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THs book has grown out of a course of lectures to 
catechists. It does not pretend to be an original contri- 
bution to the subject, but full use has been made of all 
the authorities available on Introduction and Exegesis. 

The purpose of the author has been to bring out the 
ideas and thoughts of St. John in writing this Life of 
Jesus Christ, and to give a clear and concise exposition 
of the teaching of Jesus Christ found in this Gospel. 

The difficult question of authorship has been dis- 
cussed as fully as possible and the various views held 

by scholars stated. The author has felt it only night 
to give his own standpoint on this matter, thongh no 
special authority is claimed for this. 

The author 1s specially indebted to the masterly 

commentary of Dr. Westcott and to Dr. McClymont’s 
commentary in the Century Bible Series. In the inter- 
pretation of the Gospel from an Indian standpoint, much 
help has been received from the interesting commentary 
by the Hon. P. Ramanathan of Ceylon (laranandar) 
and quotations frequently appear from this source. We 
can recommend this Indian study to all who wish to 
know the attitude of Indian religious thought to the 
sources of the Christian religion. 

The author is very much indebted to the Rev. A. C. 
Clayton fgr many valuable suggestions and to the 

Rev. G. Gnanamuthu and Mr D. Christian for their help. 

H. A. P.
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முகவுரை 

இ)சான்சாம் சுவிசேஷம் சிறந்த வேதாகம நூல். சல விஷயங் 

சளிலே மற்றெல்லா வேதாகம நூற்சளிலும் ௮திக மாட்சிமையுடை 

யது. இந்நூல் மற்ற மூன்று சுவிசேஷங்களுடன் இயேசுகிறிஸ்து 

வின் சரித்திரத்தை ஈமக்குத் தெரிவிக்கெறது. இக்கான்கு சுவிசேஷங் 
களைச்சவிர இயேசுூறிஸ்துவின் சரித்திரத்தைக் காண்பிக்கும் நூற் 

கள் ஈமக்கு வேறேயில்லை. மற்ற மூன்று சுவிசேஷங்கள் sneeze 

குள்ளே ௮0ேக சம்பந்தக்களுடையனவாசலாலும் இக்கான்காம் சுவி 
சேஷம் அவைகளுக்கு அரோக விஷயங்களில் வித்தியாசமுடைய 

தாதலாலும் ௮௪ மூன்று சுவிரேஷங்களையும் ஒரே பிரத்தியேகமான 

வகுப்பாக லைச்து ௮வைகளுக்குச் ““இரியனுபந்த சுவிசேஷங்கள்”? 

(Synoptic 0080618) என்னும் பெயர் கொ௫ுக்சப்பட்டிருக்கிறது. 

அர்தப் பெயரினால் அவைகளுக்கும் இதற்கும் வித்தியாசமுள்ளதாகத் 

தோன்றுகிறது. அவ்விச்தியாசச்சைப்பற்றிப் பிறகு சொல்லுவோம். 

இக்கான்சாம் சுவிசேஷம் கடைசியாக எழுதப்பட்டது. இச சுவி 

சேஷத்தில் ௮௪ றந்த லக்ஷணர்கள் விளட்டப் பிரசாசிக்ன்றன. 

அனைகளாலும் அதின் சொற்றிறத்தாலும் இது விசேஷித்த ஸ்திதி 

யைப் பெற்று எல்லா வேத நூற்களிலும் மிக்க மேன்மையாக 

எண்ணப்பட்டது. இர்நாலில் இயேசு9றிஸ்துவின் பரிசுத்த ஜீவி 
யம் (மிக ௮ருமையாசச் காணப்படுகிறது, ஜப்பான் தேசத்தானொரு 

வன் இதை வாடித்து இதினால் இயேசுவின் மாட்சிமையுள்ள குணத் 

தை யறிந்து, பணிந்து, விழுந்து, நீர் என் ஆண்டவரே என் கடவுளே 
என்று வணங்கினானாம். இந்தூலாசிரியுனது லக்ஷணமட்களும் அதில் 

தெளிவாய்த் தோன்றுனெறன. அவனது ௮பிப்பிராயங்களையும் கோக் 

சங்களையும் ஒவ்வொரு பக்கத்திலுங் காண்டுறோம். அவைகளும் 
மேன்மையுள்ளன. இந்தச் சுவிசேஷத்தை வாடிக்கும்போது cogs 

மனம் உன்னத ஸ்தலங்களில் உலாவிச் செல்லுகின்றது.
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Oise சிறந்த நூலைப்பற்றி கட்ச இரண்டு நூற்றாண்டுகளில் 

அதிக தர்க்கம் நடந்தது. ௮தின் ஆசிரியன் இன்னானென்றும் அதில் 

எழுதியது உண்மையான சரித்திமோ இல்லையோவென்றும் இரி 

யலுபந்த சுவிசேஷங்களுக்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திற்கும் 

இதற்குமுள்ள சம்பர்த மின்னதென்றும் அதிலே காண்பிச்சகப்பட்ட 

இயேசு உண்மையாய் அப்படிப்பட்டவரோ அல்லவோ என்றும் பற் 

பல தர்ச்சக்கள் வேத சாஸ்திரிகளுக்குள்ளே உண்டாயின. இப 

போதுகூட இகச்கான்காம் சுவிசேஷத்தைப்பற்றி அநேக விஷயங் 

சளில் சமுசயங்களும் சந்தேகஙகளும் இருச்சின்றன. எனினும் 

இந்தூல் மகா அருமையானது என்று மாவரும் ஓப்புக்கொள்கன்றார் 

கள். இந்நூலின் பிரயோஜனத்தையும் ௮இன் ௮ருமையான பொரு 

ளையும் காம் ஈன்குணர்ந்துகொள்ளும்படி, ஈம் அதைப்பற்றிய காரி 

யங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ர்து கூடியபட்டும் தோரதறியவேண் 

டும். இந்தப புஸ்தகத்தில் நாம் இதற்குரிய காரியங்களை வணக்கத் 

துடன் படிப்போமாக. வேத நூற்களுக்கடுத்த பற்பல விஷயட்களை 

இவ்விதமாய்க் கற்றதிதல் ஈமது ஈம்பிக்கைக்கும் பக்திக்கும் உத்தம 

சகாமீம். இவ்விதமாய்க் கடவுளை அறிகிற அறிவில் வளருவோம். 

ப்படியிருச்ச இயேசுவின் குணாதிஸயங்களையும் ஆிரியன து 

மாட்டிமையான போதனையையும் அசகேசர் இவ்வியாக்கியானத்தால் 

தெளிந்தறியவேண்டும் என்னும் வேண்டுசலுடன் கடவுளது இரு 

வருளை முன்னிட்டு இதை இயற்றலுற்றோம். 

II 

இந்நூல் இயற்றப்பட்ட காலம் 

inetd 

இசண்டாம் நூற்றாண்டின் கடைப் பாகத்தில் திவ்விய அதிகார 

முள்ளதாய் ௮ம்கேரிக்கப்பட்ட நான்கு சுவிசேஷங்களும் இருந்ச 

தற்குப் போதுமான அத்தாட்சியுண்டு, அந்த நான்கு சுவிசேஷட்ச 

ளைத்தவிர ௮ங்கோரம்பெற்ற சுவிசேஷங்கள் வேதே இல்லை, இப் 

போது ஈமது வேதத்திலிருக்சன்ற நாலு சுவிசேஷங்கள் அவையே
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என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. ேணியஸ், தியாப்பிலஸ், அலெச் 

சான்றியா பட்டணத்து இலமெந்து, தெர்த்துல்லியன் முதலியவர் 

களரஇ.ப ஆதிச்சபையின் பெரியோர்கள் எல் 

தி பி 100-180 லாரும் கான்கு சுவிசேஷங்கள் இருக்சன்றன 

வென்று திட்டமாய் எழுதி அவைகளிலிருந்து 

அசேக சம்பவங்களையும் வாச்கியங்களையும் எடுத்துக் காட்டி. வெளி 

யிட்டார்கள் இந்நான்சாம் சுவிசேஷத்திலிருர்தும் ௮கேக உதார 

ணங்களையும் வார்த்தைகளையும் உபயோடுத்துவர்சார்கள். ஆகையால் 

அந்தக் காலதுக்கு முன்னமே இந்நூல் அ௫கேகருக்குத் தெரிந்திருத் 

தல்வேண்டு '. அந்தக் காலத்து வேத புஸ்தகககளின் அட்டவணை 

களிலும் இன் பெயர் வருகின்றது. வேதப்பா£ட்டர்களும் இதை 

௮ங்கேரித்சார்க.ர். இக்குறிப்புகளால் இந்நூல் இரண்டாம் நூற்றாண் 

டின் முழல் பாகத்தில் எழுதியிருத்தல் வேண்டியது என்று அறிய 

லாம். இன்னும் சில வேசுநூலோர் அந்த முதல் 

பி 175-100. பாகத்திலும் இதிலிருந்து உதாரணங்களையும் 

எடுத்துபயோகித்தனர்போலிருக்கிதது. ஆகை 

யால் இது முலாம் நூற்றாண்டின் கடைடிப்பாகத்தில் எழுஃப்பட் 

டிருசக்கவேண்டுமென்று நினைப்பதற்கு முகாந்தரமுண்டு, எனினும் 

இது சந்தேகமற்ற காரியமன்று. பெரும்பான்மையோர் நூலின் 

பேசைச் சொல்லாமல் சுவிசேஷத்தின் வார்த்தைகளையும் சம்பவங் 

களையும் எடுத்துச் கூறுகிறார்கள். ஜஸ்டின் மார்டர் இச்சுவிசேஷத் 

இன் முகவுரையில் சொல்லியிருக்கிற பரம வாக்கின் போதனையை 

௮இக நேர்த்தியாய் விவரித்து வியாக்சயொனம் எழுதியிருந்தனர். 

யோவானதுபேர் சொல்லாதிருந்தும் அந்தப் போதனை இரக்கான் 

காம் சுவிசேஷச்இிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதாக தெரியவருஇன்றது. 

இவர் சுமார் இ மி, 150-ம் வருஷத்தில் இதை எழுதியிருப்பார். 

அப்போது இந்த நூற்கள் வேதங்களாக ஏற்றுக் 

ஆிச்சபை மூழ்கள், கொள்ளப்படாமல், அப்போஸ்தலர் எழுதின 

வைகளென்று விசேஷமாக எண்ணப்பட்டன. 

அவைகள் எங்கும் பிரசித்தம் பெறக்கூடிய ௮ச்சடப்பெற்ற புஸ்தகங் 

கள் அல்லாமல் சிற்டில இடங்களில்மட்டும் கையெழுத்து CEOS 

ளாகேயிருக்சன. அந்தச் காலத்தின் சறிஸ்தவர்கள் புஸ்சசங்களைப்
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பார்த்தே எழுதாமல் ௮ந்த வார்த்தைகளை மனப்பாடமாய்ப படித்து 

எழுதுவார்கள். ஆகையால் பேர்சொல்லாமல் எழுதல் சர்தேகத்துக் 

குரிய காரியமல்ல. ஜஸ்டின் மார்டர் மறுபிறப்பைப்பற்றி பேசும் 

போது, மறுபடியும் தாயார் வயிற்றில் பிரவேடத்துப் பிறந்சதைப் 

பற்தியே எழுதினார். தாஷி.பன் என்பவன் காலு சுவிசேஷங்களை 

யும் சம்பந்தமாக்கு ஒரு சரித்திரத்தை எழுதினானென்று யூ௫ப்பியஸ் 

என்னும் இதிகாச வித்துவான் moron நூற்றாண்டில் எழுஇனான். 

ராஷியன் எழுதின அந்த நூலானது காலு சுவிசேஷங்களுக்கும் 

சம்பந்தமான ஒரே சரிச்திரமென்று காணப்படுகிறது. அத சுமார் 

இ. பி. 170-ம வருஷத்தில் எழுதப்பட்டது. நமது சான்சாம் சுவி 

சேஷமே அவைகளில் ஒன்ருயிருக்சசாக கிச்சயமாயறியோம். ஆகை 

யால் அந்தக் காலத்து இறிஸ்தவர்களுள் இந்கான்காம் சுவிசேஷம் 

அதிகமாய்ப் பசம்பியிருந்ததாக நிச்சயமாய்த் தெரியவருஇன்றது. 

இப்படியிருத்தலின் ௮ந்சப் புஸ்தகம் ௮ஃவிதமாய்ப் பிரசித்தமடை 

வதற்கு ௮கே௧ வருஷங்கள் செல்லுப. ஆசையால் இரண்டாம் 

நூற்றாண்டின் துவக்கத்திலாகிலும் எழுசப்பட்டிருக்கவேண்டும். 

அன்றியும் போலிகார்ப், இக்னே ஷி.பஸ் என்பவர்கள் (சுமார் ௫. பி. 

110.) இச்கான்காம் சுவிசேஷம் ௮க்காலத்தில் பரம்பியிருந்ததற்குச் 

சாட்டு கொடுக்கிறார்கள். ௮தின் வார்த்சைகளைய/ உபயோக 

ரர்கள். போலிகார்ப்பின் 2ஷனான ரேனியஸ் நான்காம் சுவி 

சேஷத்திலிருந்து அதிகமாய் எடுத்துக் கூறுவசோடு இந்த வேச 

நூற்கள் யாவும் போலிகார்ப்புக்கு தெரிந்தனவென்றும் சொல்லு 

இன்றான். இணி ௫. பி. 100-110 வருஷங்களில் ௮கேச புஸ்த 

கங்களில் பற்பல இடங்களில் இந்நான்காம் சுவிசேஷத்தின் வார்த் 

தைகளும் ௮பிப்பிசாயங்களும் உபயோடச்கப்பட்டு வருன்றனபோ 

லிருக்ெது. இந்தக் காரியங்களையெல்லாம் காம் ஆசாய்ந்துபார்த் 

தால் இக்கான்காம் சுவிசேஷம் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் முதல் 

பாகத்தில் சபைகளுக்குள்ளே வெளிப்பட்டுவந்தது என்பது நிச்சயம். 

அதுவுமன்றி இது முதலாம் நூற்றாண்டின் கடைசிப் பாகத்தில் 

எழுதப்பட்டது என்று நாம் நம்பிக்கையுடன் நினைச்சலாம்.
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எல்லா நூற்களும் வெவ்வேறு லக்ஷணங்களுடையன. காம் 

நூற்களை வாசித்துப் படிக்கும்போது அவைகளனைததும் வெவ்வேறு 

விதமாக ஈமது மனதுக்கு தோன்றுகின்றன ஒருநூல் ஈமமக்குப் பிரீதி 

யுண்டாச்குகறது, இன்னொன்று மனசைப் பரவசபபடுத்துதெது; 

ஒன்றுக்குச் சொற்சுவையும் பொருளிணிமையுமூண்டு; இன்னொன் 

க்குப் பொருள் மேன்மையுண்டு, சொற்சுவையில்லை இன்னும் 

உலகம் பலவிதம் என்பதுபோலவே நூற்கள் பலபலவிதமா யிருக் 

கும். ஒரு நூலின் லக்ஷணங்களை காம் நன்றாய் உய்த்துணரின் அந்த 

நூலின் பொதுத்தன்மை நமக்குத் தெளிவாய்க் காணப்படும். நாம் 

ஒருவனுக்குள்ள குணங்கள் இன்னின்னவென் றறிந்தால் ௮வனது 

மன வியல்பும் இன்னதென்றும் அறியலாம். ஆகையினால் காம் மூத 

லாவது இந்தூவின் விசேஷித்த லக்ஷணங்களைப் பார்ப்பது உநீசமம். 

இவ்விடத்தில் வாசக லக்ஷணங்களைமாத்திரம் சவனிப்போம். போத 

னையின் சன்மையை காம் பிறகு ஆராய்ந்து பார்ப்போம். இக் 

தூலின் வாசக ௩டையும், அதின் வாக்கியங்களும் இதை அதிக 

'மேன்மையான ஸ்திதியில் வைக்கும்படி செய்கின்றன. இந்நூலும் 

யோவான் நிருபங்கள் மூன்றும் தங்களை மற்ற தூநற்களிலிருந்து 

பிரிக்கத்தக்க விசேஷித்த லக்ஷணங்களையுடையன. இதிலே உயர்தரப் 

போதனைகள் மிக்க தெளிவான வாசக நடையில் வைக்கப்பட் 

ஓருக்றெது. 
(1) தேளிவு. ஆரியனின் கருத்தும், வாசகமும் தெளிவாய் 

வெளிப்படுன்றன. இந்தத் தெளிவு இக்தூற்களுக்குச் ப்பான. 

லக்ஷணம். பவுல் எழுதின வாசகத்தின் நடை அவன் மனோவேகத் 

தினால் அடிக்கடி கலக்கமுற்று ௮து பலகாலும் கொந்தளிக்கன்ற 

சமுத்திரத்தை யொக்கும். இர்நூலின் வாசக ஈடையோ எப்போ 

தும் ௮மைதலும் ௮தஇ௧ அழமுமுள்ள . ஒரு குளத்தை யொக்கும். 

தெளி?த நீரிலுள்ளதெல்லாம் பிரகாசித்துத தோன்றுன்றதுபோல



6 Curare சுவிசேஷ வி.பாசயொனம் 

இந்தச் தெளிச்த வாசகத்தில் மிக்க ௮மரிக்கையும் தெளிவுமுடைய 

ஆ௫ிரியனது கருத்து விளங்குகிறது அவன் விசுலாசித்ததெல்லாம் 

சந்தேகமற அறிந்துகொண்டு ஆழ்க்ச கருத்துடன் எழுதி ௮தை 

இலேசான வார்த்தைகளாலும் வசனக்களாலும் வெளிப்படுத்தியிருச் 

Say esr. 

(2) சமநீலை. வாசசமெல்லாம் சமகிலை.புடையது சல விசே 

வித்த வார்த்தைகள் அடிக்கடி வருகன்றன. அவன் உபயோக 
இன்ற வார்ச்சைகளின் தொகை அதிகமல்ல. சில சொதந்றொடர் 

களை எப்போதும் உபயோ௫க்கிறான். நுட்பமான சொற்றொடர்களை 

அவன் உபயோகிக்காமல் சுலபமான வார்த்தைகளையும், தொடர்களையு 

மாததிரக்கொண்டு தன் நூற்களை எழுதினான். ஆரியன் இரேக்கு 

இலக்சணச்தசைச் தேர்ந்தறிந்த வித்துவானல்லன், அந்தப் பாஷை 

பில் பவுலை போல மிக்க பழக்கமுள்ளவனல்லன். அதின் வழக் 

கப் பேச்சுகளும், மரபு தொடர்களும், நுட்பமான இலக்கண வழி 

களும் அவனுக்குக் தெரி.பாதுபோலிருக்கிது. எனினும் எல்லாம் 

இலக்கண விதிகளுக்கசைய, இலசகண வழுக்களின்றி எழுதப்பட் 
டது. 

அதிகமாய் வழங்கும் வார்த்சைகளாவன :--ஓஒளி, மடமை, ஜீவன், 

8 

சாட்சி, அறிய, உலகம், விசுவாசிக்க, இரியை, பெயர், சத்தியம், 

அடையாளம் என்பவைகளே. 

(4) எதிரிடை தோடர்நீலை. ௮வன் எதிரிடையான சொற்களை 

யும், தொடர்களையும் அதிகமாய் வழ௩கி எழுதினான் இந்த வேழ் 

துமையணி அவன் முக்கியமாய் உபயோகிக்கு மலங்காரம். ஒளி 

இருள் என்பதும், சத்தியம் பொய் என்பதும், ஜீவன் மரணம் என் 

பதும் இவைகளில் சில. எசனத்தின் ஒரு பகுதியில் ஒரு கோக் 

குத்தையும் மறு பகுதியில் எதிரிடையான மோக்கத்தையும் வைப் 

பான், இதுவும் மெத்த தெளிவுக்கு ஏதுவாகும். 

(4) உநவகம். உருவசவணியை மிகவும் உபயோகுிக்கிறான். 

இயேசுவின் உவமைகளை அதிகமாய்ச் சொல்லாவிடினும் ௮வர் 

சொன்ன உருவகவசனங்களை முக்கியமாய் எழுதுகிறான். ஆரி 

யன் தனது சொந்த எண்ணங்களை வெளியிட விரு.பி இவ்வித 

மாய் எழுதினான். இதினாலே ௮வனுபயோடுக்கும் வார்த்தைகளின்
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பொதுவான ர்த்தத்தைமாத்திரம் நினைக்காமல் என்ன விசேஷித்த 

கருத்து இருக்கெசென்று நாம் எப்போதும் விசாரிச்கவேண்டும். 

உலசமென்றால் கடவுளை விசோதிக்கும் பிரபஞ்சமென்று அர்த்த 

மாம். இருள் என்றால் அஞ்ஞான இருளைக் குறிக்கிறது. அவன் 

உருவகமாய் நினைக்கற மனமுடையவன். இப்பேர்பபட்ட உருவ 

கவணி தமிழிலக்கெங்களுக்குரிய அலங்காரமென்று மிகவும் மதிக் 

கப்படுவசால் இந்நூல் ஈம் காட்டாருடைய குணாதிசயங்களுக்குத் 

தச்சவிதமாய் எழுதியிருக்கிறது. 

(5) தகோடரிச்சி அவன் தொடர்ச்சியாக சரித்திர வரலாறுகளை 
எழுதினான். நடந்த சங்கதியை கேராய்ச் சொல்லி ஓல்வொருவன் 

சொன்ன வார்த்தைகளைப பேசின வகையாகவே எழுதுகிறான். சம் 

பவ௩கள் எல்லாவற்றையும் ஈடந்தபடியே எழுதியிருப்பதால் அவை 

களைச் கண்ணாரக் காண்பதுபோவிருக்கிறது. 

(6) எபிசேய பாஷைக்தரிய தறிப்புகள். எபிரெய பாஷைக் 

குரிய ௮கேக சொற்றொடர்களும், அணிகளும், எழுத்து வகை 

களும் வருகின்றன. உருவகவணியும் வேற்றுமையணியும் விசேஷ 

மாய் எபிரெய பாஷைக்குரியன. இரேக்கு வசனங்களை டுமாழி 

பெயர்த்து எபிசெய பாஷை இலக்கண வீதிப்படி எழுதியிருக்க 

ரன். ஒருவர் இரத நூலின் வாசக ஈடையைப்பற்றிப் பின் வருமாறு 

எழுதினார். சுத்ச கிரேக்கு பாஷைக்குரிய தெளிவும் ௮கேக வழிகளில் 

எளிதாய் மாற்றக்கூடிய சன்மையு.ம் எபிரெய வாசக நடையோடு கலம் 

இருக்கறது எபிசெய வாசகத்தின் தெளிவும், துணிவும், உருவக 

மிகுதியும், வழுக்களும் ௮திகமாயிருக்கன்றன. ஆராய்ச்சியும் மன 

வருத்தமுமில்லை. உயிர்வாழ்க்கைபோலவே எல்லாம் மனகேர்மையு 

டன் இடையூறின்றி எழுசப்பட்டிருக்கறது. எனினும் யுக்தியும், 

சரித்திர அலங்காரமும், வளர்ச்சியும் எங்கும் தோன்றுகின்றன. எல் 

லாவிடங்களிலும் இரகசியங்கள் ஒன்றுபோல வெளிப்படுகின்றன. 

அடையாளட்களும், உருவகங்களும் ௮கேக மிருக்கன்றன. ட்ப 

மான விஷயங்களும் ௮ற்ப சம்பவங்களும் ௮திக விசேஷமாக காண் 

பிக்கப்பட்டிருசக்சன்றன. வருத்தம், துச்சம், வைராக்யெம், சினம், 

வஞ்சகப் புகழ்ச்சி என்பவைகளில் மனக்சம்தோஷம் ௮மைதி முதலிய 

சமசசமான குண௩கள் காணப்படுகின்றன. முடிவாக சடை விரும்
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திலும் சிலுவையின் மரணத்திலும் உயிர்த்செழுதலிலும் சமாதானம், 

ஜெயமாகிய மகத்துவமானவைகள் விளங்கப் பிரகாசிக்கின்றன. 

(7) அவன் விசேஷித்தவிதமாய் எல்லாநடைய சிந்தனைகளை 

யும் காட்டூகீறன். இயேசுவின் மனம் இன்னதென்றும், இயேசு 

வைப் பார்த்தவர் கேட்டவர் சந்தித்தவர்களின் மனமின்னதென் 

௮ம், காம் தெளிவாய்ப் பார்க்கிறோம். அன்பும் பகையும் அதிசய 

மூம் பொருமையும், விசுவாசமும் அவிசுவாசமும் மாறி மாறி கா 

ணப்படுகன்றன. இயேசு செய்த பிரசங்கங்களின் பயலும், அவர் 

செய்த அற்புதங்களின் பயனும், ஈமச்கு எப்போதும் காண்பிக்சப் 

படுறது. ஆகையினால் இச்சுவிசேஷத்தின் மூலமாய் இயேசுவின் 

காரியங்களையெல்லாம் ஈடர்தவாறாகவே சாம் தெளிம் தறிந்துகொள் 

ஊக்கூடும். 

(8) சரித்தாரத்துக்தரிய நோக்கம். இக்தூலாசிரியன் முழுப் புஸ் 
தகத்தையும் நடந்த நடபடிகளுக் கேற்றவிதமாய் எழுதினானென்று 

காம் மறச்காமலிருப்போமாக, பூதருக்கும் சஷருக்கும் கொடுத்த 

வெளிப்படுத்துதலையும் அதினால் பகை நம்பிக்கை வளர்ந்த விதத்தை 

யும் காட்டும்படி. இந்தூல் எழுதியுளது என்று நாம் பின்பு கற்றுக் 

கொள்ளுவோம். இந்த நோச்சம் உண்மையான ஈடபடிக்குரிய 

கோச்கமே. நாம் இந்நூலை வாடிக்கும்போதெல்லாம் இதை நினைவு 

கூர்க்திருத்தலவசியம். இல்லாவிடின் கருத்துகளைத் தப்பாக நினைத் 

துக்கொள்வோம். 

சில சி ன்ச்சிள் i ed 

IV 

பொருள் அட்டவணை 

I. முகவுரை ., ப்ப பட ee. pb, 

இயேசு சடவுளின் க வெளிப்பதேல், 

1. பசம வாக்னெது நித்தியசன்மை 

2. பரம வாக்கின் வெளிப்படுத்தல் .,.., 

1 1-5. 

118



19. பொருள் அட்டவணை 

11. இயேசு ஜனங்களுக்குக் கோடூத்த போது 

வான வெளிப்படுத்தல் ப 
ஜனங்களுடைய சாட்டிகளாலும் இயேசுவின் ய் 

கைகளின் அத்தாட்சிகளாலும் ௮வது பிரசங 

கங்களாலும் முகவுரையில் கூறப்பட்ட நோக் 

கம் விளக்குகிறது. 

1. அவரது மேன்மையைக்தறித்த ழன்று சாட் 
சிகள் .. 

(1) யோவான்ஸ்கானகன் கொடுத்த சாட்9 .. 

(11) முதல் சஷர் கொடுத்த சாட்சி 

(111) தாம் செய்த முதல் அற்புதச்தின் சாட்சி... 

௮வர்கள் கப்பர்ஈகூமுக்கு. ப போனது .... 

2. அந்தப்போதுவான வேளிப்படுத்தலின் ஆரம் 

பம் ட வ வடட 

(1) எருசலேம் பட்டணத்தில் 

பிரசங்கம்-பசமராஜ்யம் சின்மய தன்மை 

யுள்ளது. 
க்கச் oR - திறிஸ்து சேவாரட் 

சகர் 

அதன் பயனுவ து-யூதருக்கு ் அவிசவாசம். 

யோவான்ஸ்கானசனின் இரண்டாம் சாட்ட, 

ஆ௫ிரியனது குறிப்பு- கிறிஸ்துவே பச 

லோகத்சை வெளிப்படுத்தினவர் 

Gl) சமாரியாசேசத்தில் ப 

பிரசங்கம் -- உத்தம திருப்தியும் உத்தம 

வணக்கமும் இன்னதென்பது. 

அதன் பயனுவது -- சமாரியருக்கு விசு 

வாசம். 

(311) கலிலேயாகாட்டில் ஒரு அற்புதம் 

அநன் பயனுவது--௮த ஜனங்கள் ௮வ 

சைச் சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டது. 

119125 

119912. 

1 19-34. 

1 35-51) 

1-11 . 

218 

913, 454 

» 233.377, 

. 316-21 

3 89-30. 

. 331-36 

1-42. 

e6 4 43-34.
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3. அந்தப் போதுவான வெளிப்படித்தலின் வள 

we Paar 

(1) பூதேயாவில் தமது அ காசத்தை வெளிப் 

படுத்தினது 
பு.ரண சட்டங்களுக்கு மேலான அதிகாரம் 

தமக்குண்டென்று தர் அழ்புதத்தால் 

காட்டின_.து. 

அதன் பயவைது -- அவிசுவாசமும் 

விரோதமும். 

(111) சலிலேயாவில் அவர் தமது வல்லமையை 

வெளிப்படுத்தின து 

எடப்படியெனிக், 

(8) ஐீயாயிரம்பேர்களை ௮திசயமாய்ப் 

போஷித்ததாலும், 

(6) கடலை ௮மர்த்தினதினாலும், 

(0) ஒரு பிரசட்கத்தாலும்,-- அந்த பிரசங் 

கத்தின் பொருள் இயேசு உலகச் 

இற்கு ஜீவன் என்பதே. 

அதன் பயனுவது. 

ஜன௩களது பொய்பக்தியும், Fagrg) won 

ளான விசுவாசமும் தோன்றின. 

ஜனங்களுடைய பொருளாசைக்கும் ௮வ 

rg நோக்கத்துக்குழமுள்ள விசோதமும் 

வெளிப்பட்டன. 

(ili) எருசலேமில் ஈடக்த இரண்டு பண்டிகை 

களில் சமது உன்னத நிலைமையை 

வெளிப்படுத்து 

(5) கூடாரப்பண்டிகையில் ௮வரது போ 

தனைக் காதாரமான அதிகாரத்தைப் 

பற்றி வாக்குவாதம் நடந்தது 

51-47 

01-71. 

Thue] (44 

71-52,
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அதன் பயனுவது -- ஜனங்களுக்கு ௮இ 

சயமுமம் பரிசேயருக்கு ௮வரைப் பிடிக்க 

வேண்டுமென்ற தீர்மானமும். | 

[விபசாரத்தில் பிடிச்சப்பட்ட பெண்ணி 

ன சரித்திரம். , 

௮வர் செய்த பிரசங்கம் .... 

இது முன் சங்கதியுடன் பொருக்கியது. 

aso பொருளாவது. தாமே உலகத் 

தில் பரம தந்தையைப்பற்றி நிச்சய 

போதனை செய்பவர். 

அதன் பயவுவது-யூதர் அவரைக் கொல்ல 

நினைத்தது. 

(6) ௮வர் பரிசேயர் ஏற்படுத்திய பாசம் 

பரியத்திற்கு எதிரிடையாக தமது 

மேலான அ௮தஇகாரத்தைக் காண்பித் 

தார்... ப... பட்ட we 

குருடனைப் பார்க்கப்பண்ணினார். 

அதன் பயனுவது--பரிசேயர் அவர் செய் 

தூது ஈன்மையென்று ஏற்றுக்கொள்ள 

மனமில்லாமல் மூன்னிலு மதிகமாய்ப் 

பகைத்ததும் ௮வரைச் சேரந்தவர்களைப் 

தள்ளிவிட்டதும். 

பிரச கம் இயேசு நல்ல மேய்ப்பரும் உல 

ககதிற்கு மேலான போதகருமானவர். 

அதன் பயனுவது- யூதர் கிக்தனை செய்தது. 

மூன்றுமாதத்திற்குப்பின் நடந்தவை. 

(௦) பிரதிஷ்டை. பண்டிகையில். 

பிசசங்கம்-௮.வர் கடவுளேரடு விசேஷித்த 

சம்பர்தமுடையவர் 

. 753.311 J 

. 12-59 | 

டி. 

1001-௯, 

பின்வரும் சம்பவங்கள் முந்தின சம்பவங்களுக்கு 

1055-4) 
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அதன் பயனுவது --- பரிசேயர் அவரைச் 

கொலலத் தாயாணிம2்தும  .இனி.மித் 
தீம் ௮வர் யோர்தான் நதியின் அப்புறத் 

திற்குப் போய்விட்டதும். 

(11) தர் ௮திச.ப கிரியையால் சமது வல்லமை 

யை விளக்னெது வ 

௮தாவது--லாசரு உயிர்ப்பிச்சப்பட்டத. 

அதன் மூலமாக சாம் உலகச்திர்கு உயி 

ரும் உயிரின் காரணமுமானவசென்று 

போதித்தது. 
அதன் பயனுவது-- பரிசேயர் அவரைக் 

கொல்லத் திட்டமாய்த் தரமானித்ததும் 

லாசருவின் குடும்பத்தார் தங்கள் ஈன்றி 

யறிதலைக் காட்டின தும். 

4. அந்தப் போதுவான வேளிப்படூத்தற்த ழடிவு 

கள் vee es 

அவையாவன. 

(1) அவரை கே௫த்த மரியாளது அன்பு. .... 

(4) பிரசான ஆசாரியரது பகையும.... ... 
(ili) ஜனஙகள் கொண்ட மனவெழுச்௫யும்.... 

(iv) புதஜாதியார் கொண்ட அவலும்... 

(ஈ) இயேசு கடைசியாகச் செய்த பிரசம்கமும். 

(11) தூலாரிரியன் கொண்ட மதானிப்பும் .... 

(௫11) இயேசு கொடுத்த போதனையின் எருக்கத் 

தொகுதியும் வப 

111. இயேசு சீஷருக்குக் கொடுத்த விசேஷித்த 
வேளிப்படுத்தல் ய 

(ட அன்புள்ள ஊழியத்தின் மேன்மையைக் 
காண்பிக்கத் தம்முடைய சேகரின் கால்களைக் 

சழுவினது .... 

டர] [1-௪ 

19150 

1214, 
1 19-11. 

] 9132-19. 

l 20-22. 

l 2223-36. 

1237-43, 

124150, 

1844-1796) 

#eae ] 51-17,



IV. பொருள் அட்டவணை 

(2) கடைசி டூராப்போசனம் .... .... owe 

அதோடு சம்பந்தமானவை. 

(1) பூதாசின் துரோகத்தை அறிவித்ததும் .... 
(11) பசம இராஜ்யச்திற்கேற்ற கட்டளையைக் 

கொகதுத்ததும் 

(111) பேதுருவின் பலவீனத்தை 'முன்னதிவித் 

த்தும் ஃ bees 

(3) கடைசியான போதனைகள் வவ 

அவையாவன, 

(1) ஆறுதலுக்குரிய விஷய௩கள்--பரிசுத்தாவி 

யின் ௨ருகை ன 

(11) இயேசுவுடன் சின்மய 26 Qui 

(111) இயேசுவின் சஷருக்கும் உலகத்சாருக்கு 

மூளள சம்பந்தம் வ 

(iv) தாம் விட்டு்ப்போவதால் உண்டாகும் சக் 

தோஷங்கள் 

(4) சீஷநக்காக இயேசு சேய்த 'வேண்டுகோல். 

[3/. அவர் உலகத்திற்குக் கோடுத்த சிறந்த வேளிப் 
படூத்தல் 
இதிலே யூதர் பகை இறைவேநிற்று. 

அதற்குரிய சம்பவ௩களாவன. 

(1) அவரைக் கண்டுபிடித்சது 

யூசாசின் துரோகம். 

(2) ஆசாரியர் செய்த விசாரணை .. ய 

இதில் பேதுரு மறுதலித்தலும். ஆசாரியர் Bi 

இத்தலும் காணப்படுகிறது. 

(8) பிலாத்து செய்ச விசாரணை , வவ 

இதில் பிலாத்துவின் அகியாயமும் ஜனங்களின் 

சன்றியறியாமையும் காணப்படுகின்றன. 

(4) இலுவையில் அறைந்த மாணம் 

மகா தாழ்மையில் ௮திசகபெருமை பிரகா Rise. 

18 

13 18-38 

1318--30_ 

1331-35, 

1336-38, 

.. 143-163, 

ட்ரம், 

படரத் 

. 1538163, 

l 04-33, 

1 71-38 

, 191-194, 

உ], 

1819-47, 

. 18981 936, 

, 1914-27,
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(5) அடக்கஞ்செய்தல் ... |. veee wees 1 98842, 
நண்பர் விசனம், 

V. அவர் உயிரோடெழுந்து தமது முந்திய வெளிப் 
படூத்துதல்களை உறுதிப்படுத்தல் .... . 5௨912 
இயெசுவின் ஜெயம். 

(1) உயிர்த்தெழுதல் ஈடர்ததாச தெரியவந்தது .... 5201-10. 
(2) மரியாளுக்கு முதல் தரிசனம்.... ..  ஒர1-ம 
(3) சீஷர்களுக்கு இரண்டு தரிசனங்கள்... 9019-32 

தோமாவின் சர்சேகம் நிவிர்த்தியான து. 

1. முடிவுரை... ட. ௨202025125, 
(1) சுவிசேஷம் எழுதப்பட்ட நோக்கம்... ப... 030311 

(2) பேதுருவின் விசுவாசமும் அழைப்பும்... 911-8. 
(3) கடைசி வார்த்சைகள் ..0 8 2143-85 

V 

இத நாலில் அடங்கு இயேசுவின் 
சரித்திர வரலாறு 

7 antennae அ னதுத் கலை, 

அறிவோர் ஒருவரது சரித்திரத்தை எழுதி விவரிக்கும்பக்ஷ£த் 
.தில் ௮வனவன் தன் தன் நோக்கத்தின்படியும் தன் தன் இறமைக்குத் 
தக்கதாயும் அதைப் பிரத்தியேசமானவிதமாய் எழுதுவான். நூலாசிரிய 
னது குணாதிசயங்கள் ௮வன் எழுதின நூற்சளில் விளங்கும். சான் 
ஜோர் ஒருவரது ஜீவிய சரித்திரத்திலுள்ள எல்லாக் காரியங்களையும் 
எந்த நூலாசிரியனும் ஒரு புஸ்சகச்தில் அடைச்துவைக்ச மடியாது, 
ஒருவசது ஜீவிய சரித்திரத்தை ஈன்றா யறியவேண்மேமென்று விரும் 
பின் இரண்டு மூன்றுபேர் எழுதின சரித்திர வரலாறுகளை வா9ப் 
பத ஈன்றும் ௮வ௫யமுமானது. அதுபோல வேதத்தின் நான்கு சுவி 
சேஷகர் தங்கள் சுவிசேஷ நூற்களை வேறு வேதறுவிசமா யெழுதி



9. இந்நூலில் ௮டங்கெ இயேசுவின் சரித்திர வரலாறு 15 

னார்கள். ஒவ்வொருவனும் தன் தன் சொந்த நோக்கத்திற்கேற்க 

இயேசுவின் சரித்திரத்தை விவரித்து எழுதினான். அளவற்ற குண 

செல்வம் நிறைந்த இயேசுவின் சரித்திர வரலாற்றையும் லக்ஷணங் 

களின் விவரிப்பையும் கான்கு சிறு நூற்களில் அடைத்து வைக்கச் 

கூடியவர் ஒருவருமிலர். ஈராயிர வருஷகாலமாய் அவர் திருச்சபை 

யின் வரலாற்றில் பி.ரகாசத்துத் தோன்றினும் ௮வசை முழுவதுமாக 

அறிர்தோன் ஒருவனுமில்லை. அவ்வண்ணமிருக்க இந்த காலு சுவி 

சேஷகர்கள் முழுவதையும் விவரமாய் எமுத முடியுமா? மத்தேயு, 

இயேசு யூதர் எதிர்பார்த்துவந்த மேசியாவென்றும்; மாற்கு, அவர் புற 

ஜாதியார் நம்பக்கூடிய இரட்சகரென்றும்; லூக்கா, ௮வர் எல்லாருக் 

கும் சிறந்த சற்குருவென்றும்; இப்படி. பற்பல கோகச்கங்கள்கொண்டு 

அவனவன் தன் தனது சுவிசேஷ நூலை யெழுதினான். இக்நான்சாம் 

சுவிசேஷத்தில் பூதருக்கும், புறஜாதியாருக்கும், வித்துவான்களுக் 

கும், பேதையருக்கும் இறந்த குருவும் இரட்சகருமாகய தெய்வீக 

மனுஷனைக் காண்கிறோம். எல்லாரும் இயேசுவை தேவகுமார 

னென்று விசுவாடிக்கும்படியாக யோவான் தன் சிநேகதெனான இயே 

சுவின் சரித்திரத்தை எழுதினானாம். அந்த விசுவாசமே இறிஜ்தவர் 

களுக்கு விசேஷித்த லக்ணமென்பசையும் அர்த விசுவாசமில்லா 

மல் இறிஸ்.துமார்க்கமே யில்லையென்பதையும் அந்த விசுவாசமில்லாத 

வன் இறிஸ்தவனல்லவென்பதையும் உறுஇப்படுதஇக் காட்டும்பொ 
ருட்டே இங்கான்காம் சுவிசேஷம் எழுசப்பட்டதாம். 

இதினாலே இச்சுவிசேஷச்தில் யூசர்கொண்ட பகையும் சில 

சடைந்த விசுவாசமும் தெளிவாய்க் காணப்படுன்றன. இர்தாலி 

லே இயேசு தம்மையும் தம் தந்தையையும் வெளிப்படுத்திவந்ததே 

மூக்யெமான கருத்தாம். இதற்குச் சார்பாகவே மற்றெல்லாச் சங்கதி 
களையும் ஆசிரியன் எழுதினான். அந்த வெளிப்படுத்தலை லர் சந்தோ 
ஷமா யேற்றுக்கொண்டதையும் யூதரதை விரோதமாய்த் தள்ளினதை 
யும் ஈமக்குத் தெளிவாய்க் காண்பிக்கிறான். முக்கியமாக ௮ந்த வெளிப் 

படுத்தலின் விவரிப்பும், பூசரது பகையின் வளர்ச்ரியும் படிப்படி 
யாய்த் தோன்றுன்றன. இவைகளைப் படிப்படியாய் வளச வளர 
காட்டும்படியாய்த் தன்னோக்கத்திற்கேற்ற ல சம்பவங்களைமாத்தசம் 

அர்தச் சரித்திரத்தின் சம்பவத் தொகுநியிவிருந்து தெரிர்தெடுத்செ
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முதினான். எனினும் இ?சான்காம் சுவி£சஷச்தில் இயேசுவினது 

முழுகுண வியல்பும் காணப்படுறெது சல படங்களிலே ௮ேச 

வரிகளுண்டு. சிலவற்றிலோ சில வரிகளால்.மாத்திரம் பூரணபபடம் 

வசையப்பட்டுக் காணப்படுகிறதுபோல் இந்கான்காம் சுவிசேஷத்தில் 

இல சம்பவங்களால் இச்சரிததிர ஆரி.பன் இயேசுவின் முழு 

ஜீவியச்தின் தன்மையையும் காண்பிக்கச்சக்க படத்தை வரைக் 

தான். இதின் சரித்திர வரலாற்றை ஆராய்ந்து பார்க்குமிடத்து மேற் 

காட்டியவைகளை மனதில் வைப்போமாக, சரித்திர விவரமாவது. 

1. விசாரிப்பு. இயேசுவின் சிறுபிராயம், வாலிபம் என்பவை 

களைப்பற்றி ஈமது ஆரிரியன் ஒன்றை.பு மெழுதாமல் அவர் பிரசங்கம் 

செய்த காலக்தொடட்ட சரித்தி பெழுதியிருக்கிறான். இயேசுவைப் 

upp gat ஷேர்கள்சொண்ட அபிப்பிராயச்சைப் 

11-31) பார்க்கிறோம். போவான்ஸ்கானகன் அவரைச் தன் 

னுடைய ஷர்களுக்குக் காண்பித்து, தான் முன் 

தூதனா:ப் அறிவித்தவர் இவரேயென்று அவர்களுக்குச் சுட்டிக் சாட்டி. 

னான். அப்போது அவர்கள் யோவானிடம் படித்த போதனைகளால் 

உடனே அவரிடஞ்சென்று அவரது காரியங்களெல்லாவற்றையும் 

விசாரித்து ௮வரசை அதிகமாய் விரும்பினார்கள். அப்போது ௮வர் 

களுக்கும் இவருக்கும் முதலாவது சம்பர்சமுண்டாயிற்று. எனினும், 

அவர்கள் அக்காலத்தில் தங்கள் வேலைகளை விட்டு ௮வசை முழுவது: 

மாய்ப் பின்தொடர்ந்திலர், அப்பொழுது ௮வர் இவர்களுக்கு தமது 

காரியங்களைக் கொஞ்சமாய் வெளிப்படுத்தினர். 

2. ஆச்சரியம். அவர் அப்புறம் சமது தெய்வீச வல்லமையைக் 

காட்டினார். பச்கத்தூாரிலே சலியாணமிருத்தலின் அவரும் தாயா 

ரும் சிநேடதர் யாவரும் போயிருப்பார்கள். அந்தச் சமயத்தில் 

அவர் ஒரு ரறச்த ௮ற்புதத்தைச் செய்தனர். அவரது 

91-15 வெளிப்படுத்தல் கொஞ்சமாய் வளர்ச€பெற்றது. ஜனங் 

கள் இந்த மெளன வெளிப்படுச்துதலைக் கண்டு மிகவு 

மாச்சரியமடைந்தார்கள். சஷேர்களோ அவரை சஈம்பிஞர்களென்று 

வாசிச்சம். இதுவே ௮வசற முதல் ௮ற்புதத்தின் பயன். பிறகு 

சலிலேயாவின் சுற்றுப்புறங்களில் ௮வர் தம்மைப் பிரசல்கத்தாறும் 

அற்புதங்களாலும் வெளிப்படுத்திவிட்டசாச மற்றச் சுவிசேஷங்களி
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னால் தோன்றுகறெது. இதனால் ௮வாத பிரஸ்தாபம் எங்கும் பசர்து 

எருசலேம்பட்டணத்திற்கும் எட்டிற்று. ௮ந்தப் பட்டணத்தின் பெரி 

யோர் ௮ வரைப்பற்றிச் கேள்விப்பட்டுச் சமுசயமுற்றனர். gar 

கலிலேயாவில் செய்த காரியங்களால் ௮ச்காட்டு ஜனங்களோ ௮வசை 

யதிக சந்தோஷத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டு ஈம்பினார்கள் என்பது 

தெரியவந்திருக்கிறது. 

3. நம்பிக்கையும் சநீதேகழம். ஆகையாலவர் எருசலேமுக்கு 

வந்துவிட்டார். ௮ங்சே அவர் முசலாவது ஒரு கிரியையால் ஆசாரிய 

சது துன்மார்க்கத்தையும் தமது மேலான அதிகாரச்சையும் தெளி 

வாய்க் காட்டினார். அதென்னவெனில், தேவாலயத்தில் 

213-99. கள்ள வியாபாரம் பண்ணினவர்களைத் துரத்திவிட்டது. 

அந்தப் பிரதான ஆசாரியர் இதுமுதலாக அவரைப் 

பசைக்கத் தொடங்கினார்கள். அப்போதுதான் அவர்களுக்கும் இவ 
ருக்கும் விசோதம் உற்பத்தியாயிற்று. அவர்களது பொய்ப்பக்தியும் 

துன்மார்க்கமும் இவரது றந்த பக்தியோடும் பரிசுத்த ஈடச்சை 

யோடும் ஒன்றோடொன்று முரண்பட்டது. ௮ப்போது அவர் சாதித்த 

தமது மேலான ஸ்இிதியையும் அதிகாரத்தையும் யூதர்கள் ஒப்புக்சொள் 

ளாமல் தள்ளிவிட்டார்கள். சேஷேர்கள் ௮க்காரியத்தை மனதில் வைத் 

துக்கொண்டு அவரது சறெப்பைப்பற்றிச் இந்திக்கலுற்றனர். இவை 

களால் யூதருக்கு ௮வஈம்பிச்கை உண்டானதாகவும் சீஷர்களுக்கு 

நம்பிக்கை வளர்ந்சதாகவும் காண்டுரோம். 

2-ம் அதிகாரத்தின் கடைப்பாகத்தில் ஆரியன் இயேசுவைப் 

பற்றி மற்றவர்கள் கொண்ட அபிப்பிராயங்களைக் காட்டுகிறான். 

ஜனங்களுடைய சந்தேகமும் இயேசுவினது நிச்சயமான விவேகமும் 

காணப்படுகின்றன. அவர்கள் இயேசுவைப்பற்றிச் 

35.3%, சந்தேடுத்தும் இவரெல்லாருடைய மனங்களையும் நிச் 

சயமா யறிந்துகொண்டாரென்று எழுதியிருக்கிறது. 

இன்னொரு சம்பவத்தில் யூதருடைய விரோதமும் ௮வாது விஸ்தார 

இர்த்தியும் தெளிவாய்த் சோன்றுறெத. பூதசாஸ்திரி ஒருவன் இசாத் 

இரிகாலத்தில் வந்து ௮வரிடம் பேசினான். ௮வன் யூதருக்குப் பயந்து 

இசாக்காலத்தில் வந்ததால் யூதர்கள் ௮வரைப்பற்றிச் செய்த பயருறுத் 

தில் ஈமக்குத் தெரியும். இப்பேர்ப்பட்டவரின் வருகையால் இயேசு 
2
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வின் நற்£ீர்த்தி விளக்குகிறது. இயேசுநாதர் இந்தச் சாஸ்திரிக்குப் 

ப.ரம ராஜ்யத்தின் தன்மை இன்னதென்றும் ௮தை யடையும் வழி எது 
வென்றும் காட்டினார். அ௮ச்சாஸ்திரி கேட்டு இப்புதிய உபதேசத் 

தைப்பற்றி மிசவும் ஆச்சரியப்பட்டு மயகஇத் தர்மானஞ்செய்யாமல் 

போய்விட்டான். இதற்குப் பிறகு யோவான்ஸ்கானகன் கூறின 

இன்னொரு சாட்சி எழுதியிருக்கிறது. யோவான் அப்போது 

மற்றைய ஜனடம்களுக்குத் திட்டமாய் இயேசுவின் உயர்தர ஈன்மை 

யைக் காண்பித்தறிவீத்தான். எல்லாரும் யோவானைச் தீர்க்கதரிசி 

யாக எண்ணினார்களாகையால் இந்தச் சாட்சி ஜனங்களுடைய எண் 

ணத்தில் மிகுந்த பலமான சாட்சியாகும் 

4. நம்பிக்கையும் சந்தோஷழம். பின்பு பயணவழியில் ௮ச்கிய 

தாட்டில் டத சம்பவம் ஒன்றைக் காண்கிறோம். இயேசு சமாரியா 

நாட்டின் வழியாக கவிலேயா சாட்டுக்குப மீபாய்விட்டார். சமாரியா 

காட்டிலுள்ள ஒரு ஊரும் ௮தின் செழிப்பான சுற்றுப 

புறங்களும் ஜனங்களின் ஈம்பிக்கையும், ஒரழகான பட 

மாகக் காட்டப்பட்டன. யூதர்கள் இகழ்;$த அச்சாதி 

யாருக்கு இயேசு கடவுளின் உன்னத சத்திய௩களைப் போதித்த 

போது அவர்கள் அவைகளை விசுவாடித்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள். 

அங்கே சிலநாளாகத் தங்கி கவி2லயாவிற்குப் புறப்பட்டுப் போய்ச் 

lest 

சேர்ந்தார். கலிலேயாவில் குன்று மான்கு மாத களாகவிருக்து 

ஜனப்ஈளுக்கு. போதித்து அவர்களெல்லாரு...! மிக்க உற்சாசம் கொள் 

ஞம்படி, ௮3௧௧ அற்புதங்களைச் செய்தார். இந்தூலில் ௮வை யாவும் 
எழுதியுள்ளனவல்ல. இவ்வாசிரியன் சிலவற்றைமாக்திரம் தெரிந்து 

சொண்டு எழுதினான். கவிலேயாசேசத்தார் யூதர்களைப்போலல்லர். 

அக்காட்டில் தெளிந்த பகதிமார்க்கம் சிறப்பா யெண்ணப்பெற்றதே 

மொழியச் சட்டதிட்டமான விஷயங்களைப்பற்றி அவ்வளவாய்ச் கவ 

லையுள்ளோரல்லர். ஆகையினால் ௮/மாட்டில் இயேசுவின் உபதேசம் 

தகுந்த கிலம்பெற்று ௮திகழாய் விளைந்துகொண்டிருந்தது. நமதாசிரி 

யன் இக்காலத்தின் சம்பவ௩களைப்பற்றி யதிகமாய்ச் சொல்லாமல், 

கலிலேயா மாட்டாரது சந்தோஷ ௮ங்கேரிப்பைமாசத்திரம் காண்பிக்க 

லுற்றான். இக்காலத்தில் கட்த ஒரே அற்புதத்தைமாத்திரம் எழுதி 
னான். பூத சபைத்தலைவன் ஒருவன் எவ்விதமாய் விசுவாசித்துத் சான்
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கோரின ஈன்மையைப் பெற்றான் என்பதைச் காண்கிறோம். இந்தக் 

காரண௩்களால் இதற்குள்ளே அவரது €ர்ச்தி விஸ்தாசமாய்ப் பரக் 

SH பூதர் யாவரும் அவரைப்பற்றியே பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். 

5. விரோதம். இயேசு மறுபடியும் எருசலேமுக்கு வந்து முப் 

பச்தெட்டு வருஷமாய் வியாதியாய்க்கிடந்த ஒருவனுக்கு ஒரு சிறந்த 

அற்புதத்தை ஓய்வுகாளில் நடப்பித்தார். பூதர்கள் ௮வர் செய்த 

கன்மையை நினைக்காமல், அந்த காளில் செய்தல் அநீதி 

514. யென்று தங்கள் பாரம்பரிய சட்டங்களுக்கு இசை 

பாம விருபபதாகவே எண்ணி ௮வரை விரோதித்தார் 

கள். அப்போது யூதர்கள் க௩கள் விசோசத்தைத் செளிவாய்ச் காண் 

பித்தார்கள். இச்சம்பல ச்இில் இயேசுவின் சிறந்த அன்பும், அவரது 

தெய்வீக ௨ல்லமையும் விள: கிற்று. அபபோது முதலாவது அவர் 

தமது தெப்வீன அதிகாரக்தைர் சாதிச்சமிபாது B55 ys சாஸ்திரி 

கள் ௮து தங்கள் சஈட்டதிட்டங்களுக்கேற்றபடி காணப்படாதிருத்த 

லின் அதை யேற்றுக்கொண்டிலர். 

6. லேளகீ்க பக்தி. விரோசு மதிகரித்ததால் இயேசு எருசலேமை 

விட்டுக் கவிலேயாவுஈகுச் திரும்பிப் போனார். அவர் செய்த பிரசா௩௩ங் 

களையும், சீஷர்கள் பயணஞ்செய்து பிரசங்கித்சதையும் யோவான் 

இச்சுலிசேஷசதி லெழுசாமல் ஒரு சம்பவத்தைமாத்திர 

0171,  மெழுதியிருக்கிறான். இச்சம்பவம் ௮இிக முச்யெ 

மான சம்பவம். கலிலேபரது பக்தி பெருகிப் பெருக 

மிதமிஞ்சி விளை$௧த. யாயிரம் ஜனங்களுக்கு அற்புத ஆகாரத்தை 

யுண்டாக்ெ அந்த அதிசயத்தை ஜனங்கள் சண்ட மிகுந்த மன 

வெழுச்சிகொண்டு ௮வசை இராஜாவாக்க சினைத்ததின்பேரில் அவர் 

தமது வேலைபின் சன்மயக்தன்மையை அவர்களுக்குச் காண்பித்தார். 

அப்போது அ௮கேகர் லெளகே ஆசையுள்ளவர்களாசவின் ௮வரசை 

விட்டு நீங்கிவிட்டார்கள். இது கலிலேயாநாட்டில் நடநத சம்பவங் 

களில் முக்கியமானது. மாம் இவ்விதமாய், ஒவ்வொரு சமயத்திலும் 

இயேசு செய்த வெளிப்பதெலையும் ஜீனங்களுக்குண்டான பயனை 

யும் காமறிந்துகொள்ளத்தக்கதாகவே ஈமது ஆசிரியன் எழுதினான் 

என்றறிக, அவருடைய Fasten gate artis gory Sef 

அதிக உறுதியும் தெளிவுமுடையதாடூறது.
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7. பகையும் வாக்தவாதழம். இயேசு இணி அடிக்கடி கலி 

லேயாவுக்குப் போய்ப் பிரச௩இத்தபோதிலும் ஈமதாசிரியன் சலிலேயா 

நாட்டின் சஞ்சாசங்களை அறிவிக்காமல் ௮வைகளை விட்டுவிட்டான். 

இயேசு கொடுத்த வெளிப்பதெல்களும், யூதரின் விரோ 

715. தமும் சலிலேயருக்குள்ளே வளரவில்லை. எருசலேம் 

பட்டணகச்தில் இயேசு இன்னும் வரவரத் தமது பெரு 

மையைச் காட்டவும் யூதர் ௮திகமதிகமாக அவரைப் பகைத்தெதிர்க்க 

வும் கடந்ததால் அல் நடந்த சங்கதிகளைமாத்திரம் இனி யெழுதி 

யிருக்கறான். 

முதலாவது அவருடைய சகோதார் ௮வரைப்பற்றிக் கொண்ட 

அபிப்பிசாயச்தைப் பார்க்கிறோம். அதற்குப்பிறகு பற்பல ஜனங் 

கள் அவரைப்பற்றி எவ்வீதமாய்ப் பேசுசலும், ௮வரது வார்ச்சை 
களைக் சேட்டு எவ்வண்ணம் நினைச்சலும், பரிசேயர் ௮திக பொருமை 

கொண்டு அவரைப் பிடிச்சுக் நீர்மானிச்சலும், பிடிச்ச ப்போன 

சேவகர் பயந்து வருகலும் காணப்படுகின்றன. 
8. 9. 10-ம் அதிகாரக்களில் அவரோ? யூதரும் பரிசேயரும் 

செய்த வாச்குவாதகட்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றன. அயர் எப்போ 

தும் தமது பெருபையையும் தெய்வீக ௮இசாரத்தையும் மனுஷரை 
இரட்டிக்கும் சேஷ்டத்தையும் சமது பிரத்தியேக 

679101. மான நிலைமையையும் செளியாய்ச் சாதித்துச் காண்பிச் 
தார். யூதர்கள் வாச்குவாதமாடி சங்கள் குலப்பெருமை 

யையும் சட்டதிட்டங்களையும் பாரம்பரையின் மகிமையையும் சாதித் 

தெதிர்த்தார்கள். இந்த வாக்குவாத௩.களினிடையில் இன்னுமதிக 

விசோதத்திற்கும் பொறுமைக்கும் ஏதுகரமான ஒரு காரியம் ஈடந்தது. 

ஒய்வுகாளில் ௮வர் ஒரு குருடனைப் பார்வையடையச்செய்து 

இவ்விதமாய் வெளிப்படையாக அலர்கள் சட்டதிட்டத்திற்கு ௮௮ 

மானஞ்செய்தார். அவர்களது பகை மூண்டு ௮ம்மனுஷனை தரத் 

இனதும் ௮வன் பெற்றோநின் பயமும் ௮வனது தைரிய விசுவாசமு 

மாய எல்லாம் ஈமக்கு,ச் தெளிவாய்க் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. 

எல்லாவற்றிலும் இறிஸ்துவினது றந்த குணமும் அவர் நேூத்த 

அன்பும் ௮வரது மன அமைதியும் கடவுளுக்குரிய மேலான மமை 

வும் பிரகாசித்து விளங்குசன்றன.



7. இக்ழா£லில் ௮டங்கயெ இயேசுவின் சரித்திர வரலாறு 21 

மூன் சொல்லிய காரியங்கள் யாவும் தொடர்ச்சியாய் ஈடந்தடில் 

1051-55 இணிடையில் மூன்று நான்கு மாசங்கள் சென்றன. 

கடைசியாக முன்னிருந்த பகை இன்னு மிதமிஞ்சி யதிகரிச்சவும் 

மற்றோர் யாவரும் ௮தஇிகமதிகமாய் ஆச்சரியப்படவுக் தக்கதாக ஒரு 

விசேஷித்த கரியை ஈடந்சது. அசென்னவெனில்: பெத்தானியா 

வில் ௮வர் லாசரு-வை உயிரோடெழுபமினார். எருசலேம்பட்டணதச் 

தார் யாவரும் அதைக் கேள்விப்பட்டு மெச்௫னார்கள், 

10-11, அதில் கடந்த சங்கதிகளெல்லாம் விவரமா யெழுசப்பட் 

டிருச்கன்றன. காமந்த குடும்பத்தின் அச்சத்தையும் 

இயேசுவை கேத்ச நேசத்தையும் தங்கள் சகோதரனை மறுபடியும் 

பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷச்சையும் ஈன்றாய்ப் பார்க்கிறோம். பிறகு 

பரிசேயர் தங்கள் பகைக்கு முச்திரைபோட்டு இயேசுவைச் கொலை 

செய்யும்படி. இட்டமாய்த் தீர்மானிச்தார்கள். 

3, இயேசுவின் சிறப்பு 19-ம், 13-ம் அதிகாரங்களில் லெ 
அழகான சம்பவங்கள் எழுதியிருக்கின்றன. இவைகளில் இயேசு 

aor Anu Sari Geog. 

தேதலாவது மரியாளது நஈன்றியறிசலும் அன்பும் ஒரழகான 

சம்பவத்தில் சோன்றின. அதேசமயச்தில் பூதான் மனப்டொரு 

மையும் காணப்பட்டது. பிறகு ஜனக்கள் ௮வசை மெச்சினதையும் 

பரிசேயர் ௮இினால் ௮வசை இன்னு மதிகமாய்ப் பகைத் 

121-175. ததையு/ ஆரியன் தெரிவிக்கிறான். அவர் பண்டி 

கைக்குப் போனபோது பண்டிகைச்சாரர் எல்லாரும் 

மனமகிழ்ந்து செய்த சொண்டாட்டச்தையும் புறஜாதியார் ௮வரைப் 

பார்க்கவேண்டுமென்கிற ஆசையையும் பார்க்கிறோம். கடைசியாக 

ஆசிரியன் ௮வர் ஜனங்களுக்கு எச்சரித்துச்சொன்ன சில வார்த்தை 

களை யெழுதி gat Geis Serres .ஊழியத்தின் சரித்திரத்தை 

மூடித்துவிட்டான். பிறகு ௮.வர் தமது சீஷர்களுக்குச் தமது சிறந்த 
குணத்தைக் காட்டினார். அவர்களுக்குத் தாழ்ந்த ஊழியத்தைச் 
செய்து தமது பெருமையையும் உண்மையான மாட்சிமையையும் 

வெளிப்படுத்தினார். இயேசுவினன்பும் கடைசி இராப்போஜனமும் 

யூகாசன் துசோகமும் சஷர்களது விசன ழும் பேதுருவின் பசஷ்ட 

குணமுமாகிய இவைகளெல்லாம் ஒன்றின்பின் னொனறுய்ச் காணப்
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பட்டுக் கடர்துகொண்டே போடுன்றன. கடைசியாகத் தம்மைப்பற்றி 

யும் சஷரைப்பற்றியும் சபையைப்பற்றியும் றந்த போதசம்பண்ணிச் 

சஷர்களுக்காகவும் சபையாருக்சாகவும் இறந்த வேண்செல்செய்து 

மசணமடையப் புற்ப்பட்புபபோனதாகச் சாண்பிக்கப்பட்டது. 

9. இயேசுவின் மகிமை காண்பித்த விசேஷித்த காட்சி. 

பின்பு இயேசுவின் பாடுகளும் வியாருலமும் மரணமு.ம சொல்லி 

யிருஃகன்றன. இவைகளில் முன்வச்ச பதினேழு அதிகாரட்சளில் 

சொல்ல. பட்ட சச்சி படங்களும் குணாதிச பங்களும் சிறந்த 

12155. காரியக்களும் முற்றிலும் செளியா.ப் விளங்குகின்றன 

பூசரது பகை முற்று dung யூகாசின் து2ராகமனம் 

'யேசுவைக் சாட்டி$கோடு-௧௮॥ சீஷர்கள் உடிபபோகவும் பேதுரு 

சபித்து மறுசலிக்கவும் பரிசேடர் ஒரு நியாயமுமின்றிக் கொலைத் 

தீர்பபுச் செய்யவும் பிலாத்து ப.பச்து மரண க்களை விதிர்கவும் 

இயேசு அடிபடவும் பரிச பரும் யூகரும் ரோவ5ர௬ு ' நிர்திக்கவும் சிலு 

ஷலையிலறையபபட்சி இடேசு ௮௧5 வேசனை. படைஈது மரிக்கவும், 

அன்பா வந்து அவரை அடக்கரும்சட்பவுமாம் ஈடந்சசெல்லாவற்றை 

ய! காம் விவரமாய்ப பார கிறா !. எல்லாவற்றிலும் இமயசு மனக் 

சலஃகமில்லாமல் அமைதியும மாட்சிபைய ! மிகுர்த அன்புமுடையவ 

ராய் விள&கி ஐற்கிருர், இ?த ௮, பஜெயசப்பவக்தில் அ..ருடைய பாட் 

இமை விளங்கிற்று. இரக காவேபனையில் அவரது மிகுர்ச அன்பு 

பிரகாசித்தது. இரச நிந்சையிலும் அலமானசதிலு ' அ௮வாது ச் 

சரியமான மகிமை ௮தஇ௧க சி2ரஷ்டமாய்க் துல௩்கிற்று, நூபேசு இவ் 

விதமாய்க் கடைசியாகத தமமை வெளிபபடுத்தினார், இந்கக கடை 

யானவெளிப்படுத்தல் றக்க வெளிப்படுததல். இதற்குப்பிறகு இயேசு 

எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து உயிரோடெழுந்தசைப் பார்க்கிறோம். 

நாம் ௮தின் ஙஜத்தை யறி5$துகொள்ள ஆசிரியன் அதக ஜாக்ரதை 

யாய் நடததெல்லா மெழுதுகிறான். மரியாளின் விசனமும் தோ 

மாவின் ச/தேகமும் 2ஷர்களின் பயமும் பேதுருவின் மனஸ்தாப 

மேம் மாறி, அன்புள்ள சந்தோஷரும் இறந்த ஈம்பிக்கையும் தைரிய 

மகழ்ச்சியும் சமாதான உறுதியுமாடிவிட்டன. இவ்விதமாய் இயேசு 

தமது வெளிப்படுதலுக்கு: முத்திரைபோட்டு முன் வெளிபபடுத் 

தினவற்றை உறுதிப்படுத்திஞா். இச்கான்காம் சுவிசேஷ முழுவதஇி
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லும் இயேசுவின் குணத்தின் மாட்சிமை இறந்து வெளிப்படுறத. 

கடைசியாக எல்லாப் பகையையும் தீமைகளையும் வென்று மேற் 

கொண்ட மாட்டிுமையையே பார்க்கிறோம். gat உண்மையாகவே 

மாட்சிமையுள்ள இரட்சகர் என்பதை நாம் அறியும்படி ஆரியன் 

அவரது சரித்திரத்தை வரைக்தெழுஇயிருக்ற நோக்கம் சடைசியாக 

தெரிவிக்கப்பட்டது. 
  

VI 

ஆசிரியன.து கோட்பாடுகள் 

மற்றச் சுவிஷேங்களைப்பார்க்கிலும் இந்சச் சுவிசேஷச்டில் ஆச 

ரி.பனது கொள்கைகள் அதிஈமாய்க் கலந்திருக்கன்றன. அகையால் 

அவைகளைக் கவனமாய் ஆராய்ந்து பார்க்கவேண்டும். இந்நூலின் 

மூசவுசையில் ஆடரிபன் அபிப்பிராயஙசொண்ட முக்கெயமான 

போதனை ஒன்றிருக்கிறது. அபபோதனையின் சார:/ முழு நூலிலும் 

ப.ரந்திருக்கெத. எப்படியெனில், ப.ரமவாக்கைப்பற்றிய டோதனையே 

GAA usr இயேசுவைப்பற்றிச் ௪1தி.ச்ச லசச்திற்குச் சாராம்சமாயிருச் 

Sing. ஆகையால் அந்தப் போசனையைபபற்றி வேறே அதிகாரத்தில் 

தணிமையா யாலோடத்துப்பார்ப்பது ௮௨௫ய3. இப்போது ௮வன் 

எழுதின சுவிசேஷத்தில் தோன்றுகிற மற்ற நோஃகங்களையும் அபிப் 

பிராயக்களையும் நாம் எடுத்துக் கூறவேண்டும். இவைகளை அவன் 

இயேசுவின் போதனைகளைக் காட்டுகிற மாதிரியிலும் அவன் பிரத்தி 

யேகமாயெழுதின அவனது கோக்கங்களிலு 1! நாம் கண்டுபிடிக்கலாம். 

அவன் 2051-0 வாக்கியத்தில் தான் எழுதிய கோக்கத்தைச் இட்டமாய்த் 

தெரிவிக்கிறான். :₹நீடகள் இயேசுவே கிறிஸ்துவாகிய சேவகுமா 

ரன் என்பதை விசுவாசித்து அவரது *"நாமதசைக்கொண்டு ஜீவன் 

பெறும பொருட்டு? என்பதே. இந்த நோக்கத்தில் இரண்டு பாகங்க 

ளுண்டு, முதலாவது சத்தியச்தை மனபபூர்வமாய் ஒப்புக்கொள்ளுதல், 

இரண்டாவது அதினால் ஒரு சிலாக்கெயத்தை யடைசல். முதலாம் 

காரியம் மனதுக்கும், இசண்டாங்காரியம் ஜிவியத் துக்குமுரியது.
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தேவதமாரன் என்பது இந்நூலில் விசேஷித்த வார்த்தை. 
இறிஸ்து என்னும் வார்த்தை யூதர்கள் எதிர்பார்த்த மேசியாவைச் 

குறிச்தெது. தேவகுமாரன் என்பதும் அதற்குச் சமம். ஈமது ஆரி 

யன் சல விடங்களில் அப்படியே இதை உபயோகித்துவருகிறான், 

அந்த வார்த்தை ஒரு பிரத்தியேகமான நி$லயைக் காண்பிக்இறது. |* 

1197, எல்லாரையும் தேவகுமாரரென்று சொல்லினும் இயேசுவின் 

விஷயத்தில் ௮தை உபயோடுக்கும்போது விசேஷித்த அர்த்தத்தைக் 

குறிப்பிடுகரான். அவர் விசேஷித்தவிதமாய்ச் தேவகுமாரன் என்று 

சொல்லப்பட்டார், ௮வர் ௮வ்விதமாய்த் தம்மை அழைத்தலால் யூத 

சங்கத்தார் ௮வரசை நியாயந்தீர்த்தார்கள். ௮வர் கடவுளுக்குப் பூசண 

புத்திரத்துவத்தை அடைந்தவராயிருந்தார். 18-34 317. 16.28. 35 425.99 

519.99. 98 014. 68 020 106 14 (19-19. 34-%. (ரம (97 பார்க்க. 

நித்தியஜீவன். 20*-ம் வாக்கியத்தின் இரண்டாம் பாகச்தில் 

நித்தியஜீவனைப்பற்றிப் பேசுறான். ஆரியன் எப்போதும் இந்த 

வார்த்தையால் மோக்ஷபதவியைச் குறிப்பி௫ிருன். இந்த நித்திய 

ஜீவன் மகா விசேஷித்தது. எல்லாரும் ௮தை ௮டையயவேண்டு 

மென்று விரும்புவார்கள். இதை யடைவது எல்லாருடைய மனத் 

தாற்பரியமாதல் வேண்டும். இயேசுவை தேவகுமாரனென்று உண் 

மையா யறிந்துகொள்வது அந்த நித்தியஜீவனுக்கு சாராம்சமா 

பிருச்றெத. அப்படிப்பட்ட அனுபோக அறிவு நித்தியஜீவனை 

யடைந்தவரது உணர்ச்சியாம். அவர்களது மனம் எப்போதும் 

இந்தச் சத்தியத்தில் நிலைபெற்றிருக்றது. ந்த கித்தியஜீவன் 
ஆச்.துமாவின் கிலையாயிருக்றெது. Ag இவ்வுலகத்தில் ஆரம்பித்து 

பசலோகத்தில் பூரணத்தையடைகறது. ௮சைப் பெற்றவர்களுக்கு 

அந்த நிச்சய உணர்ச்சி யிருக்கவேண்டும், 35 456 ந59 454-68. 1088 1 225 

17*-3 வசனங்களைப் பார்க்க, இந்த நித்தியஜீவன் இறிஸ் துவினது 

சவானதேயல்லாமல், மனிசரது சொர்தச் சரியையால் உண்டான 

தல்ல, முன்சொன்ன வாக்கியங்களை வாரித்துப் பார்த்தால் ௮தைப் 

பெறுவதற் கேதுவான நிபந்தனைகளையும் ௮௪ன் தன்மையையும் ஈன் 

சறியலாம். 
இந்த நான்காம் சுவிசேஷசன் முக்கியமாய் நான்கு விசேஷித்த 

வார்ச்தைகளுச்குச் சார்பாச இயேசுவின் போதனையைக் சாண்பிச்
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Baer. இந்த வார்த்தைகளை யதிகமாய் உபயோகித்துவருஇறான். 

அவைகளாவன: சத்தியம், இவன், ஒளி, ௮ன்பு என்பவைகளே. 

இந்த வார்த்தைகள் மூலமாய் ஆடிரியனது போதனை முழுவதும் 

காணப்படும். அவைகளுக்கு நேர்விரோதமான காரியங்களைச் காட் 

டும்படி இந்த வார்த்தைகளுக்கு எதிரிடையான வார்த்தைகளையும் உப 

யோ௫ெ௫ருன்.. அ௮தாவது--பொய், மரணம், இருள், பகை என்ப 

வைகளே. முறையே அவைகளும் இவைகளும் அடிக்கடி Mong 
ஜதையாக வருன்றன. 15 35-16-19 5.95 G50 ஒம் (டம 109. 10.95 

123-4 15 இவைகளைப் பார்க்க, 

நாம் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் எடுத்தாலோடித்து அது உப 

யோகிக்கப்பட்ட விதமின்னசென்று பார்ப்போம். 

சந்தியம். இயேசு கடவுளின் சத்தியத்தை உலகத்துக்கு வெளிப் 
படுத்திவருகிறார். கடவுளே சத்தியமுள்ளவர். இயேசுவின் வார்த் 

தைகள் யாவும் சச்தியமுள்ளன. அவரே சத்திய சொளுபியானார் 

இசற்குச் சாக்ஷியாக அவர் பரம தந்தையையும் தம்மையும் தமது 

இரியைகளையும் யோவான்ஸ்கானகனையும் பழைய முனிவர்களையும் 

பரிசுத்தாவியையும் சுட்டிச் காட்டினார். சத்தியம் என்பது காமறியக் 

கூடிய வித.மாத்திரமல்ல, அதை காம் ஈடப்பிக்சவுங்கூடும். சத்தியம் 

நடபபித்தல் என்பது யோவான் எழுதிய நூற்களில் வழங்குகிற வாச 

கம். இயேசுவைச் தள்ளினவர்கள் சத்தியமில்லாதவர்களானார்கள், 

அவருக்கு விசோதமானதெல்லாம் பொய், மிசாசு பொய்யின் தந்தை 

யாம். கடவுளை வணக்கும்படி உண்மையான மனம் அவயம். 

பரிசுத்தாவி சத்தியத்தின் ஆவியென்று சொல்லபபட்டிருக்கறது. 
11417 321 493.94 533 339. 10,406. 6 16.17 1296 1 டர.13 பர1. 19 | ஒர. 3 

இவைகளைப் பார்க்க, 

ஜீவன். இயேசுவே உலகத்திற்கு ஜீவனாயிருச்இருர். ௮வசை 

விசுவாசித்தவன் ஜீவனையுடையவன். மனிதருக்கு பூரணமான ஜீவ 

னைக் கொடுக்க உலகத்தில் வந்தார், மோக்ஷம் நித்தியஜீவன் என்று 

அழைகச்கப்படுறெது. இயேசுவே சுயம்புவாய் ஜீவனையுடையவர். 

௮வரை ஆகாரமாக அடைவது உண்மையான ஜீவனைப் பெறும் 

வழியாம். உயிர்ச்தெழுதல் ௮வரால் உண்டாகறெது. ௮வரை விசு 

வாடிப்பது சித்தியஜீவனுக்கேதுவாம். ௮ வரைத் தள்ளிவிவெது மச
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ணத்தஇிற் குட்படுத்தும். ஜீவனே மனுஷனுங்குச் றக்த பொருள். கட 

வுளை இயெசுகிறிஸ் துமூலமா யறிவதே நித்கியஜிவனை யடைவசாம். 

பேசுவினது ஜிவன் உலகத்தின் இரட்டிப்பாம். 14 715: 3 4M. 36 
524. 26, 29.39.40 (97.33.35. 49, 47.48 G51. 53.54.63. 6B 12 (010. 8 1 125 (495. 50 

145 1753 2041 பார்க்க, 

1011-1517 ப (5.58 1515). இவைகளில் இயற்கையான உயி 

சைச் குறிபபிடுகிறான், 

ஒளி. இயேசு உலகச்திற்கு ஒளியானார். உலகமுழு௨தும் இரு 

ளால் மூடப்பட்டு ஒளியைச் சாணாமலிருந்சது அவா எம்சாலச்தி 

லும் பிரகாசித்துக்கொண்டேயிருக்கிற ஈகதிய ஒளிமயமாயிரு /கிரர், 

௮ச்- ஒளி மனுஷன து ஜீவனாயிற்று இச்சு ஞான ஒளி மனிசாது 

அறிவா.பிற்று இதுமூல2£ப் மணிரர் யாவரு கடவுளை பறிகிறார் 

கள். இயேசு கண்திறக்ச அ/சக் குருடனைக்குறிச்ஈ சம். பவச்கினால் 

இந்தச் சத்கி.பத்சைம் காட்டினார். இமயசுவை மறி3மார் ஒளியின் 

மக்களாகி ஒளிமில் ஈடக்கிறார்கள். மறிமிரூர், நருளின் மக்களாதி 

இருளில் wig apd நுடறிப்போகிறார்கள். சீபோர் இருக 

விரும்புவா£கள்; ஒளியில் 'நடபப.து! கடவுளின ஈட்ட ளைபபடி ஈடப் 
பதும் ஒன்று HST AD BIT AI 9 6 பு (3344 பார்கக. 

அன்பு. யோவான் அன்பின் அபபோஸ்தலன் என்னபபம் 

டான். ௮ வன் ஒரு சன்பய அன் பைபபற்றி முக்கியமாய் எழுதுகி 

ரன். இயேசுவினன்பு! “டவுள் உலகத்தை பேசிசத அன்பும் 

அவன் எழுதின நூற்களில் பிரகாசித்து லள௩குகின்றன. saver 

அன்பு ப.பமாகலேயிருக்கிருர். போவான் சன்னை இயேசு மேூத்த 

சீஷனென்று சொல்லுகிறான். கடவுள் 2உலகதவில் அன்புகூர்ந்து 

இயேசுவை யனுபபினார். இயேசு உலகச்தாரை பேதித்து சமது 

ஜீவனைக் கொடுத்தார். மற்றவர்களை சேரிக்கவேண்டுமென்னும் புதுச் 

கட்டளைபை அவர் தமது சஷ.நக்ருச் கொடுச்சார். சீஷர்களுக்கு 

முக்கியமான குணமாவது: 'இபேபசுவையும் மற்றோசையு / கேக்கு 

மன்பு. அன்புள்ளவர் ஊழிபக்காரசாலார், இயேசு பேதருவுக்கு 

அன்புள்ள குணச்தின் சிரேஷ்டர்தைக் காண்பித்சார். அவர் தம் 

மூடைய சீஷர்களை மிகவும் கே௫க்கிறாரெனறு இச்சுவிசேஷத்தில் 

சாணப்படுகிறது கடவுள் சமது குமாரனை கேச)க்இருர், 316-193 48
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பார்கக. 

இவ்வாக்கயெங்க ளெல்லாவற்றையும் நன்றாய்ப் பார்த்துச் இந்திக்ச 

வேண்டும். அவர் அதிகமாய் உலகத்தின் பகையைப்பற்றிப பேனர். 

உலகம் இயேசுலைப் பகைசுததுபோல அவருடைய சஷர்களையும் 

பகைக்கும். இவ்விதமாய் அந்த நான்கு வார்த்தைகளாலும் இந்நூலின் 

போதனை முழுயதும் விளங்குகிறது. 

டஓயேசுவைப்பற்றிய அபிப்பிராயம். இர்தூலின் ஆரியன் 

இயேசுவின் தெய்வீககுணச்தையும் மனுஜீூசத்தையும் செளிவாய்ச் 

காட்டுகிறான். அவரது சின்பய தெய்வீகம் அவரது கோச்தியான 

மனுஜுகத்சை மறைக்க இடங்கொடுக்கிறதில்லை. தாகம் 47 1958, 

இளைப்பு 17, நேரம் 20”, சண்ணீர்விதெல் 1135, அறியாமை 113 

ஆகி ப இவைசளெல்லா : அவருக்கிருந்தகாகச் சொல்லியிருக்கிறது. 

பவுல் பி.ரசங்கித்த இழிஸ்துவே இச்ஈவிசேஷ நூலின்மூலமாய் 

வெளிப்பட்டிருக்கிறார். என்று விச்துவான்௧ள் சொல்லுஇருர்கள். 

அவருக்கு உண்மையான மனு$ஷ$£கமிருக்சறதாக இதில் தோன்று 

இறது. அவர் இளைப்படைதலும் அழுசலும் தாயாரை நினைச்சலும் 

இ நூலிலேயே எழுதியிரு:கன்றன எணினு. ப ௮வசது தெய்வீக 

மகிமையே பிரகாச துச் சோன்றுகிறது. உண்மையான மனுஷனா 

னவர் சன்மய கிறிஸ்துவே. இயேசுவே உலகத்கின் இரட்சகராக 

காண்பிக்கப பெற்றார். ௮௪ இரட்செப்பில் ௮வரது மரணம் விசே 

ஷிகத்த நரியையாம். 129 3M 48-42 py 18 பி 292 1514 மனிதர் 

இயேசுவாலேசான் நித்தியய்வனை யடைவார். இயெசுவைச் சரியா 

னபடி. விசுவாசிப்பது முக்கியமான காரியம். ௮3 சே கடவுளின் 

தூதனானார். இச்சத்தியங்கள் விசேஷமாய யூசசோடு செய்ச வாக்கு 

வாசங்களில் வெளிட்பட்டன. 53-10 அஇிகாசக்களை நன்காராய்க்து 

பார்க்கின் இயேசுவின் உயர்சர ஸ்திதியை யறியலாம். இணி இயேசு 

வைப்பற்றிய போதனையை யறிய விரும்பின் பசம வாச்சைப்பற்றிய 

போதனையின் விவரத்தைப் பார்க்க. 

கடவுளைப்பற்றிய போத$ன. சிரியன் க௨வுளின் சன்மயத் 

தன்மையை ஈன்குணர்ந்து போதிக்கறான். அவர் சொரூபமில்லாமல்
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சுத்த பரமாத்மாவா யிருக்கறாரென்பதை உணருகிறான். எனினும் 

மனிதர் சமீபிக்கக்உடாதவரும் மனிதர் விஷயங்களில் சம்பந்தமில் 

லாதவருமானவசாக எண்ணிக்கொண்டிலன். அவர் உலகத்தில் ௮ன் 

புகூரீர்து அதை மிசவும் கவணித்து முழுவதுமாய் இரட்சிக்கவேண் 

டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்டருர், 315 474 garg விசேஷித்த லக 

ணங்களாவன: பரிசுத்தம், ஞானம், மாசின்மை, சத்தியம், அன்பு 

என்பவைகளே. 14:5 88 171155. இயேசு எப்போதும் கடவுளை 

தீந்தை என்கிறார், கடவுளும் இயேசுவும் நித்தியமாய் தந்தை குமார 

னுமாக ஒன்றாகவே ,அமைரஇிருக்கிரூர்கள். 1050-45, 

உலகத்தைப்பற்றிய அபிப்பிராயம். யோவான் சான் எழுதின 

தூற்களெல்லாவற்றிலும் உலசத்தை விசேஷித்தவிதமாய் எண்ணுக 

ரன். உலகம் என்பது இயேசுலைச் தேவகுமாரனென்று வீசுவா 

சியாமல் இயேசுவுச்கு விரசோதமாப் நடக்கும் ஜனச்தை எப்போ 

தும் குறிக்கிறது. உலகத்தார் இயேசுவைப் பசைக்கிறார்சள். பிசா 

சானவன் இய்வுலகச்தின் ௮இிபதி. உலகச்தார் இருளில் நடர்து 

பொய்.பரும் ௮ன்பிலரும் பொரறாமைகொண்டவருமாவார்கள். இந்த 

நான்காம் சுவிசேஷத்தில் உலகம் என்னு! வார்த்தை 07 சரம் 

வருகிறது. மற்ற மூன்று சுவிசேஷ களிலும் 13 தரம் மாத்திரம் 

வருகிறது. இது யோவானுக்கு விசேஷித்த வார் ச்சையெனச் சாணப் 

படுகிறது. அவன் எழுஇகின நிருப௩்களில் இது 21 சரம் வருகிறது, 

இந்த விரோதமான உலகத்தில் அன்புகூர்ந்து கடவுள் அதைச் சமது 

குமாரன்மூலமாய் இரட்சிக்கப் பிரயாசைப்படுகிறார், 199 315 1 

775095 1231 1417 1014 17:31 1975 முதலி. பவைகளைச் காண்க. 

இரட்சிப்பைப்பற்றிய போதனை. இது முன்னே சொல்லிய 

குறிப்புகளிலும் வெளிப்பட்டது. இயேசுவை விசுவாசிப்பது இரட் 

திப்புக்கேதுவாம். இரட்சிப்பைப் பெறுவதும் நிச்தியஜீவனையடை 

வதும் ஒன்றுதான். முன்னே சொன்னபிரகாசம் இயேசுவின் 

மரணமே உலகத்திற்கு இரட்சிப்பை யுண்டாக்கன இரியையாயிற்று, 

199 31548 11 123 18415. பரண இரட்சிப்படைவதற்கு இயேசுவில் 

நிலைத்திருச்சவேண்டும். 

கடைசிக்காலக் தறிப்புகன். சடைசிக்சாலத்தைப்பற்றி இந்த 
மாலில் ௮இிகமாய்ச் சொல்லப்படவில்லை. ஆூரியன் நியாயத்தீர்ப்பு
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வான இமமொழியை உபயோகிததுககொளளு..! விதம விசேஷித 
ததாயிருககிறது ௮௨ன சேவகுமாரன எனபவரை வா£ததையல்லது 

பரம வாக்கு எனறு சொலலுகிறான இத வேதததிவிருககிற மற்ற 

இடஙகளில வஈதால ௮ஃறிணைப பொருளையே குறிககறெது 

2 இந்தப் போதனையின் உற்பந்தியும் வாலாறும் பரமவாக 

கைபபற்றிய போதனைககுப பழைய ஏறபாட்டில சல மூலாதாரஙக 

ஞணடு ஆதியாகமததில கடவுள ஏழு வாரத்தைகளினால உலகத் 

தைச ஏருஷடிததாரெனறு சொலலியிருககிறது பழைய ஏறபாட்டில 

கடவுளின வாரத்தையெனபது கடவுள கொடுதத வெளிபபடுத் 

தலைக குறிககறது எபிரெய வேததநில கடவுளின வராததை வநதது 

(தமிழ் மொழிபெயாபபில வாசதை யுணடாகி எனனபபட்டது) என் 

றும, ஏசா 2! மீகா 11 ஆமோஸ 11 தரிசசத வாசதையெனறும சொல் 

லியிருககிறது ௮0கேக இடஙகளில கடவுள யேகோவாவின தூதன 

எனனபபட்டவரால தமமை வெளிபபடுததினாசெனறு விளக.இறறு, 

இனனும சில இட௩களில ஞானம என்பது உயாஇணைப 

பொருளுடை.பதாய: கடவுளை வெளிபடசெதும கருவியாசக காண 

பிககடபட்டிருககிறது எபிரெய சளளுத லாகம௩களில் ( அப்போ 

இரிபபா) வாக்கு எனபது அடிகடி. உயாதிணைப பொருளுளள 

தா௫க கடவுளின கருவியாகக காணபபடுகிறது ஆகையால எமி 

செய சாஸ ரததில கடவுள தமபை வெளிபபடுததும கருவியானது 

ஒருவராகவுப அடிக்கடி வாகசெனனும பெயருடையதாகவும காணப 

படுகிறது இரேசகு சாஸஇிரகநிலு.. விசேஷ.மாயப பீலோவு என் 

னும சாஸதிரிபாலேயே கடவுள் உலககதில தது இரியைகளை 

இயககாகினற சகதியே வாக்கு எனனபபட்டது பீலோவு எழு 

தின நூற்களில இநத வாககு கிற்குணக கடவளினிடசகினின்று கித் 

இியமாய்ப புறபபட்டு கடவுள் ஞான முழுவது முடையதாய் ரூப 

மடைஈது உலகசதை யுணடாகூ அ௮தை ௩நடததி.ருற சகதியுடைய 

செனறு சொலவியிருககறது அதற்கு உயாதிணைப பொருளில்லை 

யென்றதால யோவானின் அபிபபிராயம இதிலிருந்து உண்டாயிழ் 
றெனறு சொல்லததககதனறு அநத சாஸ்திரம் ௮ந்த இரேக்கு 

தேசஙகளில் பரம்பினதாகையினால் யோவானும ௮கேக சபையாரும் 

அதை அறிஈதிருபபார்கள் இதுவும் அந்தப போதனையின் உற்



83 யோவான் சுவிசேஷ வியாக்யொனம் 

பத்திக்கு துணைக்காரணமாகலாம். ஆயினும் முதல்காரணம் எபிசெய 

வேசத்தின் கொள்கைகள்தான்; ஆகையால் இந்த சொல் எபிரெ 

யருக்கும் மற்றோருக்கும் தெரிந்த சொல்லாதலின் யோவானின் 

நோக்கத்தை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தத்தக்க சொல்லாகும். 

3. யோவானது போத$னையின் விவாம். இந்தப் போதனை 

யின் உற்பத்திக்குச் காரணமான கொள்கைகளிவிருந்து யோவா 

னடைந்த அபிப்பிராயம் யாதெனில்: கடவுள் தம்மை உலகத்தில் 

வெளிப்படுத்தும் கருவியும், கடவுளின் சக்தியின் ரூபமும் உலகத் 

தைப் படைத்தழிக்கும் கர்த்தாவுமாயிருக்ெ ஒரு வஸ்து வுண்டென் 

பதே. மூன் சொன்னவைகள் முதல் துணைக் காரணங்களாயினும் 

இயேசுவே யோவானது போசனைக்கு நிமித்த காரணமாக விருந்தா 

சென்று ௮றியவேண்டும். யோவான் இயேசுவிடம் படித்த தென்ன 

வெனில்: ௮ந்த வஸ்து கடவுளின் குமாரனாகிய இயேசு$றிஸ் 

என்பதே. இந்தச் சத்தியச்தினாலும் தாம் இயேசுவினிட௩் கேட்டும் 

பார்த்தும் வந்த விஷயங்களினாலும் முன்னோ ரபிப்பிராயப்பட்ட 

௮0ேக காரியங்கள் யோவான் மனதில் அதிக மாறுதலையும் விருத்தி 

யையும் பெற்றன. யோவாணின் போதனை விசேஷமாய் சுவிசே 

ஷத்தின் முகவுரையில் காணப்படுஇறது, 

ப.ரம வாச்சைப்பற்றிய போதனையின் விவரம் பின் வருமாறு. 

(i) offs வாக்கின் தன்மை. இக்சப் பரம வாக்கு உயர்திணை 

யுடையவராய்த் தெய்வசுதன்மை யுள்ளவராவார். அவர் கடவுளுக் 

குப் பிரத்தியேகமானவராயிருந்தும் எல்லாக் காரியங்களிலும் ௮வ 

ருக்குச் சரிசமானமானவர். அவரது குணம் கடவுளின் குணம். 

௮ வர் கடவுளைப்போலச் சுயம்புவாய் ஜீவனுள்ளவர். 

(ii) அவாது வாலாறு. அவர் “முன்னைப் பழம்பொருட்கு 
முன்னைப் பழம்பொருளே, பின்னைப் புதுமைக்கும் போ்த்துமப் பெற் 

றியனே”' என்று சொல்லத்தக்கவராய்க் காலாகாலங்களிலும் இருப் 

பவே. அதஇிகாலத்திலும் அவரிருந்ததாசக யோவான் 11-ல் சொல்லி 

யிருக்கிறார். பரம வாக்கின் சரித்திரகாலத்திற்கு எல்லைகளில் லை, 

அவர் நித்தியகாலமாய்ச் கடவுளுடனிருக்கிறார். கடவுளோடு அவர் 
விசேஷித்த சம்பந்தமு மூள்ளவராம். gat எப்போதும் கடவீளை 

வெளிப்படுத்துபவரும் அவருடைய கருவி சர்த்தாவுமாயிருக்இருர்,



971. பரம வாச்கைப்பற்றிய போதனை 99 

உலகத்தோற்றத்தில் ௮வாமூலமாய் கடவுள் உலகத்தை யுண்டாக் 
Bent. சகலமும் அவரிடத்தில் பிறப்பிடமும் நோக்கமும் முடிவும் 

பெறுகிறது. ':மெய்ப்பொருட்கட் டோற்றமாய் மெய்யே நிலைபெறா, 

எப்பொருட்குந் தானேயா யாவைக்கும் வீடாகும்” என்று சொல்லத் 

தச்கதே. ௮வரே உலகத்தை யளித்து எப்போதும் அதற்குச் சடவுளை 

வெளிப்படுத்திக்கொண்டேயிருக்கிறார். அ௮வர்மூலமாய் எச்காலத்தி 

லும் கடவுளின் ஒளியும் ஜீவனும் வெளிப்பட்வெருறெது. மனுஷ 

னுக்கருக்றெ பரம ஞானமெல்லாம் அவராலே உண்டாகிறது. 

பற்பல மதங்களில் காணப்படும் சத்தியத்திற்கு ௮வசே காரணர். 
௮வர் உலகத்தில் பிரசாசிக்காநின்ற ஒளியெனினும் மனிதர்கள் இரு 

ளினால் ௮ந்த ஒளியைச் சண்டுபிடித்திலர். ஆகையால் ஒளியும் இரு 

ளும் ஒன்றுக்கொன்று மேற்கொள்ளாமல் உலகத்திலிருந்தன. இந்த 

பரம வாக்கு இன்மயத் தன்மையுடையவசாய் எப்போதும் உலகத்தில் 
வியாபித்துக்கொண்டிருந்தனர். பரம வாக்கின் சரிதையில் ஒரு 

விசேஷித்த காலமுண்டு, ௮து gat மனுஷனான காலம். நித் 

இியமாய் இருந்இிராகின்ற இந்தப் பரம வாக்கு கடவுளைப் பூரணமாய் 

வெளிப்படுத்தும்படி ஒர்சாலத்தில் உலகத்தில் தோன்றி மனுஷ 

னானார். அந்தப் பரம வாக்கே ஒரு உண்மையான மனுஷனானார். 

garg தெய்வீக குணம் மனுஷ குணமாயிற்று. 

(களமா யாரு மறிவரி தப்பொருள் 

சகளமாய் வந்ததென் ௮ு்பற” 

என்றதுபோலும். தெய்வத்தன்மையுடைய இந்தப் பரம வாக்கான மனு 

ஷன் இயேசுடறிஸ்துவே, இயேசுகறிஸ் துவைப் பரம வாக்சென்று 

சொல்லி இயேசுறிஸ்துவே கடவுளின் பூசண வெளிப்படுத்தலும் 

சடைசி வார்த்சையுமா யிருககிறாரென்பதையுங் காட்டுகிறான். காலத் 

இன் எல்$லச் குட்படாதவராடய பரம வாக்கானவர் தம்மைக் காலத் 

இன் எல்$லக் குட்படுத்தி முன்னே சடவுளுடனிருக்க சம்பந்தத் 

தையே உலகத்திலும் பூரணமாய் நிறைவேற்றினார், இதினாலேசான் 

அவரது மடமை ஏகாந்தமாய் ஏக புத்ரனது மூமையாயிருந்தது, 

அவர் உண்மையான மனுஷனாயிருக்தார், எனினும் எப்போதும் பசம 
வாக்கின் உண்மையான அவதாரமானார். ஆகையினால் எல்லோரும்
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அவர்மூலமாகவே கடவுளைத் தரிஏக்கவேண்டும். இன்னும் ௮வர் 

விசேஷமாய் இரட்?ப்பின் கர்த்தாவாயிருச்சிறார். உலகத்தின் இருளை 

நீக்இத் தாம் இயல்பாய்ப் பெற்றிராகின்ற சம்பந்தத்தில் மனுஷசை 

யும் ஈவாகச் கொண்டுவரவேண்டுமென்சிற விசேஷித்த நோக்கத் 

தோடு அந்தப் பரம வாக்கு மனுஷனானார். கடவுள் அவர்மூலமா 

கவே இரட்சிப்பை ஏற்படுத்தினார். ௮வர் பரம வாச்காதலின் ௮வ 

ரது சுவிசேஷம் ௮வரது மனோதச்துவத்தின் வெளிப்படுத்தலாகவும், 

அவசது தெய்வ தத்துவத்தின் சாசமுபாயிருக்றது. அவரும் ௮வ 

சது சுவிசேஷச்கின் பொருளும் ஒன்று, இந்தப் பரம வாக்கானவர் 

உலகச்திலிருந்த சரிதை யோவான் சுவிசேஷத்தி லெழுதப்பட்டது. 

மூகவுசையில் போதித்த பொருளே சரித்திரத்தில் காணப்படுகிறது. 

பரம வாக்கு என்கிற வார்த்தையின் அர்த்தத்தில் கிறிஸ்துவின் 

மூழுத்தன்மையும் அவர் சரிசையின் சாரமும் ௮வர் செய்த தொழி 

லும் அவரிராகின்ற நிலைமையும் அடா. இியிருக்கன்றரன. ஆகை 

யால் யோவான் கடவுளாவியின் ஏவுதலால் இந்த வார்த்தையை 

உபயோகித்து இடேசுகறிஸ் துவின் மகிமையை வெளிப்படுத்தினார் 
என்றறிக. 

4. இந்து சாஸ்திரங்களுக்தரிய சம்பந்தம். இந்தப் போதனை 
இந்து சாஸ்.திரட்களுக்கு ௮இக சம்பந்தமூள்ளது.  **இக்கிய ரிஷி 

கள் சர்வாண்டமும் பரிணாமமும் பெறுமுன்னமே பரசப்பிசம்மத்தி 

னிடத்தில் எழுந்திருந்தது, சன்மயமும், சேட்கப்படாசதுமான 

சப்தத்தையே வாக்கென்றார்கள். அந்த வாக்கு கேட்கும்படியான 

சக்தியாகவேயிருந்து சர்வசத்தையும் ஈடத்தவும் உருவப்படுத்தவும் 

வல்லமையாயிருர்து சர்வாண்டத்திற்கும் போதகசாவார்'' என்று 

ப.ரானந்தர் எழுகினதைப பார்க்க. 

எல்லா இந்து சாஸ்இிரங்களிலு.ு கடவுள் தம்மை உலகத்திற்கு 

வெளிபபடுத்திவபோது ஒருவராலே தம்மை வெளிபபடுத்தினாசென் 

லும், கடவுள் ஒரு மனுஷாவதாரமாய் உலகத்தை இரட்சிக்கிராரென் 

றும் சொல்லியிருக்கிறது. ஒரு வாக்காலே உலகச்தைச் சிருஷ்டித்தா 
சென்பதும், தமது வாக்இனாலே மலுஷருக்குப் போதிச்கிருசென் 

பதும் இது சாஸ்திரத்தின் கொள்கைகள், ரிச்வேதத்தில் 2, 125-ம் 

சுலோகத்தில் வாக்குத்தேவி சொல்லுறெதாவது: -- “(நான் பரம
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தேவியே--பொருட்களைச் சேர்த்தனர்--ஞானமுள்ளவர். யாவரும் 

என்னை வணங்கவேண்டு” மென்பதே. 

இந்த வாக்குச்சேவி பரமாத்துவாவுடன் சமவாயநிலையி லிருக்றெ 

தாசவும் தேவர்களும் மனிதரும் சச்தோஷத்துடன் ௮வள் சொல்லும் 

வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் சொல்லியிருக்கறது. சப்த 

பிரமாண சாஸ்இரத்திலே சேவர்கள் ௮வள் சம்பந்தத்துடன் இந்த 

வாக்குத்தேசேவியைப் பலியாக ஒப்புக்கொடுத்தார்கள் என்பதும் பிறகு 

உயிசோடு வந்தாள் என்பதும் காணப்படுகிறது. இந்துச் கொள்கை 

யும் யோவான் போதனையும் சரிசமானமானதென்று சொல்வதற்டெ 

மில்லை. எனினும் யோவானது போதனை இந்துக்களுக்குச் சற்றும் 

சம்பந்தமில்லாச அரிய போதனையாகச் காணப்படவேமாட்டாது. 

பரம வாக்கைப்பற்றிய போதனை இத்தாந்த சாஸ்திரத்திலும் சொல் 

லிய சத்தியைப்பற்நிய போசனையைப்போலிருக்கறெது. அந்தச் சத் 

,தியே கடவுளின் ௮ருளாணையும் கடவுளின் வெளிப்படுத்தலும் கட 

வுள் இயக்காகின்ற கருவியும் அ௮ருட்குருவாகி இடைக்கிடையே 

மனுஷருபம்பெற்று உலகத்தில் தோன்றியவருமாயிருக்கறது என் 

பதாக அந்தச் சாஸ்திரச்தில் காணபபடுஇறது. 

அவையே தானே யாயிரு வினையிற் 

போக்கு வரவு புரிய வாணையி 

வீக்க மின்றி நிற்கு மன்மே'' என்பது பார்க்ச, 

இதற்கு, ““முசல்௨ன் ஆணையென்னும் பரியாயப் பெயரையு 
டைய தனது இற்சச்டியான் வரும் இருவினைகளான் ௮வை இறத்தல் 

பிறத்தல்களைப் புரியும்வண்ணம் ௮வ்வாணையிற் பிரிப்பின்றி சமவேத 
மாய் நிற்பன்'' என்ற 9வஞான யோகிகள் எழுதின பொழிட்புரை 

யையும் பார்க. நாயனாணையாலே நடத்திடும் சகத்தையெல்லாம் 
என்று வெஞானத்தியார் சொல்லுதலையும் பார்க்க. 

இந்து சாஸ்திரத்துடன் இந்தப் போதனையின் சம்பந்தத்தைக் 

காண்பிக்கும்பொருட்டாக ஸ்ரீ பரானந்தர் இயற்றிய வியாக்கியொ 

னத்தில் பரம வாச்சைக்குறித்து எழுதியதை கான் கழே தமிழில் 

மொழிபெயர்த் தெழுதியுள்ளேன். அதாவது “பரப்பிரம்மத்திலே 

உலகத்தோற்றச்திற்கு முன்னே எழும்பியுள்ள சின்மயத்தன்மையும்
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செவிக்குணாப்படாததுமான மாதத்தை இந்து ஞானிகள் வாக்கு என் 

இருர்சள், வாக்கு என்னும் இந்தி மொழியும் லோகஸ் என்னும் 

இரேக்க பொழியும் 117010 என்னும் இங்கிலீஷ் மொழியும் சரிசமான 

மானவைகள். தோற்றபபட்ட எல்லா வஸ்துக்களும் ௮சைச் கேட்டு 

(அதாவது அதற்ணெல்கி) ஈடச்சின்றதால் இர்து ஞானிகள் அந்த 

வாக்கை எல்லாம் கேட்கந்தக்க சக்தியாக எண்ணினார்கள். எங் 

கும் வியாபித்திருக்கறெ இந்த அணைச்சக்தியானது நிஷ்கள சகளவஸ் 

துச்க ளெல்லாவற்றையும் உருவாக்கி எல்லாவற்றிலும் சம்பித்து 5g 

இவருறெது. பரம வாக்கானது சரீரமில்லாததும் ஒடுங்கின துமான 

தெய்வசத்தமாடி மனிதரது ஆசத்துமாச்களில் உரைத்துக்கொண்டே 

யிருக்றெது. ஆகையால் உலகத்திற்கு இந்தப் பரம வாக்கு சற்தநவா 

கவு மீநக்கிறர். மனுஷருக்குப் புறம்பான இந்தச் சற்குரு கடவுளது 

தீத்துவத்தையும் வல்லமையையும் ஆத்துமா கடவுளை அறியும் 'வகை 

இன்னதென்பதையும் போதித்துவருகிருர். அப்படியே ஒருவனுக்கு 

புறம்பானவராகிய சற்குரு ௮வனுக்குள்ளான கடவுளைப் போதித்து 

௮வன் ஆத்மா அறிவுற்றவனாடு அவருடன் சின்மய &கஇியம்பெற்று 

நித்தியஜீவனை யடையச்செய்கிறார். கடவுளிடத்தில் தோன்றிவரும் 

இந்தப் பரம வாக்கு சடவுளது பரிசுத்தாவியாகி மனிதாது பரிசுத்த 

ஆச்துமாவில் பிரசாசித்துக்கொண்டுவருகறது.”” இந்த வியாசம் ௮ேச 

வித்தியாசங்களைக் காண்பித்தபோதிலும் இதுவிஷயத்தில் இந்து 

போதனைக்கும் இறிஸ்து போதனைக்கும் ௮0௧ சம்பர்தங்களிருக்சின் 

மனவென்பது தெரியவருகிறது. 

இந்தச் சம்பந்தங்கள் இந்துக்களும் யோவானின் போதனையை 

ஏற்றுச்கொள்ளும்படியான உதவிகளாயிருக்கின்றன. 
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VIII 

இந்தச் சுவிசேஷத்திலடங்கிய 

இச நான்காம் சுவிசேஷத்தி லெழுதப்பட்ட இயேசுவின் போத 

னையை நூலாடிரியன் ஈநடந்தபிரகாரமாக எழுதிவிட்டானோ இல்லை 

யோ என்கிற காரியத்தை இவ்விடம் காமாலோடக்கறதில்லை. பின்பு 

அதைப்பற்றிச் இந்திப்போம். இவ்விடத்திலே இந்நூலில் நமக்குக் 

சாணப்படும் இயேசுவின் உபதேசங்கள் இன்னன வென்று காம் இந்திக் 

திறோம். இவற்றைச் இர்திக்கும்போது சல காரியங்களை மனதில் 

வைச்கவேண்டும். பலபேர்கள் ஒசேமனிதன் கொடுத்த அதே உடதே 

சங்களைப் பலவிதமா யாலோத்திருப்பார்கள். சங்கராசாரியார், சாமா 

னுஜர் முதலிய ஆசாரியர்கள் வேதாந்த சூத்திரங்களாகிய ஓரே உப 

தேசத்தை வேறு வேறுவிதமாய் உத்தேரித்துக்கொண்டிருந்து, பல 

விதமான சாஸ்இ.ரங்களை ஏற்படுத்திவிட்டார்கள். இலர் அதிலிருந்து 

துவிதத்தையும் சிலர் அத்துவிதத்சையும் எடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள், 

அவர்கள் தங்கள் சொந்த அ௮பிப்பிராயங்களுச்கு ஆதாரமாக வேதங்களி 

லிருந்து தங்களுக்கு வேண்டியவிதமாக வாச்சகயங்களை எடுத்தோதுஇ 

ரூர்கள். அப்படியானால் இயேசு உலகத்தில் இருந்தபோது ௮திக 

மாய்ச் செய்த உபசேசங்களெல்லாவற்றிலும் ஒரு சிறு பாசம்மாத்திரம் 

நமது நாலு சுவிசேஷங்களிலும் ௮டங்கியிருக்கின்றதென்றறிக. இக் 

தீச் சுவிசேஷங்கள் கான்கிலும் எழுதியுள்ளதைத்சவிர இன்னும் ௮ 

so garg சஷர்களின் ஞாபகத்திலிருக்கும். ௮வர்கள் ஞாபகத்திலி 

ருந்ததற்கு மேலாக கேச காரியங்கள் திட்டமான உருவம்பெருமல் 

௮வர்கள் மனங்களிலேயே டடெர்து ௮வர்்௧ளத எண்ணங்களை உருவப் 

படுத்தி ௮வர்களது போதனையில் வெளிப்பட்டுவரும். இக்கான்காம் 

சுவிசேஷத்தில் எழுதியுள்ள இயேசுவின் போதனையைப்பற்றி யோ 

சிச்கும்போது இந்தச் குறிப்புகள் யாவற்றையும் மனதில் கினைத்துச் 

கொள்ளவேண்டும். ஆகையால் ஒவ்வொரு சுவிசேஷத்திலும் மத்தச்
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சுவிசேஷங்களில் இல்லாத உடதேசங்கள் வருகன்றனவேயல்லாமலும் 

ஒவ்வொன்றிலும் இறிஸ்துவின் உபதேசம் வெவ்வேறு லக்ஷணங்க 

ளஞுடையதாகவும் தோன்றுகிறது. இர்நூலாடிரியனும் தன் மனவியல் 

புக் கேற்றதாக இயேசுவின் போதனையை ிந்தித்தெழுதினான். இந் 

தூலில் எழுதிய இயேசுவின் போதனை சில விஷயங்களில் இரியலு 

பந்த சுவிசேஷங்களி லெழுதிய போதனைகளோடு ஓக்கும். சல விஷ 

யங்களிலே அதற்கு வேரும். இப்போதிரந்த போதனை இன்னதென்று 

நாம் ஆராயவேண்டும். ஆசிரியன.து கொள்கைகளையும் இயேசுவின் 

போதனையையும் பிரித்துவைப்பது ௮0கேக இடங்களில் சுலபமான 

காரியமல்ல; எனினும் கூடியமட்டும் ௮ப்படி.ச் செய்யப் பிரயாசைப் 

படுவோம். 

1, கடவுள் சின்மயச் சோநபியாயிநக்கிறா. கடவுளது குணம் 
சின்மயத்தன்மையுடையது; அவர் பசமாச்துமாவாயிருக்இருர். அவரை 

ஒரு உருவத்திலாவது, ஒரு இடத்திலாவது, ஒரு சாஸ்இிரத்திலாவ.த 

வ௫ச்ச முடியாது. 411”. கடவுள் ௮ன்னாசாதலின் அவசைச் சின்மய 

விதமாய் உணரவும் வணங்கவும் வேண்டும். கடவுள் ஒருவராயிருக் 

இருூர். 175. இந்த ஏகத்தன்மைக்குரிய எண்ணம் எல்லா சம்பா 

ஷணைகளிலும் பிரசாடத்துச் காணப்படுகிறது. இந்தச் சின்மயக் கடவு 

ளுக்கு, சத்தியம் பரிசுத்தம் ரீதி என்பவைக௭ முக்கியமான குணங்க 
ளாம், 875 17-35, 

2. கடவுள் பாம தநீதையாவார். இக்நான்காம் சுவிசேஷத்தில் 

கடவுள் விசேஷமாய் தந்ைத என்கிற பேர்பெற்றிருக்கிறார். இயேசு 

வழங்கும் பெயர் இதுதான். என் தந்ைத என்றும் தந்தையென்றும் 

சொல்லுகுருர், 21535 51-45 57௪8 1 15, (6, மற்றச் சுவிசேஷ 

களைப்பார்ச்கிலும் இந்தச் சுவிசேஷத்திலே இர்சப் பெயர் மெத்த 

அதிகமாய் வருகிறது. இந்தப் பெயரால் முதலாவது கடவுளுக்கும் 

தீமக்குமுள்ள விசேஷித்த சம்பர்சச்சைச் குறிப்பிட்டார், மனிசெொல் 

லாரும் கடவுளின் பிள்ளைகளெனினும் இயேசு பிரத்தியேக நிலைக் 

கேற்றவிதமாய் கடவுளின் மசனானார். சடவுளது தந்தைத்துவம் கான்கு 

சுவிசேஷல்களிலும் இயேசுவின் போசனைக்கு மூலாதாரமாகத் தோன் 

றுறெதெனினும், இர்கான்சாம் சுவிசேஷத்திலே ௮து மிச்ச தெளி 

வாய்க் காணப்படுகிறது.
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3. தாமே கடவுது பூரண வேளிப்படுத்தல். இயேசு தமது 
விரோதிகளுக்கு முன்பாகவும், €ஷர்களுக்கு முன்பாகவும் இந்தச் சத் 

இியத்தை ௮௧ பலமாய்ச் சாதித்துவருவதை இக்கான்காம் சுவிசேஷத் 

இல் காண்டுரோம். இந்தச் சுவிசேஷத்தை அவர் தம்மை வெளிப்படுத் 

இன சரித்திொமென்று சொல்லக்கூடும். நிக்கொதேமுடன் நடந்த சம்பா 

ஷணை தொட்டுச் சஷர்களுடன் பேசின கடைசி வார்த்தைகள்வரைக் 

கும் இயேசு இந்தச் சத்தியத்சை மிகச் சறப்பித்துக் காண்பிக்றதைப் 

பார்க்கிறோம். 313 14°, அவரது இத்தம், மனம், புத்தி முதலியவை 

எல்லா விஷயங்களிலும் கடவுளுடையவைகளுக்குச் சமமானவையாம். 

அ௮.ர். செய்கிறவையெல்லாம் கடவுளது செய்கைகளாம். gan 

லேயே கடவுள் உலகத்தில் இரியை செய்துவருகருர். கடவுளுடன் 

இச விசேஷித்த ஒற்றுமையிருத்தலின் அவர் உலகத்தில் விசேஷித்த 

நிலைமையுடையவ ரானார். இந்த விசேஷித்த நிலைமையை ஏழு வாக் 

இயங்களால் குறிப்பிட்டார். 

அவையாவன: 

1. நானே ஜீவாகாரம். 035, 

11. நானே உலகத்தின் ஒளி. 5”. 

111. கானே ஆகெளின் வாசல். 10”. 

iv. நானே மல்ல மேய்ப்பன், 1011, 

ஏ. நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கறேன். 1135, 

ஏழ. கானே வழியும் சத்தியமும் இவனுமாறேன். 115. 

911. கானே மெய் இராட்சச்செடி, 11, 

இந்த வாக்கியங்களால் உலகத்தின்விஷயமாய்த் தமக்கிருந்த விசே 

ஷித்த நிலையை அவர் காண்பித்தார். அந்த விசேஷித்த நிலையைக் 

காட்டும்பொருட்டு அடிச்சடி. ௮வர் தம்மை விசுவா௫ிப்பது மெய் ஜீவ 

னுச்கு ௮அவசியமென்றும் தம்மைச் தள்ளுவது ஆக்கனைக்கே தவான 

தென்றும் இட்டமாய்ச் சொன்னார். 834 124, 

4. மனுஷதுமாரன். இயேசு தம்மைப் பெரும்பான்மையாய் மனு 

ஷகுமாரனென்கிறார். எசேக்கியேல் தானியேல் என்ற தீர்க்கதரி 

சனங்களில் இந்தப் பெயர் முதலாவது வந்தது. அவ்விடங்களில் ௮ப் 

பெயர் மணிதருடைய றந்த பிரதிகிதியையும் மேசியாவையும் குறிப் 

பிடுகிறது. தானி 115 எசே 155, அ௮ப்போஸ்தலரும் சவிசேஷகரும்
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இந்தப் பெயரை வழங்கெவருறதில்லை. அது நடபடி 755-ல் மட்டும் 

வருகிறது. இயேசு இசர்தப் பெயரை ஏன் உபயோடித்துவருகறாசென் , 
ரோல், அவர் தாணியேல் உபயோடுத்த பெயரைக்கொண்டு, தம்மை 

இவ்விதமாய் மேசியாவென்று தெரிவிக்கறதாகச் சிலர் சொல்லுகிறார் 

கள். இப்பெயர் யூத நூற்களில் ௮ப்படி.ப்பட்ட அத்தம் அடைந்தும் 

சுவிசேஷங்களில் அதே அர்த்சங்கொள்ளும் என்பதற்கு முகாந்தர 

மொன்றுமில்லை. அடிக்கடி இந்த இரண்டு கோச்சங்களும் ஒன்றுக் 

கொன்று எதிரிடையாக வைச்சப்பட்டிருக்கன்றன. மத் 1013:16 

யோவா 1234 பார்க்க. அதுமாத்திரமல்ல பழைய ஏற்பாட்டு நூற்களிலும் 

மனுஷகுமாரனென்பது ஒரு மனிதன் என்ற அர்த்தத்தையுடைய 

பெயராய் வருகிறது; இயேசு மனுஷகுமாரனென்பதைத் சனிசத்து 
வழங்குகிறார். பழைய ஏற்பாட்டில் ௮வ்வண்ணமாய் உபயோகிக்கப் 

பட்டிருப்பதால் இயேசு வழட்குவதற்குச் சற்று இட௩கொடுத்திருக்க 

லாம். அவர் வழங்னெது மூக்யெமாகத் தமது உண்மையான மனு 

Ps songs தெரிவிக்றெதற்காகவே என்றறிக. பின்பு ௮ந்த மனு 

ஜீகத்தின் சிறப்பை அது காட்டுறது. 

௮வாது மனலுஷீகத்சன்மை சரியான மனுஜீகத்தன்மையான 

தோடுகூடச் சிறந்த மனுவி£கத்தன்மையுமாயிற்று, அவர் உண்மையான 

மணிதன். அதோடு அவர் மனிதரது உண்மையான பிரதிநிதியாயு 

மிருந்தார். ஆகையால் இந்தப் பெயர் அவர் மனுஷர்மேல் பெற்ற 

சாஜரீகத்தையும் வெளிபபடுத்துறெது. 

5. கடவுளை யறிந்துகோள்ளுவதற்த சின்மயக்கணம் வேண் 
டூம். கடவுளது ராஜ்யத்தில் பிரவேூிப்பதற்கும் தம்மை யுணர்ந்து 

விசுவாசிப்பதற்கும் தமக்குரிய சன்மயக்குண மவூயமென்றும், இச் 

தீச் சின்மயக்குணம் உலகத்தின் இறத்தாலல்ல கடவுளாவியாலேயே 

உண்டாகியிருக்றதென்றும் போதித்தார். இந்தப் போதனை விசே 

ஷமாய் கிச்கொசேமுடன் செய்த சம்பாஷணையில் காணப்படுகிறது 

51-15 625, ஆசையால் மனித ரிருவகுப்புளர். எப்படியெனில், விக் 

குரியவர் லோகத்துக்குரியவர் என்பவர்களே. இந்த லோகத்துக் 

குரிய மனம் இயேசுவுக்கு விசோதமாயிருக்றெது, ௮வரைச் தள்ளுப 

et gts ஆவியால் ஈடத்தப்படுகின்றனர். 6355-51, இன்மயக்குணம் 

பெறுவது புதிய பிறப்பாகவேயிருக்றெது.



1%, திரியலுபர்த சுவிசேஷங்களுக்குள்ள வித்தியாசங்கள் 4] 

6. உலகத்தில் கடவுளாவி அவரது வேலையைச் சேய்கிறது. 

அந்தச் கடவுளாவி மனிதரிருதயத்திலும் தமது மனத்திலும் சரியை 

ஈடப்பித்ததென்றும், தாம் உலகத்தைவிட்டுப் போனபிறகு தமத காரி 

யங்களை வெளிப்படுச்துமென்றும் இயேசு போதித்தார். 38:16, 

இந்தப் போதனை யோவானுக்கு விசேஷமானதாலும் ௮வனது 

மனத்தில் ௮இ௧ விஸ்தாரமடைந்ததாக காணப்பட்டதாலும் ஆரிய 

னது போதனைகளில் வைத்திருக்கிறோம். 

இவைகளே இர௫்கான்காம் சுவிசேஷத்திலெழுதிய இயேசுவின் 

போதனைக்குள்ள முக்கியமான குறிப்புகளாம். 

LLP ARO A Sp Malt Et at A வச 

IX 

இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களுக்குள்ள 

வித்தியாசங்கள் 

மந்த மூன்று சுவிசேஷுகளும் ஒன்றோடொன்று சம்பந்தமுள்ள 

வாதலின் அவைகள் திரியனுபந்த சுவிசேஷங்கள் (Synoptic 
008618) என்றும் பெயர்பெற்றன. நான்காம் சுவிசேஷம் பிரத்தி 
யேகமாயிருக்கெது. மற்ற மூன்று சுவிசேஷங்களில் அப்போஸ்தலர் 

இயேசுவின் சரித்திரச்தைப்பற்றிச் கொடுத்த சாட்டு அடங்கியிருச்சிற 

தாச எல்லாரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். ஆகையால் இந்சச் சவி 

சேஷத்தில் ௮வைகளுக்கு விசேஷித்த வித்தியாசங்களிருந்ததால் இக் 

தீச் சுவிசேஷம் சொல்லும் சரித்திரம் மெய்யல்லவென்று சொல்லு 

தலால் அந்த வித்தியாசங்களை நாம் ஈன்காரசாய்வோமாக. 

1. கிறிஸ்து பிரசங்கம் சேய்த நாடு. திரியனுபந்த சுவிசே 

ஷங்கள் கலிலேயாகாட்டையும் இந்தச் சுவிசேஷம் யூதேயாசேசத் 

தையும் முச்செயமாயப்ச் குறிப்பிக்கன்றன. பொதுவாய்ப் பார்த்தால் 
இத மெய்தான்; இரியனுபந்த சுவிசேஷங்கள் கலிலேயாவில் ஈடந்த 

விஷயங்களைப்பற்றிச் சொல்லுஇன்றன. நான்காம் சுவிசேஷம் 

பூசேயாவிலும் எருசலேமிலும் ஈடந்த காரியங்களைச் சொல்லுதெ.து.
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௮ப்படியிருந்தபோதிலும் இரண்டிலும் மற்றொன்றின் சங்கதியுடன் 

சம்பந்தங்க எநேகமுண்டு, இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களாலும் ௮நேக 
குறிப்புகளால் பூதேயாசேசத்தில் நடந்த பிரசங்கத்தைப்பற்றி அனு 
மானிச்சலாம். லூக் 486 த17 1088 1391-339 பூத 9357 9617 

அதுமாத்திரமல்ல, நான்காம் சுவிசேஷத்தால் கலிலேயாநாட்டில் 

gar அதிகமான பிரசங்கம்பண்ணினதை நாமறி$துகொள்ளலாம். 

22 453 இவைகள் நடந்தபின்பு 715, மற்ற மூன்று சுவிசேஷங்கள் 

எழுதப்பட்டமிறகு இந்த மான்காம் சுவிசேஷம் எழுதப்பட்ட 

தென்பதை காம் நினைவுகூரவேண்டும். அவைகளில் எழுதப்பட் 

டதை ஈமதாடிரியன் பெரும்பான்மையாய் எழுதவில்லை. இந்த 

விஷயத்தில் ௮.௧ வித்தியாசமிருந்தபோதிலும் ஒன்றுக்கொன்று 

விரோதம் ஒன்றுமேயில்லை. 

3. இயேசு ஊழியஜ்சேய்த காலம். திரியனுபந்த சுவிசே 

ஷுங்களின் சரித்திரம் பார்த்தால் இதக் காலம் ஒரு வருஷம்மாத் 

இிரம்போலிருக்கறெது. நான்காம் சுவிசேஷத்தில் ௮து இரண்டசை 

வருஷ்மென்று தோன்றுகறெது. எப்படியெனில், அவைகளில் 

இரண்டு பஸ்காபண்டிகைகள்மாத்திரம் சொல்லப்பட்டி ருக்கின்றன. 

இதிலோ மூன்று பண்டிகைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. முத 

லிலும் கடைசியிலும் வந்த பண்டிகைகளோடு ஒன்று நடுவில் வரு 

Gog (04). இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களில் சொல்லிய காரியங்களை 

ஒரு வருஷச்திலடக்ச முடியாது, திட்டமாய்ச் சொல்லாவிடிலும் 

இரண்டசை வருஷ காலமுண்டு என்பதற்கு விசோதமானதொன் 

௮ம் இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களிலில்லை. ஆகையால் இந்த வித்தி 

யாசம் ஒன்றுச்கொன்று விரோதம் விளைவிக்கிறதில்லை. தஇரியனு 

பந்த சுவிசேஷங்களில் யாதுகாரணத்தினாலோ ஒரு பண்டிகை சொல் 

லாமல் விடப்பட்டிருச்கிறது. 

3. சரித்திரந்தின் போகளும் சம்பவங்களும். சான்காம் சுவி 

சேஷத்தில் சொல்லப்பட்ட சில பெயர்கள் இரியனுபந்த சுவிசே 

ஹஷங்களில் சொல்லப்படவேயில்லை. நிக்கொதேமு, நாத்தான் 

வேல், லாசரு என்பவர்கள் இந்தச் சுவிசேஷத்தில்மாத்திரம் காணப் 

படுகிருர்கள். இன்லும் கானாவூரின் அற்புதம், பெதஸ்தாக் குளத்தில் 

சுகப்படுத்து சல், எருசலேமில் குருடனைப் பார்க்கச்செய்தல், லாச
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ருவை உயிர்ப்பித்தல் முதலியவை இரியனுபர்ச சுவிசேஷங்களில் 

சொல்லப்படவேயில்லை. அதுபோலவே இயேசுவின் பிறப்பு, 

ஞானஸ்கானம்பெற்றது, மறுரூபமாசல், இராப்போஜனம் நியமித் 

தல், தோட்டவேதனை முதவியவை இந்தச் சுவிசேஷத்தில் விடப் 

பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு சுவிசேஷகனும் தன்தன் நோக்கத் 

தஇின்படி ௮0ேக சம்பவங்களிலிருந்து சிலவற்றைமாத்திரம் தெரிந்து 

கொண்டு எழுதினான். ஆசையினால் இர்தச் காரியத்தினால் நான்காம் 

சுவிசேஷத்திற்கு விரோதமானசொன்றும் நினைக்கவேண்டியதில்லை. 

1. கிறிஸதுவின் போதனை. தஇரியனுபந்த சுவிசேஷங்களில் 

தெளிவான உவமைகளும் லேசான போதனைகளும் பரம இராஜ் 

யத்தின் விஷயங்களும் விசேஷமாய் வரும். கான்காம் சுவிசேஷத் 

தஇிலோ சின்மய போதனையும் இறிஸ்துவின் தன்மையைப்பற்றிய 

சாஸ்இிரமும் ௮திசமாய் வருகிறது. இர்தப் போதனையின் வித்தி 

யாசம் முக்கயெமாய் இடத்தின் வித்தியாசத்தினால் உண்டாயிற்று 

என்று சொல்லக்கூடும். கலிலேயா சேசத்தாருக்கு இந்தச் சின்மய 

போதனை கொடுக்கலாகாது. அதுபோலவே தம்மை நேர்ந்து 

விரோதித்த யூதர்களுக்குத் செளிவாய்த் தம்முடைய காரியங்களைக் 

காட்டவேண்டும். அதுமாத்திரமல்ல அந்தந்தச் சுவிசேஷங்களை 

வாசிப்பவர்கள் வித்தியாசமாயிருந்தார்கள். இரியனுபந்த சுவிசேஷங் 

கள் ஆடிக் இறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதியிருக்கன்றன. நான்காம் 

சுவிசேஷமோ இிறிஸ்துமார்க்கத்தைப்பற்றி யதிகமாய் எண்ணிக் 

கொண்டவர்களுக்கும் இரேக்கு சாஸ்கிர மறித்தவர்களுக்கும் எழுதப் 

பட்டது. இரண்டையும் ஆராய்ந்துபார்க்சின் போதனையின் பொரு 

ளில் 8கயமுண்டென் றறியலாம். அ௮துமாத்சரமல்ல போதித்த 

வகை சில குறிப்புகளில் இரண்டிலும் ஒரேமாதிரியாயிருக்கறது, 

இயேசு இரண்டிலும் உவமைகளாலும் உருவகங்களாலும் சம்பவங 

களைக்கொண்டும் போதிக்றெசைப் பார்க்சறோம் வித்தியாசங்க 

ளிருந்தும் இதுவிஷயமாய்த் திரிபனுபந்த சுவிசேஷங்களுக்கும், 

இர்கான்காம் சுவிசேஷச்திற்கும் கேர் விரோதமிருக்கறதென்று 

சொல்ல இடமில்லை. கான்காம் சுவிசேஷத்தில் இயேசுவின் தன் 

மையைக்குதித்த போதனை அதிகமாயிருத்தற்கு ஆடிரியனெழுதிய 

சோச்சமே சாரணமென்றும், ௮வன் அர்த் தன்மைக்குரிய போதனை
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யெல்லாம் எடுத்துச் சிறப்பித்து எழுதியுள்ளதேயல்லாமல் ௮வன் 

கட்டுக்கதைமாதிரியாய் எழுதவில்லையென்று மறிந்துகொள்ளலாம். 

இந்தப் போதனைக்கும் இரியனுபந்த சுவிசேஷத்திலெழுதிய பரம 

இரசாஜ்யத்தைக்குறித்த போதனைக்கும் கேர் விரோதமொன்றுமில்லை 

யென்பதைக் சவணிச்கவேண்டும். 

5. நேர்வித்தியாசங்களிநப்பநாக இன்னும் இரண்டொரு 

விஷயங்களில் தோன்றுகறெது. இயேசு மரணமடைந்த காளைச் 

குதித்தும் தாம் மேசியாவென்று சாதித்துக் கூறும் விஷயத்சைக் 

குறித்தும் சந்தேகமுண்டு. முன்னானதைப்பற்றி 2-ம் ௮ுபந்சம் 

பார்ச்ச, பின்னானதைப்பற்றி 9-ம் ௮. பார்க்க. 

6. சம்பந்தங்கள். முன் சொன்ன வித்தியாசங்களிருப்பினும் 

இிரியனுபந்ச சுவிசேஷங்களும் இந்தச் சுவிசேஷமும் ௮கே௧க விஷ 

யங்களில் சம்பந்தமூுள்ளன, இயேசுவினது சரித்திரத்தின் முக்கிய 

மான சம்பவங்கள் இரண்டிலும் விசோதமின்றிச் சொல்லப்பட்டிருக் 

இன்றன. இயேசுவின் குணம் இரண்டிலும் ஒசேசன்மையுடையது. 

தயவும் வல்லமையும் பரிசுத்தமுமான சிறந்த இரட்சகரை இரண்டி 

லும் பார்க்கிறோம். இயேசு ௮வருடைய சீஷர் நடுவில் அன்பும் 

பொறுமையும் சாந்தமுமுள்ள குருவாக நடக்கறதை இரண்டிலும் 

காண்டுரோம். அதுமாத்திரமல்ல, போசனையின் முக்கயமான 

கொள்கைகள் இரண்டிலும் வித்தியாசப்படவில்லை. கடவுள் பரம 

தந்தை என்பதும் சின்மயச் சொருமியென்பதும் இயேசு கடவுளின் 

பிரதிநிதியும் மனுஷ்குமாரனும் என்னப்பட்டவரென்பதும் இரட் 

சிப்புக்கு விசுவாச மவசயமென்பதும் இரண்டுக்கும் பொதுவான 

போதனைகளாம். 

பரிசுத்தாவியைப்பற்றிய போதனை இந்தச் சுவிசேஷத்தில்மாத் 

இரம் வருகிறது. போதனைகள் கொடுக்கப்பட்ட காலத்தசைப்பற்றிச் 

சில வித்தியாசங்களுண்டு, ஆகையினால் இரியனுபந்த சுவிசேஷங்க 

ளுக்கும் இந்த நான்காம் சுவிசேஷதீசீஞிக்கும் வித்தியாசங்களிருப் 

பினும் வார்த்தைகளிலும் உருவகங்களிலும் பிரசங்கங்களிலும் ௮கேச 

சம்பந்தங்களிருத்தலால் ௮வைகளிலுள்ள இரண்டு சரித்திரங்கள் 

இசையச்கூடாத வண்ணமா யிருக்கன்றனவென்பதற்கு யாதொரு 

மூகோந்தரமுமில்லை.
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இ;$தச் சுவிசேஷத்தின் சறந்ச லக்ஷணங்களையும் அதின் 
உயர்ந்த நோக்கத்தையும் நாம் கண்டிருக்கிறோம். இந்தச் சுவிசேஷத் 

இன் போதனை விசேஷமான தும் மாட்சிமை பொருகந்தியதுமாயிருக்கெ 

தாக யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். இப்பொழுது இதற்குரிய 

இன்னொரு கேள்வியுண்டு. இந்தச் சரித்திர முழுவதும் உண்மை 

யாகவேயிருக்கிறதா என்டிற கேள்வியே. இது இதிகாசக் சதை 

யென்பார் இலர், ூரியன் தனது நோக்கத்திற்கேற்க இயேசுவின் 

காரியங்களை எடுத்து மாற்றிப் பிரசங்கங்களையும் வாக்குவாதங்களையும் 

தானே தனது மனத்திலிருந்து எழுதிவைத்தான் என்பார் வேறு 

சிலர். இப்படிச் செய்தும் இது இறிஸ்துமார்க்கத்திற்கும் இறிஸ் து 

வுக்கும் விரோதமாய்ச் செய்யாமல் ௮வரது சுவிசேஷத்திற்குச் சார் 

பாகவே எழுதினானென்பது திண்ணம். இதன் சங்கதிகள் உண்மை 

யான சரித்திர சம்பவங்கள் ௮ல்லவெனினும், இது எப்போதும் 

திறந்த சுவிசேஷமும் அவிககுரியவிதமாய் இறிஸ்துவின் உண்மை 

யான போதனையை வெளிப்படுத்தும் நூலுமாகவே எண்ணப்பட 

வேண்டுமென்றறிக. இது இட்டமான சரித்திர உண்மையில்லாத 

தூலென்று சாதத்ததற்கு பின்வரும் காரணங்கள் சொல்லப்பட்டன. 

மூதலாவது இரியனுபந்ச சுவிசேஷங்களுக்கு ௮௧ வித்தியாசப்பட் 

டிருப்பது ஒரு காரணம். இதன் விஷயத்தில் முந்தின அதிகாரத்தில் 

சொல்லியபிரகாரம் சிலர் ஒரே உண்மையான காரியத்தைப் பலவிதமா 

யெண்ணி வெளிப்படுத்தக்கூடும், இரியனுபந்த சுவிசேஷத்திற்கும் 

இந்தாலுக்கும் அ௮வ்விதமாய்ச் சொல்லப்பட்ட பேதங்கள் இல்லை 

யென்று விளங்கிற்று, எல்லாவிஷயங்களிலும் அவைகளைச் சமாதா 

னப்படுத்த முடியாதென்று ஒப்புக்கொள்ளிலும் சற்று ஞாபகப் பிசசா 

லும் ஆரியன் தனது கோக்கத்திர்கேற்கச் காரியங்களை யெழுதினதா 

லும் பேதங்களுண்டானதேயொழிய மற்றப்படியல்ல. 

இரண்டாவது இந்தூலில் காணப்படுகிறதாசய இயேசுவைச் 

குறித்த நோக்கங்களும் கோட்பாடுகளும் ஆதிச் சபையிலும் €ஷர்
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களுக்குள்ளும் தோன்றாதது மற்றொரு காரணம். ஆகையால் சன் 

மய சாஸ்இரத்துக்குரிய இந்த உன்னத போதனை அந்தச் காலத்தி லுண் 

டாகாமல் பிற்காலத்திலே உண்டாயிருந்ததாகச் சொல்லுஇருர்கள். 

இப்படியிருந்தால் பவுல் செய்த போதனையும் பிற்காலத்தில் உள்ள 

தா.தல்வேண்டும். ஏனென்றால், இந்தாலின் போதனை அதற்கு 

ஒத்தது. இது தன் மனதிற்குரிய ஆட்சேபனையல்லாமல் நியா.பமாய் 

ருஈப்படுச்சக்கூடிய ஆட்சேபனையன்று. அப்படி யிருக்கலாகா 

தெனின் இருக்கவுங் கூடுமென்றும் சொல்லலாம். அதுமாத்திரமல்ல 

இந்தூல் முதல் நூற்றாண்டின் கடைசிப் பாகத்தி லிருந்ததாக முன்னே 

சொல்லப்பட்டது. இது உன்னச போதனை யென்பதைப்பற்றிச் 

சந்தேகமில்லை யெனினும் இயேசு இவ்வண்ணமான உன்னத போத 

னையைச் கொடுச்திருச்சலாமென்று இரியனுபந்த சுவிசேஷய்களினா 

லும் ௮னுமாணித்துக்கொள்ளலாம். 

முக்கிய ஆட்சேபனை கடைசிச் சம்பாஷணையைக் குறித்தது. ௮தி 

லுள்ள சங்கதிகளும் ௮தின் நோக்கங்களும் ௮க்காலத்துச் ஷர்களுச் 

குக் இஞ்சித்சேனும் பொருந்தியதல்லவென்று சாதிப்பார். அதைப் 

பற்றிச் சில விஷயங்கள் கவனிக்கத்தக்கது. எப்படியெனில், இழக்குத் 

தேச ஜனங்களுச்கே ஞாபசசச்தி மிக்க வவிமையுள்ளது. வார்த்தைகள் 

யாவும் தப்பிதமற ஞாபகப்படாவிடினும் பொருளையும் ௮௫கேக வார்த் 

தைகளையும் ஞாபகப்படுத்தி யெழுதுவது கூடாதகாரியமல்ல. அந்தக் 

கடைசியான பிரசங்கங்கள் எழுதினபிரசாரமே சொல்லப்படவில்லை 

என்று ஒப்புக்கொள்ளினும் பெரும்பான்மையான பொருட்களும் 

விஷயங்களும் ௮வ்வண்ணமா யிருந்தனவென்று ஈம்பத்தக்கது. 

இன்னும் இந்நூலை ஆராய்ந்துபார்க்கின் எல்லாம் உண்மைத் 

தோற்ற முடையதாகக் காணப்படுகிறது. பிந்தின அதிகாரத்தில் 

சொல்லுவதுபோலவே நடந்ததைக் கண்ணாரக் கண்டவன் எழுதி 

னான்போலிருக்கிறது. (50-ம் பக்கம் பார்க்க.) பிரசங்கத்தையும் சம் 

பாஷணைகளின் வரலாறுகளையும் கவனித்துப்பார்த்தால் அவைகளும் 

சம்பந்தச் தொடர்ச்சியாய் நடச்சன்றனவென்று காணப்படுறெது. 

இவ் வண்ண உண்மைத்தோற்றத்தைச் தானாக உண்டாக்கத்தக்கவன் 

மிக்ச திறமையுள்ளவனாவான். இக்காலத்தில்கூட இவ்வண்ணமாகச் 

சிறந்த புஸ்தகத்தை மனோபாவனையால் சட்டி. எழுதலரிது. ஆகை
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யால் இது உண்மையான சரித்திரமேயல்லாமல் ஆசிரியன் தனக்குத் 
செரிர்த இயேசுவின் ஜீவிய சரித்திர விஷயங்களிலிருந்து Avap 

றைச் சேர்த்து இசைச் கதையாகச் கட்டினானென்பது ஈம்பத்தக்கதன்று, 

பின்னும் ஆட்சேபிக்கச்கூடிய விஷயங்களைப்பற்றி இரண் 
டொரு காரியங்களை நினைவுகூடர£வேண்டும். இயேசுவின் பிரசங் 
கங்களையும் சம்பா ஷணைகளையும் ஆரியன் சுருக்கமாக எழு இினதாகத் 
தோன்றுகிறது. அன்றியும் இயேசு எப்போதும் ஒருவகை எபிசெய 
பாஷையில் பேசியிருக்க ஆசிரியன் இரேக்கு பாஷையில் மொழி 
பெயர்த் தெழுதவேண்டியதாயிற்று, மொழிபெயர்ப்பில் ல மாறு 
தீல்க ளுண்டாயிருக்கவேண்டும். யோவானே இந்தாலை எழுதியிருக் 

இரானென்று ஈம்பினால் இன்னொரு காரியத்தையுக கவனிக்கவேண் 

கிம். ௮வன் மிகவு தியானஞ்செய்து கடை$ஏிரொாட்களில் இதை 
எழுதினதாகப் பாரம்பரியமிருக்கிறது. இயேசுவின் சரித்திரத்தை 
யும் சங்கதிகளையும் ௮ரேக வருஷகாலமாய்த் தியானம் செய்துகொண் 
(2ட இதை யெழுதியிருப்பான். இயேசுவின் பிரசங்கங்கள் அந்தத் 

ரீதியான நோக்கங்களால் சற்று மாறுதல் அடைந்து பிந்திவந்த சல 

போதனைகள் முந்தின பிரசங்கங்களில் கொஞ்சம் கலந்திருச்கக் 

கூடும். சில இடங்களில் இயேசுவின் வார்த்தைகளையும் யோவா 

னது ிந்தனைகளையும் பிரிக்க முடியாது. இயேசு பேசெனபோது 
Caran Banna சச்கியம் et Rr sos வரத 'சாட்சிமாபின் 

ஷங்களென்றறிக. இகத : Lo மப்படி செய்யாத 
ட் இக் வது மறுத்திருப்பா. PG , அக்காலத்தில் யாரா சாட்டி யல்லவென்று ஒப்புக்கொள்ளவேண் 

மறுக்கத்தக 

னைப்பற்றி சாட்சியிட்டிருக்கிறா om - சந்தேகமில்லாமல் இது 
ர . ரண்டில் யாவரும க் , 

3. மூன்றாம் BPG ட. - சகொண்டார்களென்று பூசேப் 

யோவானால் எழுதபபட்டதீ? sun" . He Qeaner 
, எ. யோவான் எபேசு பட்டணதீ 

பியஸ் எழுதியிருக்கிறான. என் என்பது ஆதிகொலத்துச் சபை 
சாம் சுவிசேஷத்தை எழுதியிருக்கிறான என்பது 

மில் எங்கும் பிரஸ்தாபமாயிருரதது: 
இந்தப் பிசஸ்தாபம் டோலி 

ன 

கார்ப்பு காலத்திலிருந்து வந்தது. அதி பொய்யாயின் யோவானது 

ரில் யாராவது அதை மறுத்திருப்பா
ர். 
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இரமென்று ஆரிரியனே சாட்சியிடுகிருன். பிற்காலத்தில் அவ 

லுக்குள் தோன்றின எண்ணங்களும் கருத்துகளும் கலந்திருந் 

தால் உண்மையான சரித்திரத்திற்குக் கெடுதியில் லை. | இயேசுவின் 

ஜீவியத்தில் ”ஷர்களுக்குத் தெரியாத ௮கேக காரியங்க ளிருக்தன. 

அவைகளின் அர்த்தம் பிற்காலத்தில் பரிகத்தாவியால் விளங்கெெது. 

பரிசுத்தாவி யோவான் மனதிற்கு இயேசுவின் ஜீவிய சம்பவங்களில் 

அவனுக்கு முன்னே தெரியாத ௮சேகச் குறிப்புகளை வெளிப்படுத்தி 

அந்த வெளிப்படுத்தலைக்கொண்டு ௮வன் சுவிசேவு மெழுதும்படி 

ஏவினதற்கு ஆட்சேபனை ஏது” பரிசுத்தாவியால் யோலானடைர்ச 

வெளிப்படுத்தல் மூலமாய் ௮வன் இந்தச் சுவிசேஷத்தை விவரித் 

தெழுதலால் இது பொய்ச் சரித்திரமென்று சொல்வதற்கு யாதொரு 

நியாயமுமில்லை. சிற்சில விஷயங்களில் மனவியல்பினாலே எந்த 

மனுஷீகதூலும் பேதப்பட்டிருக்குமெனினும் இந்தப் பேதங்களால் 

அந்தச் சரிக்தரத்தைப் பொய்யென்று சொல்லுவது ஞாயமல்ல. 

இயேசுவின் தெய்வீக வல்லமையை மறுக்க விரும்புவோர் எப்படி. 

யாவது இந்நூலின் சரித்திர உண்மையைச் செடுக்கப பிசயாசைப 

படுவார்கள். ஏனென்றால், ௮ந்த வல்லமை இந்த நூலின் சரித்திரத் 

தால் தெளிவாய்க் காணப்படுகிறது. மற்றப்படி இதன் சரித்திர 

உண்மையை மறுச்சத்தக்க போதுமான முகாந்தரங்க ளில்$லையென்று 

கடைசியான பிரசங்கங்கள் எழுதினபிரகாரமே சொல்லப்படவில்லை 
என்று ஒப்புச்கொள்ளினும் பெரும்பான்மையான பொருட்களும் 
விஷயங்களும் ௮அவ்வண்ணமா யிருக்சனவென்று நம்பத்தக்க த. 

இன்னும் இகஈ்நூலை ஆராய்ந்துபார்க்ன் எல்லாம் உண்மைக் 
தோற்ற முடையதாசச் சாணப்படுவறெது. பிந்தின அதிகாரத்தில் 
சொல்லுவதுபோலவே நடந்தசைச் கண்ணாரக் சண்டவன் எழுதி 
னானபோலிருக்கறெது. (50-ம் பக்கம் பார்க்க.) பிரசங்கச்தையும் சம் 
பாஷணைகளின் வரலாறுகளையும் சவனித்துப்பார்த்சால் அவைகளும் 
சம்பந்தத் தொடர்ச்சயொய் ஈடச்சன்றனவென்று காணப்படுஇறது. 
இவ்௨ண்ண உண்மைத்தோற்றத்தைச் சானாக உண்டாக்கத்தச்கவன் 
மிச்ச திறமையுள்ளவனாவாள். இச்காலத்தில்கூட இவ்வண்ணமாகச் 
சிறந்ச புஸ்தகத்தை மனோபாவனையால் கட்டி. எழுதலரிது, கை
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A. ஆதிச்சபையில் யோவானே ஆசிரியனேன்று பேநம்பான் 

மையோரி் ஒத்துக்கோண்டார்கள். 
1. இசண்டாம் நூற்றாண்டின் கடைிப்பாகத்தில் வேதசாஸ்திரி 

களும், வேதப்புரட்டர்களும், இச்நான்காம் சுவிசேஷம் ௮ப்போஸ் 

தலர்களில் ஒருவர் இயற்றின நூலாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்ப 

தாகக் கண்டோம். இது தப்பிதமான கொள்கையானால் அ௮க்காலத்தி 
லுள்ள எவனாவது ௮சைச் காட்டியிருப்பான். 

2. சபை வித்துவான்௧ள் ௮கேகர் யோவா ணிதை எழுதினா 

னென்று சாதிக்கிறார்கள். இவர்களுக்குள் தேயோப்பிலஸ் (180 
சேனியஸ் (150) என்பவர்கள் முச்சியமானவர்கள். 

ஐரேனியஸ் விசேஷித்த சாட்சி, இவனெழுதிய நூலில் ௫, பி, 

69-ல் பிறந்து, இ. பி. 155-ல் இறந்த போவிகார்ப்பைப்பற்றி பின் 

வருமாறு எழுதியிருக்கறது. தான் போலிகார்ப்புக்குச் 2ஷனானதும் 

போலிகார்ட்பு ஏபேசுபட்டணத்தில் யோவானுக்குச் 2ஷனா யோவா 

னும் ஆண்டவரைக் கண்ட மற்றோரும் சொன்ன சங்கதிகளை அடிக் 

கடி. யெடுத்துச் தனச் கறிவித்ததாகவும் “*அவரப்படி ஊடாடின இடத் 

தையும் நான் இப்பொழுது பார்க்கிறேன். ௮வர் சொன்ன வார்த்தை 

களையும் இப்பொழுது நினைவுகூருகிறேன்”? என்றும், “அவர் சொன் 
னது வேதங்களில் எ்ரதின பிரகாரமாகவே இருக்சறது”” என்றும் 

இட்டமாய் எழுதியிருக்கறான். வேதங்களென்பது நான்கு சுவிசே 

ஷங்களென்றறிக. இந்தச் சாட்சி உண்மையல்லாத சாட்சியாயின் 

அக்காலத்தில் யாசாவத மறுத்திருப்பர். ஒருவரு மப்படி. செய்யாத 

தால் அது மறுச்கத்தக்க சாட்டு யல்லவென்று ஒப்புக்கொள்ளவேண் 

டும். போலிகார்ப்புக்குப் பின் €ஹனான பாப்பியாவும் யோவா 

னைப்பற்றி சாட்சியிட்டிருக்கிறான். 
3, மூன்றாம் நூற்றாண்டில் யாவரும் சந்தேகமில்லாமல் இது 

யோவானால் எழுதப்பட்டதாக ஒப்புச்கொண்டார்களென்று பூசேப் 

பியஸ் எழுதியிருக்கறான். யோவான் எபேசு பட்டணத்தில் இக்கான் 

காம் சுவிசேஷத்தை எழுதியிருக்கறான் என்பது ஆதிகாலத்துச் சபை 

யில் எங்கும் பிரஸ்தாபமாயிருந்தது. இந்தப் பிரஸ்தாபம் போலி 

கார்ப்பு காலத்திலிருந்து வந்தது. ௮ பொய்யாயின் யோவானது 

சிரில் வசாலதி அசை மறுத்திருப்பார்.
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ஆகையால் அஇச்சபையில் கொடுக்கப்பட்ட சாட்டியெல்லாம் 

யோவானே ஆரிய னென்பதற்கு சார்புள்ள து. ௮தோடு அச்சாட்சி 

யின் மொத்தத்தொகையும் ஈம்பிக்கைக்குப் போதுமானது என்இருர் 

கள். 

ம. பின்னும் இந்த நூலின் உட்தறிப்புகளாலும் அப்படியே 

நிதானிக்கலாமேன்கிறாகள். அக்குறிப்புகளாவன: 

1. ஆரியன் அக்காலத்துக் குறிப்புகளையும் பலஸ்தீனாசேசத்து 

விஷயங்களையும் ஈன்கறிந்தவனும் யூதனுமா யிருந்தானென்பதும்; 

எப்படியெனில் ௮வன் யூத வழக்க பழக்கங்களையும் பழைய ஏற்பாட் 

டின் வார்த்தைகளையும் பொருளையும் பூத ஆசாரங்களையும் 25 35 

113 11/4 192) பண்டிசைகளையும் 72: 37 10 1931, தேவாலயத்துக் 
குரிய விஷயங்களையும் 1550 31514, யூதரின் கொள்கைகளையும் 11535 
49:20 014 703. 2-1 ஐ. ௩ (06 | 14553 8 97 இட்டமாய் வெளிப்படுத் 

இினான். மேலும் அவன் பலஸ்தீனாதேசச்தின் இடங்களையும் கட்ட 

டங்களின் குறிப்புகளையும் i329 5? 6 97 10 154, பெத்தானியா 

பெத்சாயிதா என்னும் பேர்கள் இரண்டிடங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட் 

டதையும் 15 21, வழிகளின் வித்தியாசங்களையும் அளவையும் 605: 19 

3118 51 அறியும் அறிவுள்ளவன்; யாச்கோபின் ணெற்றண்டை 

யிருந்த பூமியின் காட்சியைச் கண்டவன்மட்டுமே நாலாம் அதிகாசத்தி 

விருக்கற விபரத்தை எழுதக்கூடியவன். அன்றியும் அவலுக்கு 
௮ந்தக்காலத்தின் சம்பவங்கள் ஈன்ருய்த் தெரிக்திருந்தன 250 1615-38. 31. 

அதுவுமல்லாமல் எழுதினவிதம் எபிரெய பாஷை நடைக்கொத்தது. 

எபிசெய வார்த்தைகளை மொழிபெயர்த்து எழுதுறதுபோலிருச் 

இறது. மூன்று, ஏழு என்கிற எபிசெயரின் இிருஎண்களை அடிச்சடி 

உபயோடக்கறான். பழைய ஏற்பாட்டின் உதாரணங்களை இசேக்கு 

மொழிபெயர்ப்பின்படி எழுதாமல் எபிரெய வேதச்தின்படி. இருத்தி 

எழுதியிருக்கிறான். 

௨. ஆசிரியன் தான் எழுதின சம்பவங்களையும் பேர்களையும் 

பார்த்தறிந்தவலும், இயேசுவின் €ஷரில் ஒருவனுமாயிருந்தவனென் 
பதும்; எப்படியெனில், இயேசு சீஷர்களை அழைத்த விதத்தையும் 

இயேசு பிடிச்சப்பட்ட மாதிரியையும் 1551 18, சம்பவ சமயங்களை 

யும் 14 4840-99 55, இடங்களையும் 60 10 115, எண்களையும்
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26 19-39 218 அடய எல்லாவற்றையும் இட்டமாய்க் குறிப்பிட் 

டெழுதுகிறான். அவன் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்த ஒருவனைப் 

போலவே விவரித் செழுதியிருக்கிறான். இன்னும் இயேசுவும் 

தமது சஷரும் ஒழிய மற்றெவரும் அ௮றியக்கூடாத காரியங்களை 

எழுதியிருக்கறான்; அவர்களுக்குள் ஈடந்த சம்பாஷணைகளையும் 

68 11716 1255, Cassel எண்ணங்களையும் அபிப்பிராயக்க 
ளையும் 11.17. 21. 99 427.32 1 11 27 908. 12 இயேசுவினுடைய எண் 

ணங்களையும் 95% 4156 08-14. 61.66 ஏ1 (8 (318-108 109. அறிந்த 

வனைப்போல எழுதியிருக்கறொன். அதோடு தான் கண்டவனென்று 

தன்னைக்குறித்துத் சானே இிட்டமாய் எழுதியிருக்கிறான். 114 19%. 

ஆரியன் இயேசு Coss €ஷனென்னப்பட்ட யோவா 

னென்று அனுமானிச்கலாம் 1955, சானே இயேசுவின் மரணத்தைக் 

கண்டவனென்று சொல்லுகிறான். அச்சச் சரித்திரத்தில் அந்த 

ஓசேசீஷன் அதைக் கண்டதாகச் சொல்லியிருக்கறது. ஆகையினால் 

இயேசு சேத்த €ஷன்சான் இதை எழுதினவன். அன்றியும் 

உயிர்த்தெழுதவின் சரித்திரம் அசைச் கண்டவனால் எழுதப்பட்டதாகத் 

தோன்றுகிறது. அப்படியானால் பேதுருவாகிலும் இயேசு Coes 

சஷனாடிலும் இதை எழுதியிருக்சவேண்டும். கடைசியான இராப் 

போஜனத்தின் சரித்திரமும் 13:41, இயேசுவுடன் ௩டர்ச கடை? 

சம்பாஷணையின் சரித்திரமும் 2175** அப்படிப்பட்டது. we 

சரித்திரத்கால் பேதுரு இதற்கு ஆரிரியனாயிருக்க முடியாதென்று 

தோன்றுகிறது. 21ல் இயேசு கேசித்த ஷன் இதை எழுதினா 

னென்று இட்டமாய் எழுதியிருக்கிறது. நாம் மற்றக் குறிப்புகளைக் 

கொண்டு எழுதினவன் யோவானென்று நினைக்கலாம். ஏனென்றால், 

பேதுருவும் யாக்கோபும் யோவானும் இயேசுவுக்கு நெருக்கிய ACs 

இதர்கள், எழுதினவன் இவர்களுக்குள் ஒருவனாயிருத்தல்வேண்டும். 

யாக்கோபு 44-ம் வருஷம் இறந்துபோனான். பேதுரு ஆ௫ிரியனல்ல 

வென்று காம் மேலே பார்த்தோம். ஆகையினால் யோவானே இயேசு 

கேசித்த 2ஷேனும் இதன் ஆூரியலுமாயிருக்கிறானென்று சொல்ல 

லாம். இதை இன்னும் சல குறிப்புகளால் நிச்சயித்துக்கொள்ளலா 

மென்ட௫ரார்கள். யோவானுடைய பெயர், ஒருபோதும் இந்தச் சுவி 

சேஷச்தில் காணப்படுகிறதில்லை. கடை ௮இிகாரத்தில் செபெதே



59 யோவான் சுவிசேஷ வியாகயொனம் 

யுவின் குமாசர் என்னும் வார்ச்தை வருகிறது. அச்சரித்திரத்தால் 

அக்குமாரரில் இயேசு கே?ித்ச €ஷன் ஒருவனாயிருக்கவேண்டும் என் 

றறி.யலாம். அந்த அதிகாரத்தில் 21 அவர்கள் பேர் கடைசியாக வருகி 

றத. மற்றச் சுவிசேஷங்களில் பேதுருவுக்குப் பிறகு இவர்களுடைய 

பேர்களும் வரும். அன்றியும், இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களில் யோ 

வான்ஸ்நானகன் என்னப்பட்டவன் இந்த சுவிசேஷத்திமில over 

னகன் என்னும் வார்த்சையில்லாமல் யோவானென்று அழைக்கப் 

படுகிறான். யோவானே ஆூரியனென்றால், யோவானென்னும் 

பெயசையுடைய இருவரையும் தான் பிரித்துச் காட்டல் அவசியமில்லை 

யென்று நினைத்து அவ்வண்ணமாய் எழுதியிருக்கலாம். இவைக 

ளெல்லாவற்றையு மாராய்ந்துபார்ச்கால் யோலவானே இந்த நான்காம் 

சுவிசேஷத்திற்கு ஆசிரியனென்பதற்கு தகுந்த அத்தாட்டு அந் 
நூலிலேயே இருக்கிறதாக பெரும்பான்மையோர் சாதிக்கிறார்கள். 

யோவான் ஆசிரியனல்ல வேன்பது-வேறு லர் யோவான் இக் 

நூலை எழுதவில்லையென்றும், எபேசுபட்டணத்சான் ஒருவன் இரண் 

டாம் நூற்றாண்டில் எழுகினானென்றும் சாதிக்கிறார்கள். அதற்கிசை 

வாச பின்வரும் கியாயங்களைச் சொல்லுஇருர்சள். அவையாவன: 

1. போலிகார்ப்பு, ளெமந்து, இக்னேஷியஸ் முதலிய வேறு 

இலர் ஆடிச்சபையில் தாங்களெழுகின நூற்களில் திட்டமாய் யோ 

வானை ஆசிரியனாகக் காட்டுகிறதில்லை. இக்ச நூலிலிருந்து சில வாக் 

இயங்களை பெடுத்துசைத்தும் யோவானது பெயசைர் சொல்லுறது 

மில்லை. எனினும் யோவானை ஆசிரியனென்று அச்காலத்தோர் 

௮கேகர் சொன்ன தால் இவர்களதை யறிகச்தும் மறுக்காமலிருந்சதே 
யோவானே ஆூரிய னென்பதற்குப் பலத்த சாட்சிபாமென்று இக் 

நியாயத்தை OMNES. 

9. இந்நூலின் ஆசிரியன் பேதுருவிலும் யோவானை அதிகமாய் 

உயர்த்தலால் பவுலைச்சார்ந்தவன் ஒருவன் எழுதியிருக்கவேண்டு 

மென்இரார்கள். இதற் குதாரணமாக யோவான் இயேசுவின் மார் 
பில் சாய்ந்துகொண்டிருத்தலையும் யோவான் இயேசுவினிடம் 

பேதுருவின் கேள்வியைக் கேட்டலையும் எடுத்துரைச்இறார்கள். இவை 
களில் யோவானது பெருமை காணப்ப$றதில்$லயென்று அந்த 

விடத்து வியாக்கியொானத்தாலறிக. இத்துடன் எல்லாவற்றிலும்
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பேதுருவின் பெருமை ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதால் இந்நியாயத்தை 

யும் மறுக்க, 148 08 136 1810-16 502.7 91.11. பார்க்க, 

5. யோவான் தன்னையே இயேசு கே௫த்த ஷனென்று சொல்ல 

மாட்டான் என்இரூர்கள். இது ஏற்றுக்கொள்ளச் தக்கதல்ல. ஏனெ 

னில், இந்தப் பெயர் இயேசுவின் கடைசியான சம்பவங்களைக்குறித்த 

சரித்திரத்தில்மாத்ிரம் வருறதென்றறிக. பெருமை பாராட்டும் 

படியல்ல, தான் கொடுத்த சாட்டுச் குறுதிசொல்லும்படிச்கே எழு 

தப்பட்டதுபோலிருக்கறெது. 1353 2 ப பார்க்க. 

4. சாஸ்திரக் கல்வியில்லாத யூதச் கிறிஸ்தவ னொருவன் இவ் 

வண்ணமான சின்மய போதனையுடைய நூலை யெழுத முடியா 

தென்கிருர்கள். இது மனச்சார்புக்குரிய நிதாணிப்புமாத்திரமாத 

லால் இதை மறுக்கலாம். இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை ௩ட 

படியாகமத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி சபைத்தலேவர்க ளாக்இனா 

சென்றால், யோவானை இகத்நூலை இயற்றக்கூடியவ னாக்கலாமென் 

பது தண்ணம். யோவான் சன்னாசியா நாடெங்கும் அதிக மதிப் 

புப்பெற்ற குருவாக எண்ணப்பட்டானாம். அப்படியிருந்தால் ௮வன் 

மனம் ௮சேசவிஷயங்களில் விருத்தியடைந்து இேச்கு சாஸ்திரச் 

இல் சற்றுப் பழடியிருக்சவேண்டும். 

5. பரம வாக்கைப்பற்றிய போதனை. அலச்சாந்திரியாபட்ட 

ணத்தி லுண்டானசால் ஆரியன் அப்பட்டணகச்தா னென்டிருர்கள். 

அந்தப் போதனைக்கும் இரநூலின் போதனைக்குமுள்ள பெரிய வித் 

இயாசங்களை முன்னமே கண்டறிந்தோம். ஆகையால் இது உறுதி 

யான ஆட்சேபனையன்று, யோவான் ஆ?ியாவிலிருந்தபோது இதந்த 

விசேஷித்த போதனையைக் கற்றறிந்து பிறகு பரிசுத்தாவியின் வல் 

லமையால் இந்நூலின் போதனை அவனது மனதில் வெளிப்பட் 

டது என்பது நம்பக்கூடிய காரியமே. அன்றியும் கடவுளாவியின் 

வல்லமையால் ஏனோதானோவென்று ௮சைந்தாடின பேதுரு ஆதிச் 

சபையின் பலத்த தலைவராதலும், தற்பெருமையும் யூதஜாதி வைராக் 

இயமும் நிறைந்த சவுல் எல்லாருக்கும் அடியாலும் புறஜாதிக்கு மிச்ச 

அன்புள்ள குருவுமாதலும், ௮ற்ப தகரவேலைக்சாரனும் படிப்பில் 

லாதவனுமாகய ஜான் பனியன் பற்பல பாஷைக்காரரான கோடா 

கோடி. ஜனங்களுக்கு ஆத்தும போதக ராதலும், சச்சவிவேலை செய்த
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வனும் உயர்தர படிப்பில்லாதவனுமான வில்லியம் கேரி இந்தியா 

சேசச்இிற்குப் புகழ்பெற்ற மிஷனரியாதலும் கூடமொனால் அற்பபுத்தி 

யும் செம்படவத் தொழிலுமுள்ள யோவான் இக்நூலுச் காசிரியனாத 

ஓம் அவ்வல்ல்மையாலே கூடுமென்று கினைக்கத்தச்க 2. 

6. இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களுச் குண்டான வித்தியாசங்கள் 

அகேகமாதலின், இது இயேசுவின் சீஷனால் எழுசப்பட்டிருக்கச் 

கூடாதென்ூிறார்கள். அந்த வித்தியாசங்கள் சரித்திர உண்மையை 

மறுக்கத் தக்கதன்று என்பதைக் கண்டோம். ஆகையால் இந்நியாயம். 

பலத்த ஆட்சேபனையல்ல. 

7. வெளிப்படுச்சகின விசேஷத்திற்கும் இநததோலுக்கும் ௮௫௪ 

வித்தியாசமிருத்தலின் இவ்விரண்டும் யோவானால் எழுதப்பட்டிருக்க 

லாகாசென்றும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் யோவானால் எழுதப்பட்ட 

தென்பதற்குப் போதுமான சாட்ச யிருக்கிறதால் அதிலும் கொஞ்சம் 

பலவீன சாட்சியுடையதாடிய இக்நால் அவனால் எழுதப்பட்டிருக்க 

மாட்டாதென்றும் சொல்வார். ௮0கேக விஷயங்களில் ௮௧ வித்தி 

யாசம் இவ்விரண்டிற்கும் இருப்பினும் ௮வைகள் ஒருவரசாலேயே 

எழுதப்படக் கூடாதென்று நிச்சயித்துச் சொல்லத்தக்கததல்ல, அது 

மாத்திரமல்ல அகேகவிஷயங்களில் சம்பந்தமு மூண்டு, பொது 

வான நோக்கங்களும், வார்த்தைகளும், வார்த்தைகளை உபயோகிக் 

கும் வகைகளும் இவ்விசண்டிற்கு முண்டு, இருக்கற வித்தியாசம் 

களை மாம் முழுவதுமாய்ச் சமரசப்படுத்த முடியாதெனினும் அதற் 

குக் காரணமா யிருக்கக்கூடிய சில குறிப்புகளைக் காட்டலாம். 

௮வர் முதலாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷச்சையும் பெரிய வயதில் 

சுவிசேஷத்தையும் எழுதியிருச்சலாம். ௮ல்லது இரண்டையும் வெவ் 

வேறு குமஸ்தாச்கள்மூலமாய் இயற்றியிருக்சகலாம். ௮ல்லது வெளிப் 

படுத்தின விசேஷத்தை வேறே பூச புஸ்கச்தை ஆதாரமாகச்கொண்டு 

அதின் ஈடையை அறுசரித்துசக்கொண்டு எழுதி யிருக்கலாம். இம் 

மூன்று காரியங்களும் உண்மையாயிருந்தால் இவ்விரண்டு புஸ்த 

சங்கள் ௮கேகவிஷயங்களில் வேறுபாடுடையதாக இருக்குமென்று 

அனுமானிக்கலாம். ஆகையால் இது பலத்த ஆட்சேபனையாயிலும் 

யோவான் இவ்விரண்டிற்கும் ஆரிரியனென்பதை இது மறுக்சச் 

கூடிய ஆட்சேபனையன்று, இக்குறிப்பு) ளெல்லாவழ்றையு மாலோ
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தங்கள் ஆண்டவருக்கு இடங்கொடுக்காத சமாரியா சொமத்திற்கு 

அகணி பற்றுவிக்கவேண்டுமென்று கேட்டார்கள். லூக் 94, இன் 

னொருசமயத்தில் அவர்கள் தாயார் இயேசுவின் இராஜ்யத்தில் தன் 

இரண்டு மக்களுக்கும் முக்கியமான ஸ்தலத்தைச் கேட்டாள். மாற் 

1055. பேதுருவுடன் யோவான் பஸ்சாவை ஆயத்தம்பண்ணப் டோயி 

ருந்தான். லூக் 235. அவனொருதடவை இயேசுவினிடம் பிசாசு 

களைத் துரத்தின ஒரு மனுஷனைப்பற்றி வைராக்கியத்துடன் பேசி 

னான். மாற் 958 லூக் 94. கான்காம் சுவிசேஷத்தில் அவனுடைய 

பெயர் வராவிடினும் இயேசு நேசித்த £ஷனென்று சொல்லப்பட் 

Lac அவன்தானென்று நிச்சயிக்கத்தக்க பல காரணங்களுண்டு 

என்றறிந்தோம். கடைசி இராப்போஜனத்தில் ஆண்டவர் சமீபத்தி 

லுட்கார்ந்திருந்து “அவன் யார்?” என்கிற கேள்வியைப் பேதுருவின் 

ஏவுசலால் இயேசுவிடம் கேட்டான். 135. பிரதான ஆசாரியனுக்கு 

அறிமுகமானவ ஸிவனே. 151, பேதுருவும் ஆசாரியனது ௮சம 

னைக்குள் வரும்படி இவனே உத்சரவு வாட்இனான். இயேசுவோ 

டிருந்து ௮வர் சிலுவையின் பக்கத்தில் நின்று இயேசுவின் தாயாரை 

௮வரது வார்த்தையால் தன் வசத்தில் பெற்றுக்கொண்டான். 1955. 

மூன்றாம்காள் பேதுருவும் ௮வனும் மரியாள் சொன்ன செய்தியைக் 

கேட்டு கல்லறைசகுப் போய்ப் பார்த்தார்கள். அவன் பார்த்து ஈம்மி 

னானென்ற சொல்வியிருக்கறது. 20. கடைசியாக செபெதேயுவின் 

குமாரரும் பேதருவும் இன்னும் சிலரும் ஒரு விசேஷிச்த தரிசனம் 

அ௮டைந்ததாகச் சொல்லியிருக்கறது. இயேசு ௮வனது மாணத்தைப் 

பற்றிச் சொன்ன வார்த்மை 215. அவன் சாகாமலிருப்பானென்று 

சொன்னதுபோல எல்லாரும் நினைக்கும்படி நேரிட்டது. இயேசு 

பரத்துக்கு ஏறினபிறகு பேதுருவும் யோவானும் எருசலேமில் கிறிஸ் 

துவின் உபதேசத்தைப் பிரசங்இத்தார்கள். இவ்விரண்டுபேரும் 

தேவாலயத்தின் : வாசற்பச்கத்தில் முடவனைச் சுகப்படுத்தினார்கள். 

அப்பொழுது யூத நியாயசம்கத்திற்கு முன்பாகச் கொண்டுவரப்பட்டு 

௮ங்கே அதிக தைரியமாய் உத்தரவு சொடுத்தார்கள். ௮ப் 8, 4. 

பின்பு சமாரியாவுக்குப் போய் புதுச்சபையாருக்கு பரிசுத்தாவியின் 

வரத்தைக் கொடுத்தார்கள், ௮ப் 615, இவ்விருவரும் எருசலேம் 

சபைக்குத் தலைவரானார்கள். கலா 2,
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பவுல் ஸ்தாபித்த புறஜாதிச் சபைகள் யூத அதிகாரங்களைச் கைச் 

கொள்ளச்கூடாது என்பதை பேதுருவுடன் அவனும் ஒப்புக்கொண் 

டான். அவன் சகோதரனான யாக்கோபு, முதல் துன்பத்தில் ௭௬௪ 

லேமில் உயிர்ச்சேதமுற்றனன். 

௮வனது குணமின்னதென்று ஆராயின் புதிய ஏற்பாட்டில் 

காண்பிக்கப்பட்ட யோவான், இயேசுவை அதிகமாய் கேசத்தவனும் 

அவருக்காக அதிக பக்தியுடையவனுமாக காணப்படுகிறது. அவனது 

அன்பில்லாத வைராக்கியத்தை இரண்டு மூன்று சமயங்களில் ஆண் 

டவர் கண்டித்சார் எனினும் அவனது குணம், அ௮மைதியுஞ் சாந்தமு 

மூள்ளது. ௮வன இயேசுவின் மனதை ஈன்ருயறிந்த ஷன்; அவன் 

அதிக பேச்சுடையவனும் எதற்கும் முந்துறவனுமல்ல; அவனைப் 

் பற்றி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கறெது இவ்வளவுதான். 

2. பாரம்பரிய சரித்திரங்கள். இப்போது பாரம்பரையான 

கதைகள் அவனைப்பற்றிச் சொல்லுவதையும் ஆசாய்ச்சறியவேண்டும். 

அது பின்வருமாறுதோன்றுகிறது. யூகச் இறிஸ்கவர்களுடன் சோமான் 

யுத்தம் ஆரம்பித்த வருஷமாகய ௫. பி, 60-ல் அவனும் மலைகளுக் 

குப் போயிருந்திருக்கலாம். பிறகு ௮வன் எபேசுபட்டணசைதிற்குப் 

போய்ச் சாகும்பரியந்தம் அங்கேயிருந்தான். எருசலேம் அழிந்தபிறகு 

யோவான் ௮ட்கே போய்ச் சேர்ர்திருப்பான்போலிருக்கிறது. அப் 

போது பவுலுடைய வேலை முடிந்தது. பவுல் சன்னாசியாநாட்டில் 

எங்கும் சபைகளை ஸ்தாமபித்துவிட்டு ரோமாபுரியில் இறந்து 

போனான். பின்பு இரேக்கு கலைஞானங்களைட் படித்த அந்தச் சபைக 

ளுக்கு யோவான் தகு$தவிதமாய் ஊழியம் செய்தான். அவன் அவர் 

கள் ஞானத்திற்கேற்றபடி இறிஸ்துவின் மாட்சிமையை விளக்கிக் 

காட்டினான். யோவான் எபேசுபட்டணச்திலிருந்து ௮ந்த நாட்டின் 

சபைகளுக்குப் பிரதான குருவாடு அங்கே நான்காம் சுவிசேஷத்தை 

எழுதினானென்?றெ பாரம்பரிய சரித்திரம் உண்லமமயாயிருக்கறதென் 

பதற்குப் பொதுவான ௮த்தாட்சகளெண்டு, ௮௨ன௩கே முதல் நூற் 

ரூண்டின் கடைடிப்பாகத்தில் மரணமடைந்தானென்றுஞ் சொல் 

இருர்கள். gam ௮ந்த ஊரில் தங்கியிருக்தசைப்பற்றிய ௮கேச 
பாரம்பரைக ளிருக்கன்றன. சிலவற்றைச் சொல்லலாம். ஒருகாள் 

அவன் தனக்கு மிசவும் பிரியமான ஒரு வாலிபனை ஒரு ஊரின்
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சபைத்தலைவன் வசத்தில் விட்டான், மீண்டும் அந்த வூருக்குத் 

,இரும்பி அவனைப்பற்றி விசாரிக்க அவன் சபையைவிட்டு துன்மார்ச்ச 

வழிகளில் ஈடந்து வழிப்பறிகாரனாய் ஜனங்களது பொருட்களை 

௮பகரித்துக்கொண்டிருப்பதாகக் கேள்விப்பட்டான். அசைகச்கேட் 

டுக் சோபப்பட்டு உடனே அந்தக் கொள்ளைக்காரனிருந்த மலைக்குப் 

போய் அவனைப் பார்த்து தன் ௮ன்பான வார்த்தைகளால் மறுபடியு. 

மவனை நல்ல வழிக்குக் கொண்டுவந்தான். அன்றியும் இன்னொரு 

சமயத்தில் இிறிஸ்து சேவகுமாரனல்லவென்று சொன்ன வேதப் 

புரட்டனாயெ செரிந்தஸ் சானிருந்ச பொதுஸ்கான மண்டபத்தில் 

இருப்பதாகச் சேள்விப்பட்டுச் சத்தியத்திற்கு விசோதியான செரிர் 

தீஸ் உள்ளே யிருத்தலின் இந்தச் கட்டடம் ஈம்பேரில் விழும், ஆகை 

யால் நாம் ஒடிப்போகலாமென்று சொல்லி உடனே ஸ்கானம்பண் 

மைல் போய்விட்டான். அவன் விருத்தாப்பியமான காலத்தில் எப் 

போதும் சபையாரை அன்புகூர ஏவிவிடுவானாம். நீங்கள் ஏன் LI 

படி.ச் சொல்லுகிறீர்களென்று மற்றோர் கேட்கும்போது ௮௨ன் இது 

ஆண்டவரது கற்பனை; இசைமட்டும் நிறைவேற்றினால் போதுமென்று 

சொல்வானாம். இந்தப் பாரம்பரிய சரித்திரங்கள் மெய்யாயிருச்சலாம். 

ஆதிகாலக்கில் அப்படி ஈம்பிஞர்கள்; இன்னம் நம்பச்கூடாத அகேசக் 

கதைகளுமூண்டு, யோவான் ஏதோ ஒருகாலத்தில் பத்முதிவுக்குக் 

கொண்டுபோகப்பட்டானென்று வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தாலறிய 

லாம். அதில் சொல்வியிருக்றெதைத்தவிச இந்தச் சஞ்சாரத்தைப் 

பற்றி வேறொன்றும் நமக்குச் தெரியவில்லை. அவனது சரித்திரத் 

தைப்பற்றி இவ்வளவுதான் நாமறிவோம். ௮வனது மாட்சிமையான 

எண்ணங்களை காம் ௮வன் எழுதின சுவிசேஷத்திலும் கிருபங்களி' 

லும் காண்கிறோம். 

யோவானது குணாதிசயங்களை விசாரிக்குமிடத்து முதலாவது 

இயேசுவுக்கு விரோதமான கொள்கைகளைக் இஞ்சத்தேலும் சம்மதிக் 

காத பச்தி ௮வனது முக்கியமான லக்ஷணமென்பது வேதத்தின் சரித் 

இரரத்தினாலும், ௮வன் எழுதின தநூற்களாலும் பாரம்பரைகளாலும் 

தெளிவாய்த் தெரிகிறது, இத்துடன் ௮மைதியான இர்திப்பு என் 

னும் லக்ண மிருந்ததாகத் தோன்றுது. இயேசுவின்விஷயத்தில். 

அவன் ௮தஇிக வை ாக்கயெமுள்ளவன் எனிலும் மற்றவிஷயங்களில்
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மிச்ச சார்தகுணமுள்ளவன். அவன் அதிக தியானஞ்செய்கிறவனும் 

ஆலோசனைக்காரனும் அன்புடன் இயேசுவைச் சார்ர்துசொண்ட 

வனுமானான். இதினால் இயேசுவுக்கு மிக்க பிரீதியுள்ளவனென்று 

எண்ணலாம். தீமைகளையும் இயேசுவுக்கு விரோதமான காரியங்களை 

யுங் கண்டால் கோபமூண்டு கடி.ந்துகொள்வான். இதினால் நான்காம் 

சுவிசேஷத்தில் பரிசேயாது விரோதச்தைக் தெளிவாய்ச் காட்டுகிறா 

னென்று நினைக்கலாம். இயேசுவுடனிருந்தபோது அதிகமாய்ப் 

பேசாமல் எப்போதும் அன்புள்ளவனாய் இயேசுவின் போதனைகளை 

ஏற்றுக்கொண்டு தியானஞ்செய்ததாலே கான்காம் சுவிசேஷம் பெரும் 

பான்மையாய்ச் சின்மய விஷயங்களுடையது. ௮வன் காமதிகமாய் 

ேசிக்சக்கூடியவனும் மேன்மையாய் மதிக்கத்தச்சகவனுமானான்.



இரண்டாம் பாகம் 

வசனமும் வியாக்கியானமும் 
அமை டட —— 

11-18 பூரம வாத்து. 

1 தியிலே வார்த்தை இருந்தத, அந்த வார்த்தை 
சேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்ச்தை சேவளாயி 

2 ருந்தது, -- அவா ஆதியிலே சேவனோடிருந்தார். _— 
8 சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று; உண்டான 

தொன்றும் ௮வராலேயல்லாமல் உண்டாகவில்$ை. -- 
4 அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, ௮ந்ச ஜீவன் மனுஷ 
5 ருக்கு ஒளியாயிருர்தது.--அந்த ஒளி இருளிலே பிரகா 

சிக்றெது; இருளானது அசைப் பற்றிக்கொள்ளவில்லை. 
6 தேவனால். அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருக் 
7 தான், ஐவன் பேர் யோவான். --அவன் தன்னால் எல் 

லாரும் விசுவாசிக்கும்படி அந்த ஒளியைக்குறித்துச் 
8 சாட்டகொடுச்க சாட்சியாக வந்தான், -- அவன் அந்த 
ஒளியல்ல, அந்த ஒளியைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுக்க 
வர்தவனாயிருந்தான். 

0 உலகசதிலே வந்து எந்? மனுஷுனையும் பிரகா?ப்பிச் 
10 இத ஒளியே அந்த மெய்யான ஓளி. -- ௮வர் உலகத் 

இல் இருந்தார், உலகம் ௮வர் மூலடாய் உண்டாயிற்று, 
1 உலகமோ அவரை அறியவிலலை. -- அவர் தமக்குச் 

சொர்தமானதிலே வந்தார், அவருக்குச் சொந்தமான 
12 வர்களோ ௮௨ரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. -- HUG 

டைய கமாமத்தின்மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் ௮வனா 
ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனைபேர்களோ, அத்தனை 

போர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி, Sars 
13 ஸூக்கு அதிகார௩்கொடுத்தார். ௭ அவர்கள், இரத்தத்தி 

னாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய இத்.
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தத்தினாலாவது பிறவாமல், தேவனாலே பிறர்தவர்கள்.- 
14 அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, இருபையினாலும் சத்தியத் 

இினாலும் கிறைத்சவசாய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணி 
னார்; அவருடைய மகிமையைச் கண்டோம்; அது 
பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற 
ம௫மையாகவே இருததது. 

15 யோவான் அவனாக்குறித்துச் சாட்சிகொடுத்து: எனக் 
குப பின்வருகறெவர் எனக்கு முன்னிருந்தவர், ஆகை 
யால் get என்னிலும் மேன்மையுள்ளவர் என்று 
நான் சொல்லியிருந்சேனே, அவர் இவர்தான் என்று 
சத்தமிட்டுக் கூறினான். 

16 அவருடைய பரிபூரணத்தினால் காம் எல்லாரும இரு 
பர பையின்மேல் இருபை பெற்றோம். -- எப்படியெனில் 

நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய்க் கொடுக் 
கப்பட்டது, இருபையும் சத்தியமும் இயேசுகிறிஸ்து 

18 வின் மூலமாய் உண்டாயின. -- தேவனை ஒருவனும் 
ஒருக்காலும் கண்டதில்லை, பிதாவின் மடியிவிருக்கெ 
ஒசேபேரான குமாரனே ௮வரை வெளிபபடுத்தினார். 

]. 1415, ழகவுசை. 

முகவுரையில் இஈதச சுவிசேஷத்தின் போதனை சுருக்கமாய் 

அடங்கியிருக்கிறது. இயேசுவினது குணமும் ஈடக்கையும் இதிலே 

உள்ளங்கை கெல்லிக்கனிபோல் காணப்படுகின்றன. இதில் பரம 

வாக்கு என்னும் பெயர் அவருக்குக் கொடுச்சப்பட்டிருக்ெது, 

பரம வாக்கின் போதனையைப்பற்றி முன்னே விவரமா யெழுதி 

னோம். நீங்களதை மனதில் நினைவுகூர்க்து இந்த வியாக்சியொனத்தை 

வாிக்சச்கடவீர்கள், இந்த முகவுரை இரண்டு முக்கியமான பகுதிக 

.ளாகப் பிரிக்கப்படலாம். 

(1) பரம வாச்தெனெது நித்தியதன்மை, 115, 

(2) பாம வாக்குச்குண்டான வெளிப்படுத்தல். |5”14, 

ழநல் பததி. நித்தியகாலத்துக்குரிய காரியங்களைச் சொல்லு 

கிறது. | 
இரண்டாம் பததி. உலக சரித்திரத்துக்குரிய காரியங்களைச் 

சொல்லுறெது, இரண்டாம் பகுதியையும், பின்வருமாறு பிரிச்சலாம்.
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(1) பசம வாக்குக்குச் சாட்சி, 147, 

(2) உலகத்தாரின் ௮விசுவாசம். 11011, 
(3) மெய்விசுவாசிகளது நிலைமை, [5-5 

(1) பரம வாக்கு மனிதனாதலாலாடிய பயன்கள். 11415, 

பரம வாக்கினது நீத்தியதன்மை. 11”, 

இந்த் வாக்கெயெங்கள் பரம வாக்கு தெய்வத்தோடிருக்கெற நிலையை 

யும் உலக இருஷ்டிப்பிலும் பாதுகாப்பிலும் ௮வருக்குண்டான தொழி 

லையும் விளக்கிக் காட்டகின்றன. பரம வாச்கானது உலகத்தின் ஜீவ 

னும் ஒளியுமாயிருச்கிறது. 

1. ஆதியிலே-இது பழைய ஏற்பாட்டின் முதல் வார்த்தையுடன் 

சம்பந்தமுள்ளது. உலக சிருஷ்டிப்பின் துவக்கத்தையும் திரிகாலங் 

களுமுண்டான சமயத்தையுய் குறிப்பிக்கிறது. 

வாரீத்தை_வாச்கு என்பது இந்திய தத்துவ நூற்களில் இம் 
மொழிக்குரிய அர்ச்சத்தையுடையசாதவின் 1/0208 என்னும் பதத் 

இற்கு வாக்கு ௮ல்லது பரம வாக்கு என்பது உத்தம மொழிபெயர்ப் 

பாக இருக்கும். 

இநந்தது--இருந்திருக்கெது என்றெ அர்த்தத்தையுடையது. ஆதி 
காலத்தில் உலகத்தைப்போலப் ப.ரம வாக்கு உண்டானது என்று 

சொல்லாமல் ௮ப்போதே இருந்தது என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை 
யுடையது. தஇிரிகாலங்களுண்டாகுழுன்னே அது இருந்தது. இதி 

னால் பரம வாக்கு நித்தியச்துவமுடையதென்றறிக. 

“முன்னைப பழம்பொருட்கு முன்னைப் பழம்பொருளே”? என்று 

மாணிக்கவாசகரால் சொல்லப்பட்டதைப் பார்க்க. 

தேவனிடந்தீலிநந்தது--கடவுளோடு சமவாயசம்பர்சத நிலைமை 

யிலுள்ளதென்பதைக் காண்பிக்கிறது. பரம வாக்கானது கடவுளுக் 

கோர் குணமும் ஓர் சக்தியுமல்ல. எக்காலத்திலும் கடவுளோடு ஒற் 

றுமைப்பட்டுள்ள குணியென்று சொல்லக்கூடிய தன்மையுடையது. 
Wg கடவுளது சக்தியாகவும், குணமாகவும் மாத்திரமிருந்தால் 

தேவனிடத்திலிருந்தது என்று சொல்லவேண்டியதில்லை. ஆசலின் 

அப்படிச் சொல்லியிருபபதால் பரம வாக்கானவர் தெய்வக்குணி 

யென்பது ௮னுமானமாிறது. இந்தத் தெய்வக்குணியைக்குறித்துக் 

சடவுளுடைய சமவாய நிலைமையைச் சாதித்தல் வேண்டும்.
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தேவனயிநந்தது--செய்வத்தன்மையும் குணமுமுடையது. அக் 

தப் பசம வாக்கு தெய்வழா£மித்றென்னும் மொழிபெயர்ப்பு சிறந்தது. 

இத வசனத்தில் பரம வாச்கைப்பற்றி மூன்று காரியங்கள் கூறப்பட் 

டன. அ௮வை யெவையெனின் : அவரது நித்தியத்துவம், சடவுளுடன் 

௮வரது சமவாயசம்பந்தம், அவரது தெய்வத்தன்மை என்பவைகளே. 

2. அவா--அன்னவர் அல்லது அவ்வண்ணமாய்ச் சொல்லப் 

பட்டவர். ௮காவது அப்படியே விவரிக்கப்பட்ட அந்தப் பரம வாக்கு. 

உலக சரித்திரம் ஆரம்பித்தபோது பரம வாக்கு அவ்வண்ணமாய் 

சடவுளுடனிருத்தல் இவ்வசனத்தில் கூறப்பட்ட து. 

3. பரம வாக்கின் மூலமாய் சகலமும் உண்டாகப்பெற்றது. 

. அவரே ிருஷ்டிபபின் கர்ச்தாவானார். 

அவராலே யல்லாமல்--அ.வரில்லாமலே என்பது ஈன்று. எல் 

லாம் ௮வரது சமுகத்தில் உண்டாயிற்றென்பதைக் காண்பிக்கிறது. 

1, அவநக்குன் ஜீவனிநந்தது--அவரிலே ஜீவனிருந்தசென்பது 

நன்று. அவரே உயிருக்குயிராகவே யிருந்தார் எனவும், உலகத்தின் 

உயிர் அவரில் அமைந்திருந்தது எனவும், சொல்ல விரும்பி ௮வரி 

லே ஜீவனிருர்தது என்றான். தொகுத்துச்சொல்லின் அவரே உல 

கத்தைக் காசது நடத்துகிறார் என்பதாம். 

மனுஷநக்தக ஒளியாயிநந்தது -- கடவுளது உயிராகிய பரம 

வாக்கு உலகத்தில் ஜீவனா௫ அறிவாகிய ஒளிம௰முள்ளதாயிற்று. ஒளி 

என்பது ஈன்னெறியறிவு என்றர்கத்தச்சையுமுடையது. அது வெள 

சே அ௮றிவைமாத்திரம் குறிப்பிக்கறடில்லை. 

5. இநளிலே பிரகா சிக்கீறது--எக்காலங்களிலும் இந்தத் தெய்வ 

ஒளியானது பிரகாரித்துக்கொண்டேயிருக்கிறது. உலகத்தில் பாவ 

விருள் கெருஈகப் படச அந்த ஒளியின் பிரகாசம் அதிலேயே துலங்க 

வெளிப்படுகிறது. கடவுளாவியாகிய அந்த ஒளிக்கு உலகத்தினாவி 

யாகிய லெள?ேம் கேர்விரோதத்சையுடையது. 

பற்றிக்கோள்ளவில்லை---கிரேச்கு மொழிக்கு இசண்டர்சத்தங்க 

ளுண்டு. (1) உணர்ந்துகொள்ளவில்லை. (2) மேற்கொள்ளவில்லை. 

இவ்விடத்தி லநேக வித்துவான்கள் மேற்கொள்ளவில்லையென்று 

௮ர்த்தங்கொடுக்இருர்கள். எப்படியெனில், இருளதிகமாய் மூடினும் 

ஒளியை அவித்துப்போட முடியாமற்போயிற்றென்பார். மற்றோர்



அந்த ஒளி ஒயாமற் பிரகாரித்துக்சொண்டிருப்பினும் உலகத்தார் 

மனவிருளால் அதை உணசாமற்போனார்களென்பார். 

பாம வாக்கின் வேளிப்படூந்தல். 1418, 
நித்தியகாலத்தில் இருஈதுகொண்டேயிருக்கிற அந்தப் பரம வாக்கு 

உலக சரித்திரகாலத்தில் வெளிப்படலாயிற்று, இந்ச வசனங்களில் 

௮நத வெளிப்படுத்த வின்னதென்றும் உலகத்தா ரதைப் பெற்றுக் 

கொண்டவித மின்னதென்றும் ௮வரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தெய்வ 

சித்தத்தினால் சடவுளின் மக்களானார்களென்றும் காண்கிறோம். 

6. பரம வாக்குக்குச் சாட்சியாக ஆசிரியன் பழைய ஏற்பாட்டின் 

கடைசியான தீர்ச்சதரிசியைக் காண்பிக்கிறான். இந்தச் சாட்ரியால் 

தான் யோவான் இயேசுவை ஈம்பி ஏற்றுக்கொண்டான். 

இநந்தான்--எழுந்தான் அல்லது தோன்றினான் என்க, இந்த 

மொழி மூலபாஷையில் முதல் வசன ததிலிருக்கெ இருர்தது என்றெ 

மொழிக்கு வித்தியாசமுள்ளது. ஆகையின் மூலத்தின் வித்தியாசம் 

மொழிபெயா்ப்பிலேயும காணபபடவேண்டும். 

அனுப்பப்பட்ட-இம்மொழி ஒரு விசேஷித்த உத்தரவைக் குறிக் 

இறது. கடவுள் இயேசுவை அனுப்பினதிலும் இயேசு ௮ப்போஸ் 

தலரை அனுப்பினதிலு. உபயோடுக்கபபட்ட மொழியே இவ்விடத் 

தில் வந்ததாகையால் கடவள் இக்சாரி.பத்திற்காகச் செய்த விசேஷித்த 

கட்டளையைச் காட்டுகிறது. உலகம் ஒளியை உணராமல்போன 

தால் கடவுள் இரத விசேஷித்த ஏற்பா? செய்தல் அவ௫யமாயிற்று, 

7. சாட்சி -- இந்த மொழி அடிக்கடி இந்நூலில் வருகிறது. 

இயேசுவே தேயகுமாரனென்று ரூபிக்கும சாட்சி கொழிக்கும் 

பொருட்டே ஆரியன் இதை எழுதினான். 

தன்லை--மற்2றோர் 2365 ஒளியை அறிச்துகொள்ளவேண்டு 

மென்பதே யோவான்ஸ்கானகனுடைய சோக்கம், ௮வனால் யோவா 

னும் பேதுருவும் இன்னுஞ்சில €ஷரும் இயேசுவினிடம் வந்து 

சேர்ந்தார்கள், 

9, இந்த வசனததிற்குப் பல மொழிபெயர்பபுகளுண்டு, கமது 

தமிழ் வேதாகம மொழிபெயர்ப்பு பெரும்பான்மையோரால் ஏற்றுக் 

கொள்ளப்படவில்லை. 5-ம் வசனத்தில் யோவான்ஸ்கானகன் அந்த 

அளியல்ல வென்றதால் இவ்வசனத்தில் ௮ந்த ஒளி உலகத்தில் வந்திருக் 
௦
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இறெது என்பதைச் சாதிச்றெது. பெரும்பான்மையாய் ஏற்றுக்கொள் 

எப்பட்ட மொழிபெயர்ப் பெதுவெனின், எந்ச மனுஷனையும் பிரகா 

சப்பிக்செற மெய்யான ஒளியே உலகத்தில் வருறதாகவே இருந்தது 

என்பதே. 

மேய்யான -- இம்மொழி ஈம்மூடைய ஆூரியனுஃகு மிக்க 

பிரியமான மொழி. இது புதிய ஏற்பாட்டில் வரு$ற 28 முறை 

களில் 23 இவன் இயற்றிய நூற்களில் வருகின்றன. குறைவும் 

பங்கமுமுடையதற்கு எதிர்மாறாக அது குறைவற்றதும் உத்தமமுமான 
தாகச் சுட்டிச் காட்டுறெது, “(உண்மையாய் வெளிப்படுத்தும் ஒளி 

யையும் காரியங்கள் உண்மையாயிருக்கும் நிலையையும் காண்பிக்றெ 

ஒளியையும் மெய்யான ஒளியென்று சொல்லுகிறான்”? என்றும், 

₹: அந்த உண்மையான நிலையாவது, கடவுளையன்றி வேறே உண்மை 

யில்லை யென்றும் உலகத்தார் இந்திரிய (யனுபவச்டிலிருந்து ஆச்மீச 

அனுபோகமடை.ய பரிசுத்தாவி உலகத்சைப் படைத்ததென்றும் கட 

வுளை அடையும் வழி இறிஸ்துதான் என்றும் அறிதலே”? யென்றும் 

பசானந்தர் எழுதினார். 

10. உலகமோ அவரை அறியவில்லை--இந்த வசனம் எங்கும் 

எக்காலத்தும் வியாபித்திருக்கும் கடவுளினது சக்தியாகிய பரம 

வாக்கைக் குறிப்பிக்கிறது. இது மனச்சாட்டியொாகவும் சின்மய அறி 

வாகவும் சாஸ் தரங்களில் காணப்பட்ட உண்மையான போதனையாக 

வும் இன்னும் பற்பல வகைகளாகவும் காணப்படுகிறது. உலகத்தார் 

அந்த ஒளியைத் தேவ ஒளியாக அறியாமல் அதற்கு விரோதமாக 

கடந்து இருட்டுக்குரிய பல பொய்ப் போதனைகளை சம்மினார்கள். 

இந்த வாசகம் யூதர்கள் இமியசவைச் தள்ளினசையுங் குறிப்பிட்டிருச் 

கலாம். 

11. இர்த வசனம் இயேசு மனுஷனானசதைச் சுட்டிக் காட்டு 

“றது. தமக்குச் சொர்தமானதிலே தமது சொந்த வீட்டுக்கு அல்லது 

தமதிருப்பிடத்திற்சென்றால் நன்று. யூதர்கள் விசேஷித்தவிதமாய்க் 

கடவுளுடைய சொந்த ஜனங்களானார்கள். அவர்கள் கடவுளிடம் 

சிறந்த வெளிப்படுதலைப் பெற்றிருந்தார்கள். 

12. ௮வரை உண்மையாகவே யறிந்து ஏற்றுச்கொண்டவருக்கு 

டைத்த பலன் இங்கே சாண்பிக்கலாயிற்று, அன்னவர் ஒரு விசே
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வித்த வல்லமையடைவார். பாவுத்தினால் மனிதர் இழந்ததை ஓர் 

விசுவாசக் இரியையால் மறுபடியும் நியாயத்தின்படி பெற்றடைந்தார் 

கள். வாசகத்தின் அமைப்பு ௮ந்த விசுவாசக்ரியையைச் சறப்பித் 

துக் காண்பிச்றெது. 

அதிகாரம்--வல்லமையுள்ள அதிகாரமென்க. 

தேவனுடைய பிள்ளைகளாதம்படி-- ஒரு புதிய நிலைமையும் 

சம்பர்தமும் சிலாக்கியமும் பெறுஇறார்கள். இயேசுவை விசுவா 

சிக்கும் இரியையால் கடவுள் அவர்களைப் பிறப்பித்து அவர்கள் 

குணத்திலும் நடக்கையிலும் உண்மையாய்த் தம் மக்களாகத்தசக்ச வல் 

லமையுள்ள அதிகாரச்தை அவர்களுக்குச் தருகிறார். “இருளால் 

மூடப்பட்டு லெளகே வியில் மூழ்கின மனதை பிரசாச ஞான 

மடைந்து தெய்வீக ஆவியாகச் செய்வது எல்லாவற்றிலும் பேரதி 

ச.பமும் இரகசியானந்தமுமாம்? என்று ப.ரானந்தர் எழுதியிருக்கஇருர். 

'தடவுளுக்குச் சமான நிலையானது மூன்று விஷயங்களில் இடைக் 

கப்படும். (1) கேடின்மை. (2) ஆத்மீகப் பூசணம், (3) நித்திய 
ஜீவன் அதாவது அப்பூரணத்தில் மாறுபாடின்மை.”? (பரானந்தர்) 

கடவுள் பிள்ளைகளாகத்தக்க அதிகாரம் அவர்களுக்குச் கொடுத் 

தார் என்பது இதற்கு ஈல்ல மொழிபெயர்ப்பு, 

அவநடைய நாமத்தின் மேல்--சாமம் என்பது ஒருவனது குணா 

இசயங்களையும் மகிமையையும் சுட்டிச் காட்டும். ஆகையால் இகட்கே 

பாம வாக்னெது மேலான தன்மையும் வேலையும் இன்னதென்று 

இம்மொழிபெயர்ப்பில் அறிவிக்கப்படிறது. 

13. தேவனுலே-- இந்தப் பு.து நிலைமையும் ஜீ.வியமும் இயற்கை 

யறிவாலாவது மனுஜ£ூக சித்த பலத்தாலாவது உண்டாகாமல் சடவு 

ளது மேலான வல்லமையாலேயே உண்டாக்கப்பட்டு நிற்கும் என் 

பதை ௮௧ சிறப்போடு காண்பிக்கிருன். இதிலும் பின்வரும் வ௪ 
னங்களிலும் அந்தப் பரம வாக்கு மனிதனான பலன்கள் இன்னன 

வென்று காணப்படுகிறது. கடவுளது மகமை ௮வரிலே விளங்கி 

னது. யோவான்ஸ்கானகன் அவரது மேன்மைக்குச் சாட்டி கூறி 

னான். ேர்களும் தங்கள் அனுபோகத்திலே ௮வது பெருமையை 

உணர்ந்தார்கள். ௮வர் கொடுத்த சுவிசேஷத்தை கியாயப்பிரமாணத
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துடன் ஒத்துப்பார்ககின் ௮தின் ௮ருமை விளங்கும். பரம வாக்கு 

கடவுளுடன் சமவாய சம்பந்தத்திலிருப்பவராய்ச் கடவுளை உலகத்தா 

ருக்கு வெளிப்படுத்தி வராகின்றார். ௮வராலேயொழிய வேறே வழி 

யால் சடவுளைச் காணலரிது. 

உளனுடைய விச்கண்ணா லொன்றுமெனைக காண்பரிதா 

மென்லுமத தன்னாலே யாலுனககு--மன்னிய?ர்த் 
திவ்வியமாங் சண்டருகேன் சீர்பிறங்கு மென்பெருமை 

செவ்வியுறக் காணதனாழ் சேர்ந்து (&) 

என்பதை பகவத்தோ வெண்பாவில் காண்க. 

141. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி--மறுபடியும் வார்த்தை யென் 

னும் மொழி வருறது. ஒரு சிறந்த காரியத்தைக் காண்பிக்கும் 

பொருட்டே அப்படி வருகிறது. அந்தப் பரம வாக்கு உண்மையான 

மனுஷனானார். மாம்சமென்பது நிகளம் அதாவது சரீரி என்றும் 

முழு மனுஷத்தன்மையென்றும் அர்த்தமாம். 

௮கள மாகி யறிவரி தப்பொருள் 

நிகள மாதியென றுந்தீபற (1) 

என்று திருவுந்தியார் இயற்றினதைச் காண்க. மாயாமலத்தில் அலைக் 

கழிக்சப்பட்ட இம்மனுஷீ£கத்தன்மையில் பரம வாக்கானவர் புகுந் 

தார் என்பது மெய்யான மாறுத$லைக் காண்பிக்கிறது. அவர் மனு 

ஜீூகத்தன்மை பெற்றதில் மாறுதலடைர்தார். நாலு முக்கெமான சத் 

இயல்கள் இவ்வாசகத்தில் தோற்றப்படும். 

(1) இயேசுவுக்குப் பூரணமான மனுஜி£கத்தன்மை யுண்டு, அவர் 

சரீரமேயென்றல்ல மாம்சமுமேயானார் என்றே சொல்வியிருக்கிறது. 

(ii) இயேசுவின் மனுஜு*கச்சன்மை உண்மையாகமே யிருக்கிறது. 

அவர் மாம்சம் பெற்றதாலல்ல மாம்சமானவரென்றே சாதிச்சப்பட் 

டிருக்கிறது. 

(&) உனது சரீர$கண்ணால் என்னைப் பார்ப்பதா முடி.பாது, யான் அதி 

னால் உனக்கு நிலையான திவ்விய கண்களைச் தருவேன். அவைகளால் என் 

பெருமையைச் சேர்த்து தெளிவாயட் பார்ப்டாயாக, 

(0) ஈன்மயத் தன்மையும் அறியப்படாததமான அப்பொருளாகயெ 

அடவுள் சரீரமுடையதாகி, -
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(111) செய்வீகத்தன்மையும் மனுஜீூகத்தன்மையும் இரண்டு மொன் 

ரூடி ஒரே ஆத்துமாவிலுள்ளது. ௮து இதுவாயிற்றென்று சொல்ல 

லாம். 

(11) அந்தப் பரம வாக்கு எப்பொழுதும் மனுஷனுக்குரிய உண் 

மையான ஆத்துமா உடையவராயிருந்திருக்கிரூர். 

வாசம்பண்ணினர்--ஒருவர் இன்னொருவர் பக்கத்தில் கூடா 

சம்போட்டு எல்லாவற்றிலு கூடவே ஈடபபிச்சதுபோல் அவர் உலக 

காரியங்களில் வந்து ௮வைகளில் நமக்குச் சகோதானாயிருந்தார் 

என்பதைப் போதிக்கிறது. 

அவநடைய மகீமையைக் கண்டோம்--அவரது மடமையைக் 

காண்பதைப்பற்றி ஆரிரி.பன் சனத சாட்டு கொடுக்கிறான். இந்நூலில் 

காண்பிக்கப்படும் மகமை சசையாகக் கேள்விப்பட்டில்லாமல் காங் 

களே சண்ணாச் சண்ட மகிமையாமென்று ஆரிய னறிவிகச்கிறான். 

மகமையென்பது ஆச்துமாவின் குணத்தின் மேன்மை. அந்த் 

மேன்மை ஈடச்கை முழுவதிலும் துலங்கி வெளிப்பட்டது. அர்த 

மகமை அதிகச் சறப்பும் கடவுளிடம் பெற்றதும் கடவுளுடைய குமார 

னுக்குரியதுமான மகமையாயிந்று. ஆூரியனும் மற்றச் €ஷரும் 

இயேசுவின் ஜீவியத்தை ஆலோசித்துப் பார்த்தபோது garg 

குணப்பண்பின் மேன்மையை அவ்வண்ணமாய் நினைத்சார்கள் 

ஒரேபேறனவர்--ஏசபுத்திரன் என்பது ஈல்ல மொழிபெயாப்பு. 

௮வரது குணம் மிச்ச சிறப்பான குணம். மனிதொல்லாரும் கட 

வுளின் மச்சளாகலாம். எணினும் இயேசுவே எப்போதும் விசே 

ஷித்தவிதமாய் ஏகபுச்தினான வர். வேதசாஸ்இரிகள் யாவரும் உண் 

மையான விசுவாசிகளடையும் மசுமையை ௮திக மேன்மையுடைய 

தாய்க் காண்பித்தும் எப்போதும் இயேசுவினது மேன்மையைப் 

பிரத்தியேசமாய்ச் சிறப்பித்துங் காட்டினார்களென்பதை நாம் கினைவு 

கூறாமல் இயேசுவின் மசமையையும் விசுவாசிகனின் மகிமையையும் 

ஒசேவிதமா.ப் நினைத்தல் செளிந்தறிவடையும் வழியல்ல. 

சிவன் வ னென்றிரண்டுஞ் சிச்சொன்று மென்னிற் 
சிவனருட்சித் தவனருளைச் சேருஞ்சித் தவன்றான் 

பவங்கெடு புத்திழுத்தி பண்ணுஞ்சித் தவற்றிற் 

படியுஞ்ிச் தறிவிக்கப் படுஞ்9த்து மிவன்று
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னவன்ருனே யறியுஞ்சித் தாதலினா லிரண்டு 

Wir és sig மொன்றாகா த௲னியமா யிருக்கு 

மிவன்றானும் புத்தியுஞ்ித் திவனாமோ புத்தி 
யிதுவரித்தென் பிடிலவனுக் வலு மூத்தாமே (௨) 

என்று சவஞானத்தியார் இக்சருச்சை மிகத் தெளிவாக வெளிப்படுச் 

இனதைக் காண்க, 

1௦, எனக்குப் பின்வருபவர் என்னிலும் மேன்மையுள்ளவர், 

ஏனென்றால் ௮வர் எனக்கு முன்னமேயிருந்த௨ ரென்று நான் சொன் 

னவர் இவசே என்று சத்சமிட்டுக் கூறினானென்பது ஈல்ல மொழி 

பெயர்ப்பு. உலக சரித்திரத்தில் பின்னே வர்தவசெனினும் யோவான் 

ஸ்கானகன் பிறக்குமுன்னேயே இயேசு எப்போதும் இருக்கிறவ 

சாதலின் ௮வ. ரது மகமை யோவான்ஸ்கானகனது மகிழையிலும் 

மிகப் பெரிது. அவர் முன்னிருபபவசாதலால் மேன்மையிலும் (ps 

இனவராவார். யோவான்ஸ்கானகன் இவ்வளவு இட்டமாய் இயேசு 

வின் முன்னிருப்பைச் சுட்டிக் காட்டினதைப்பற்றிச் சிலர் சந்சே௫ிக் 

இருர்கள். அவன் இயேசுவினது மேன்மையை யுணர்ஈ்தானென்ப 

தற்குச் சந்தேசமில்லை. ஒருவேளை ஆரிரியனே யோவான் சொன்ன 

வார்த்தைகளுக்கு இவ்வர்ச்தத்தை வைச்திருக்க லாம். 

16. அவநடைய பரிபூரணத்திலை--பதினான்சாம் வசனச்தில் 

௮வர் இருபையினாலும் சத்தியத்தினாலு.ம் நிறைந்தவரென்று சொல் 

லப்பட்டது. இந்தச் சின்மயப்பொருட்கள் எப்போதும் ௮வரில் குறை 

வுபடாமல் நிறைவுள்ளதாயின, அந்சச் சின்மய நிறைவாலே ஈமது 

குறைவுகளெல்லாம் தீர்ந்து நாமும் சின்மயப்பொருட்கள் எல்லாவற் 
  

(௨) கடவுள் தமா என்லும் இருபொருளும் சின்மஉயத்தன்மை யாகு 

லால் ஒத்தொன்றாம் எனின், அப்படியல்ல, ஏனென்றால் கடவுள் ௮ருளாகய 

சித்சாம். ஆமா அவ்வருளைச்சேரும் சிக்காம், கடவுள் பாவச்தைக் கெடுக 

அட் புத்தி முத்தி யளிச்கும் சத்தாம். ஆக்மா அவற்றில் அழுந்தும் 9த் 

தாம். சடவுள் தானே யறியும் சச்சாம். அச்மா அறிவிக்க அறியும் சத 

தாம். மஅவ்விருபொரளும் தம்முட் கூடிய வழியும் அத்துவிதமாயிருக்குமே 

யொழிய ஒன்ருய்ப் போகாதாதலால், ஆத்மாவும் புத்தியும் சத்தெனக் கூறப் 

படிலும் புத்சி ஆத்மாவாகமாட்டாது. புத்தி ௮9த்தென்றால் கடவுளை முன் 

னிட்டு ஆத்மா அத்தாம்,
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ராலும் நிறைந்சவராவோம்; நாம் வேண்டிய அளவாக ௮வைகளை 

மேன்மேலும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடும். நாமதிகமதிகமாய்ப் பெறப் 

பெற இன்னும் ௮ல்வளவு அதிகமாக மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்ளக் 

கூடியதாயிருக்கிறது. 

17. நியாயப்பிரமாணம் -- சுவிசேஷத்திற்கும் நியாயப்பிரமா 

ணச்திற்கும் வித்தியாசம் காண்பிக்கறான். நியாயப்பிரமாணமானது 

குற்றமுள்ள மனிதனான மோசேயால் உண்டாக்கப்பட்டு மனிதர்க 

ளிடம் பற்பல கடமைகளை அறிவிக்கும் அடையாளமாயிருந்தது. 

சுவிமச/;மோ குற்றமில்லாத தேவகுமாரனாகிய இயேசு$றிஸ்து 

வாலே தண்டனை நீச்குதலும் அடையாளத்தின் மெய்ப்பொருளைக் 

காண்பித்தலுமுடையதாய்க் கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் சிறைக் 

தீதாயு மிருக்கிறதாக வர்த.து. ஆசையால் சுவிசேஷம் கியாயப்பிச 

மாணத்தை நிறைவேற்றினது. அந்தச் சுவிசேஷம் இன்னதென்று 

முன்வந்த வசனங்களில் காணப்படுகிறது. 

18. ஒரேபேறன தமாரனே -- இந்த வசனத்தில் ஆசிரியனத 

போதனை முற்றுப்பெற்றது. இதிலே ௮வன் பின்வருங் காரியங்களைக் 

காண்பிகஇருன். 

(1) மனிதர் ௮னுபோசக அறிவால் கடவுளை அறிய முடியாது. 

(2) இயேசுவே சம்பூரணமாமக் கடவுளுடன் &கயப்பட்டிருக் 

இருர். 

(3) அதினாலே அவர்மட்டுமே கடவுளைச் சரியாய் வெளிப்படுத் 

தீக் கூடியவர், 

பிதாவின் மடியிலிநக்கிற--இக்த வார்த்தை அன்பின் லக்கயத் 

தைச் காட்டுகிறது. இதுவே இயேசுவின் நித்திய நிலைமை. குமாரன் 

தந்தையின் மனம் முழுவதையு மறிந்துகொள்ளுகிறார். ஆகையால் 

௮வசே தந்தையைக் காண்பிக்கத்தச்சவர். இயேசுவே கடவுளது 

உண்மையான வெளிப்படுத்தலானார். 

11931, யோவான்ஸ்நானகன் கோடுந்த சாட்சி. 

19 எருசலேமிலிருந்து யூதர்கள் ஆசாரியரையும் லேவி 
யனாயும் யோவானிடத்தில் அனுப்பி: தீர் யார் என்று 

20 கேட்டபொழுது, -- அவன் மறுதலியாமல் அறிக்கை
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யிட்டதுமன்றி, சான் இறிஸ்து அல்ல என்றும் ௮றிச் 
2] கையிட்டாள். அப்பொழுது அவர்கள்: பின்னை யார்? 

நீர் எலியாவா என்று கேட்டார்கள். அதற்கு: நான் 
அவன் அல்ல என்றான். நீர் தீர்சக்கசரியொனவசா 
என்று கேட்டார்கள். அதற்கும்: அல்ல என்றான். 

22 அவர்கள் பின்னும் ௮வனை கோக: நீர் யார்? எங்களை 
அனுப்பின வர்களுக்கு நாங்கள் உத்தரவு சொல்லும்ப 
டிக்கு, உம்மைக்குறித்து என்ன சொல்லுதீர் என்று 

23 கசேட்டாகள்.-- அதற்கு அவன்: கர்த்தருக்கு வழியைச் 
செவ்வைபண்ணுங்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 
சொன்னபடியே, நான் வனாச்தரத்திலே கூப்பிடுகெறவ 
னுடைய சத்தமாயிருச்சறேன் என்றான். 

24 அனுப்பப்பட்டவர்கள் பரிசேயசாயிருந்தார்கள். -- 
25 ௮வர்கள் ௮வனை நோக்க: நீர் இறிஸ்துவுமல்ல, எவி 

யாவுமல்ல, தீர்க்கதரிசியானவருமல் வென்றால், ஏன் 
ஞானஸ் சான௩ கொடுக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள். -- 

26 யோவான் அவர்களுக்குப் பிரதியுத்சரமாக: நான் ஜலத் 
இதனாலே ஞானஸ்கானங்கொடுக்கிறேன்; நீங்கள் அறி 

27 யாதிருக்கிற ஒருவர் உ௩்கள் ஈடூவிலே நிற்கிருர்.-- அவர் 
எனக்குப் பின்வர்தும் என்னிலும் மேன்மையுள்ளவர்; 
அவருடைய பாதரட்சையின் வாரை அவிழ்ப்பதற்கும் 

28 நான் பாத்திரனல்ல என்றான்.--இவைகள் யோர்தா 

DEG ௮ச்கரையில் யோவான் ஞானஸ்கான௩கொடுச்ச 
பெத்தாபராவிலே நடந்தன. 

29 மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவைச் தன்னிடத்தில் 
வாரக்கண்டு: இதோ, உலகத்தின் பாவச்தைச் சுமந்து 

20 திர்க்தற சேவ ஆட்டுக்குட்டி, எனக்குப்பின் ஒருவர் . 
வருகிறார், ௮வர் எனக்கு முன்னிருந்சபடியால் என்னி 
லும் மேன்மையுள்ளவரென்று மான் சொன்னேனே, 

31 get இவர்தான்.-- மானும் இவரை ௮றியாதிரு£ 
தேன்; இவர் இஸ்ரவேலுக்கு வெளிப்படும்பொருட் 
டாக, கான் ஜலச்தினாலே ஞானஸ்நானங் கொடுக்க வர் 
தேன் என்றான். 

32. பின்னும யோவான் சாட்ரியாகச் சொன்னது: அவி 
யானவர் புறாவைப்போல வானச்திலிருந்திறக் இ, இவர் 

88 மேல் தஙனனைசைச் சகண்டேன்.--காலும் இவலா அறி 
யாதிருக்சேன்); ஆனாலும் ஜலத்தினால் ஞானஸ்கானங் 
கொடுக்கும்படி. என்னை அனுப்பினவர்: ஆவியானவர்
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இறங்கி யார்மேல் தங்குவதை 6 சாண்பாயோ, ௮வசே 
பரிசுத்த வியினால் ஞானஸ்.கானங்கொடுக்கிறவர் என்று 

34 எனக்குச் சொல்லவியிருந்தார், -- அந்தப்படியே கான் 
கண்டு, இவரே தேவனுடைய குமாரன் என்று சாட்சி 
கொடுத்து வருகிறேன் என்றான். 

Il. இயேசு ஜனங்களுக்கக் கோடுத்த போதுவான 

வேளிப்படுத்தலின் தன்மை 119-150, 

1. அவரது மேன்மையைக்தறித்த ழன்று சாட்சிகள். 113-918, 

மூகவுரையில் கூறிய மகுமையை இயேசுவின் சரித்திரத்தில்: 

காண்பிக்க விரும்பி ஆசிரியன் முதலாவது அந்த மகிமைக்கு மூன்று 

சாட்ரிகளை விவரித்தெழுகியிருக்கிறான். ஆரியன் இந்த மூன்று 

விஷயங்களையும் அந்த நோக்கத்கிற்கென்றே எடுச்தெழுதினானென்று 

நிச்சயித்தக்கொள்ளலாம். முதலாவது நீர்க்கததரிசனச் சாட்டு சடை 

இத் தீர்க்கதரிசியாகெய யோவான்ஸ்கானகனால் கூறப்பட்டது. இரண் 

டாவது அக்காலத்து ஜனங்கள் அவர்மேல் வைத்த நம்பிக்கை 

ஒரு சாட்சியாகக் காண்பிகச்கப்பட்டிருக்றெது, மூன்றாவது அவர் 

செய்த கிரியைகள் ௮வரது உண்மையான மகிமையைக் சாண் 

, பிக்கும் விசேஷித்த அத்தாட்சியாக வெளிப்படுகிறது. ூரியன் 

சரித்திரத்தின் துவக்கத்தில் இந்த மூன்று சாட்சிகளை வைத்தெழுதி 

னான். அவிசுவாசமூம், விசுவாசமும் எதிரிடையாக இரகானகாம் 

சுவிசேஷச்தின் சரித்தி முழுவதிலும் காணப்படுகின்றன என்று 

அறிவோம். யூதர் யோவானை ஈம்பவில்லை. ௮வருடைய சஷர்களது 

நம்பிகை எல்லாச் €ஷர்களது ஈம்பிக்கைக்கும் இருஷ்டாந்தமாகிறது. 

காம் முன்னே சொல்லியபடி, இந்நூலில் ஜீனங்களுச்குண்டான 

அவிசுவாசமும் பகையும் சஷர்களடைந்த ஈம்பிச்கையும் அன்பும் 

வரவர அ௮திகரிக்கிறதைப் பார்க்கிறோம். 

(1) யோவான்ஸ்நானகன் கோடுத்த சாட்சி, 1194, 

இதிலே இரண்டு பங்குகளுண்டு. யோவான் தான் இன்னானென் 

றும் தாம் மேசியாவல்லவென்றும் (19-28.) சொன்னபின்பு இயேசு 

வையேமேசியாவாகச் தன் ஷர்களுக்குச்சுட்டிக்காட்டினான் (29-34... 

யோவான் ஜனங்களுக்குள் ௮திச மேன்மைபெற்று அவன் பெயர் ஏங்
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கும் பிரஸ் காபப்பட்டதால் எருசலேம் யூதர் அவன் தன்னை இன்னா 

“னென்று சொன்னதைப்பற்றி விசாரிக்க ஆட்களை யனுபமினார்கள். 

19. யூதர்--இந்நூலில் இதற்கு விசேஷித்ச அர்த்தங் கொடுக்கப் 

பட்டது. பெரும்பான்மையான நூற்களில் யூசசென்னப்பட்டவர் 

சமாரியா மார்க்கத்தாரொழிந்த மற்றெல்லா உண்மையான இஸ் 

வேலர் என்றறிக. இ$்நூலிலோ இயேசுவுக்கு வி2ராதமாக யூத 

மார்க்கத்தில் ௮றிவீன வைராக்யெமுடையவராயும் விசேஷமாய் எரு 

சலேம்பட்டணத்தாராயும் ஆசாரிய பட்சத்தாராயும் இருந்தவரைக் 

குறிப்பிடுிறெது. இந்தப் பெயர் எழு... துதடவை இந்நூலில் வந்து 

எப்போதும் ௮ன்னவசைச் சுட்டுகிறது. 

21,22. யோவான்ஸ்சானகன் தான் மேசியாவென்றும் எலியா 

'வென்றும் வரும் தீர்க்கசரிசியென்றும் மறுத்துவிட்டான். 

எலியா--யூதர்கள் எலியா தானே வருவாரென்று நினைத்தபடி 

௮வர் எவியாவல்லவெனினும், சின்மய வம்சத்தின்படி அ௮வன் 

எவியாவானானென்று சொல்லக்கூடும். இயேசு அப்படியே சொன் 

னா. மத். 1114, (718, பார்க்க. 

அந்தத் தீர்க்கதரிசி--அ சாவது மோசே அல்லது முன்குறித்த 
தீர்க்கதரிசி. உபா 1515, பார்க்க 

23. சத்தம்-தான் கூறபவனது சத்தமாயினன் என்பதாகச் சொன் 

னான். தான் தூதனல்லாமல் தூதனது சத்தமாத்திமென்றே கூறி 

னான். இவ்விதமாய்த் தனக்குபபின் வருபவசைத் சன்னிலுஞ் றப் 

பித்துக் கூறினன். ஆண்டவர் வருமுன்னே ஜனங்களது இருசயங் 

கள் ஆயச்தமாக்கப்படல் வேண்டும் இதற்கென்று மனந்திரும்பு 

தலைக் கூறுஞ்சத்தம் வேண்டியதாயிற்று, ஜனங்களது இருதயங்கள் 

தானிருச வனாந்தரச்தைப்போலிருந்தன. ஆண்டவர் நடக்கும் 

வழி அ௮ங்கேயில்லை. ஆகையால் ஒருவன் முன்னே போய் தேவராஜ 

னுக்கு வழியைச் செவ்வை பண்ணவேண்டும். கூறுகிறவர் கடவு 

ளாவியானவரேயென்று சொல்லலாம். யோவான் அந்த ஆவியின் 

'தொணிய. ௮வன் சொன்ன வார்த்தைகளைக் குறித்து ஏசா 40ல் 

பார்க்க. 

24. பரிசேயர் --தேச வாடிச்சையை ௮லுசரித்துக்கொள்பவரா 

தலின் யோவான் ஞானஸ்நானம் என்னும் புதிய சடங்சை ஸ்தாபித்
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தலைப்பற்றி ஆக்ஷேபனை சொன்னார்கள், பாரம்பரியத்தின் ஞாயம் 

அவர்களுக்கு முக்கியமான கட்டளை. ஆசலால் கஇஞ்சித்சேனும் ௮ 

தீப பாசம்பரியத்துச்கு விரோதமானதொன்றையும் ஏற்றுக்கொள்ள 

மூடியாதென்று அதை நிவிர்த்திசெய்யபபார்த்து இதுவிஷயமாய் 

் யோவானைச் கேட்டார்கள். பரிசேயர் பாரம்பரியத்தைப் புத்திமீனமாய் 

அனுசரித்தல் இநதாலில் தெரியச் காணப்பரிகிறது பரிசேயசே 

மூக்கெமாய் இயேசுவின் விரோதிகள். 

26, 27. தன் வேலை ஆயத்சத்துக்குரிய வேலைமாத்திரம் என்றும், 

புறம்பான சடங்கு அவ்வளவு விசேஷமல்லவென்றும் இருதய மாறு 

தீல் ௮வசியமென்றும் அதற்கு வேறொரு பிரசங்கி வேண்டுமென் 

௮ம் யோவான் உணர்ந்து தன்னைக்குறித் துப் பெருமை பாராட்டாமல் 

பின் வருபவரையே மேன்மை பாராட்டினான். 

28. பேத்தாபரா -- யோர்தானுக்கு அப்பாலுள்ள பெத்தானி 

யென்று எழுசதப்பட்டிருக்கவேண்டும். ஈமதாசிரியன் இட்டமாய் 

இடங்களைச் சுட்டிச் காட்டுகிறான். 

29, மறுநாளிலே -- ஆசிரியன் இட்டமாய்ச் காலக்குறிப்புகளை 

அறிவிக்கிறான். அவனே யோவான்ஸ்கானகனோடு இருந்தான் 

போலிருச்சிறது இயேசு சோதனா வனாரந்தர,ச்சிலிருந்து வந்தபின் பு 

இது நடந்திருக்கும். அதற்குமுன்னே யோவான்ஸ்கானசன் ya 

ருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான். ௮வன் சொன்ன வார்த்தைகள் 

யாரிடத்தில் என்றும், எந்த நோச்கத்தால் என்றும் யோ௫ிக்கவேண் 

டும். வருபவரைப்பற்றி அவன் gor €ஷரோடு பே௫ியிருப்பான். 

ஒருவேளை ௮சற்கு முன்னமே மேசியா ஏசா 53-ம் அதிகாரத்தில் 

காணப்படும் ஆட்டுக்குட்டியைப்போல் வருவாசென்று சொல்வி 

யிருக்சலாம். யூசர்களதை மேசியாவைக் குறித்தசாக நினைத்தலால் 

இக்கோட்பாடு அவர்களுக்கு விபரீதமாயிருக்கமாட்டாது. அந்தச் தீர்க்க 

தரிசன,ச்ில் மேசியா பாவத்சைச் சுமப்பாசென்று வருகிறது. பஸ் 

சாபண்டிகை சமீபந்தான். ஆதலால் இவ்வெண்ணம் அவர்கள் 

மனதிலிருக்கும். உலகத்தின் பா௨மென்று சொன்னதால் தெளி 

வாய்ச் சர்வஜன பிரயோஜனத்தையும் உணர்ந்தானென்று கினைக்ச 

லாகாது. ௮வன் கடவுளாவியால்தான் .அப்படிச் சொன்னான். ஒரு 

சின்மயச்டிந்தை மனதில் எழும்பிவிட்டது.
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92, 93. யோவான் இவ்விதமாய் இயேசுவினது ஞானஸ் 

கானத்தை விவரித்தான். தேவாவியால் நிறைந்தவர் பின் வருபவரும் 

கடவுளாவியை யூற்றுபவருமாயார் என்னும் அடையாளத்தைப் பெற் 

ஐதால் இயேசுவை யறிந்தான். அவன் சன்மயக்காட்சியால் இந்தச் 

சத்ியச்சை யறிர்து புறம்பான தரிசனத்தால் அச்தாட்டுபெற்று 

இயேசு இன்னாரென்று அறிந்து இந்தக் காரி.பத்தை அவன் தன் Fas 

ருக்குப் போதித்தான். 

34. தேவனுடைய தமாரன்--இது மேரியாவுக்குக் கொடுக்கப் 

பட்ட நாமம். வேறே ஆழ்ந்த கருத்து இந்த வார்த்தையோடு சேர்க்க 

இச்சமயத்தி விடமில்லை இது பெரிப மனிதனையும் தீர்க்கதரிசி 

யையும் குறித்தது. 

1551, மதல் சீஷர் கோடுந்த சாட்சி. 

95. மறுசாளிலே யோலானும் அவனுடைய Pasha 
20 இரண்டுபேரும் நிற்கும்போது,-இயேசு நடக்துபோகி 

றதை ௮வன் சுண்டு: இதோ, தேவ ஆட்டுக்குட்டி, என் 
37 ரான். அவன் அப்படிச் சொன்னதை அவ்விரண்டு 

சீஷரும் கேட்டு, இயேசுவுக்குப் பின்சென்றார்கள். 
38... இயேசு திரும்பி, அவர்கள் பின்செல்லுகிறதைக் 

கணடு: என்ன தேடுஇறீர்கள் என்றார். அதற்கு அவர் 
கள்: ரபீ, நீர் எங்கே தட்இயிருக்கறீர் என்று கேட்டார் 
கள்; ரபீ என்பதற்குப போதகே என்று அர்ச்தமாம்.-- 

89 அவர்: வந்து பாருங்கள் என்றார். அவர்கள் வந்து அவர் 
தககியிருந்த இடச்தைச் கண்டு, ௮ன்றையத்தினம் ௮வ 
ரிடத்தில் தங்கினார்கள். அப்பொழுது ஏறக்குறையப் 
பத்துமணி வேளையாயிருந்தது. 

40 யோவான் சொன்னசைக் கேட்டு, அவருக்குப் பின் 
சென்ற இரண்டுபேரில் ஒருவன் சமோன்பேதுருவின் 

41 சகோதரனாகிய ௮ர்திசேயா என்பவன்,--அவன் முத 
லாவது தன் சகோதரனாகிய மோனைச் சுண்டு; மே? 
யாவைக் கண்டோம் என்று சொன்னான்; மேசியா 

49 என்பதற்குச் இறிஸ்து என்று ௮ரத்தமாம.-- பின்பு, 
அவனை இயேசுவினிடத்தில் கூட்டிக்கொண்டு வர் 
தான். இயேசு ௮வனைப் பார்த்து: நீ யோனாவின் மக 
னாயெ சமோன, நீ சேபா என்னப்படுவாய் என்றார்; 
சேபா என்பதற்குப் பேதுரு என்று ௮ர்ச்சமாம்.
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45  மறுகாளிலே இயேசு கவிலேயாவுக்குப் போச மன 
தாயிருந்து, பிலிப்புவைக் கண்டு; நீ எனக்குப் பின் 

44 சென்று வா என்றார்.--பிலிப்பென்பவன் அந்திசேயா 
பேதுரு என்பவர்களுடைய ஊரா௫யெ பெத்சாயிதா 
பட்டணத்தான். 

45 பிலிப்பு நாத்தான்வேலைக் கண்டு: நியாயப்பிரமாணச் 
திலே மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதியிருக்கிற 
வரைச் கண்டோம்; ௮வர் யோசேப்பின் குமாரனும் 

40 மாசசேத்தூரானுமாயெ இயேசுவே என்றான்.-அதற்கு 
நாத்தான்வேல்: காசசேத்திலிரு£து யாதொரு நன்மை 
உண்டாகக்கூடுமா என்றான். அதற்குப் பிலிப்பு: வந்து 
பார் என்றான். 

47. இயேசு நாத்தான்வேலைத் தம்மிடத்தில் வரச்சண்டு 
அவனைக்குறித்து: இகோ, சபடற்ற உத்தம இஸ். ரவே 

48 லன் என்றார் --அதற்கு நாத்கான்வேல்: நீர் என்னை 
எப்படி. அறிவீர் என்றான். இயேசு அவனை நோக்க: 
பிலிபபு உன்னை அழைக்கிறதற்கு முன்னே, நீ அத்தி 
மரத்தின் சீழிருக்கும்போது உன்னைக் கண்டேன் என் 

49 ரார்.--அ௮தற்கு நாத்தான்வேல்: சமீ, நீர் சேவனுடைய 
குமாரன், நீர் இஸ். வேலின் ராஜா என்றான். 

50 இயேசு ௮வலுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: அத்திமரத்தின் 
ழே உன்னைக் கண்டேன் என்று நான் உனக்குச் 

சொன்ன தினாலேயா விசுவாிக்கிறாய்; இதிலும் பெரி 
51 தானவைகளைச் காண்பாய் எனறுர்.--பின்னும், அவர் 

அவனை கோக்க: வானம் இறக்திருக்கெறதையும், சேவ 
தூதர்கள் மனுஷகுமாரனிடத்திலிருந்து ஏறுகிறதையும் 
இற௩குகிறதையும் நீங்கள் இதுமுதல் காண்பீர்கள் 
என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உ௩களுக்குச் 
சொல்லுகிமறன் என்ளூர், 

(ii) ழதல் சீஷன் கொடுத்த சாட்சி. 15551, 

இந்தச் சம்பவத்தில் யோவான்ஸ்கானகன் மறுபடியும் இயேசு 

வைப்பற்திச் சாட்சி கொடுக்கிறான். ௮வன் தன் €ஷருச்கு ௮வசைச் 
காட்டினவுடன் அவர்கள் யோவானை சஈம்பிப் பின்சென்றநினாலே 

அவருக்குச் சாட்சிகளானார்கள். மூவர் இன்னும் மற்றவர்களையும் சச் 
இத்து இயேசுவிடம் அவர்களைக் கூட்டிக்கொண்டு வந்தார்கள். இது 

இயேசுவின் ஆச்ம இயக்கத்தைக் காண்பிக்ெ சாட்சியாம். ஓவ்
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வொரு சஷனும் இயேசுவைப்பற்றி ஓவ்வொரு விசேஷித்த சாட்சி 

யைச் கூறுகிறான். 

35. அவனுடைய சீஷரில் இரண்டு 3பநம்--௮சாவது அந்திசே 

யாவும் யோவானும். அ௮ன்னவரிருவர் சலிலேயாசேசத்தார். அவர் 

கள் சங்கள் சகோதரருடன் யோவான்ஸ்கானகனிடம் வக்து சேர்ந்த 

தால் அ௮வர்களிலுள்ள பயபக்தி இன்னதென்று நாமறியலாம். ஒரு 

வன் அந்திசேயாயவென்று 41-ம் வசனத்தில் காணப்படுகிறது, ஆ 

ரியன் எப்போதும் தன் பேர் சொல்லாமையாலும் இக்காரியத்தைப் 

பார்த்தறி்சவன் இதை எழுதியிருக்கவேண்டியதாலும் மற்றொருவன் 

ஆரியன் என்று ௮னுமானிக்கலாம். 

30. இயேசு அவ்வழியாய் நடந்து யோவான்ஸ்கானகனைச் கடந்து 

போனார். இது இயேசுவும் யோவானுஞ் சந்தித்த சடைரசியான சம 

யம். யோவான் தனக்குள்ளே பேசிக்சொண்டிருர்ததுபோலிருக்க 

றது. அவனுடைய சீஷர்கள் ௮வன் பேசினசைச் கேட்டு வலிய 

இயேசுவுக்குப் பின்சென்றார்கள். 

39. பத்துமணி வேளையாயிநந்தது--இத மா$லை நாலுமணியி 

ருக்கும். ௮க்காலத்சோர் விடியற்காலம் முதலாய் மணிகணக்கிட் 

டார்கள். விடியற்காலம் சுமார் ஆறுமணியாகும். இதனாசிரியனான 

யோவான் இகச்கசாளின் சம்பவங்களைத் இட்டமாய் ஞாபகப்படுத்துகிற 

தைப் பார்க்கிறோம். 

41. அவன் ழநலாவது தன் சகோதான்---ஆகையால் மற்றவ 

னும் இரண்டாவது தன் சகோதரனைய கண்டு கூட்டிக்கொண்டு வக 

தான்போலிருக்கிறது. அந்திரேயா மற்றவர்க்குச் சிறு உபகாரங்களைச் 

செய்ய இரண்டு மூன்று சமயட்களில் முர்திக்கொள்ளுகிறான. 

மோன்பேதுரு சுவிசேஷ சரித்திரத்தில் பெரியவனானபடியால் 

௮வன் சீமோன்பேதுருவின் சகோதரனென்று சொல்லப்பட்டிருக் 

இரான். முதல் சீஷர்கள் சுவிசேஷப் பிரபல்யம் செய்து தங்களுக் 

குத் தெரிந்த ஆட்களையும் இயேசுவினிடம் சேர்த்த ஈல்லமாதிரியைச் 

கவனிக்க. 

மேசியாவைக் கண்டோம்--யூதருக்கு இது விசேஷித்த காட்சி, 
அவர்களாசை முழுவதும் இப்படிப்பட்ட காட்சியில் திருபதிபெறும். 

இயேசுவைப்பற்றி அந்திரேயா கொடுத்த சாட்சி இதுவே.
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42. அவனைப்பார்த்து--அவனை உற்றுப்பார்த்து என்ச. 30-ம் வ௪ 

னத்திலும் யோவான் இயேசு ஈடக்கறதை உற்றுப்பார்த்தானென்று 

சொல்லியிருக்கறது. அவனது மனதை சவனித்துப் பார்த்சததுபோ 

லும். யோனா யோவானென்றிருச்கவேண்டும். 

கேபா--இது எபிசெய பாஷை. பேதுரு இரேச்கு பாஷை. 

இரண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம். பாறை என்பது இவைகளுக்கு அர்த்த 

மாம். இந்தப் பெயர் ௮வன் ௮ப்போஸ்தலனானபோது கொடுச்சப்பட் 

டுப் பின்பு ௮வனைச் சுவிசேஷத்திற்குப் பலச்ச தூணாக்கும் அவனது 

நிலைமையைக் காண்பிக்கிறது. பேதுரு பின்பு சிறந்த அறிக்கையைச் 

செய்தபோது அந்தப் பெயரை இன்னும் விவரமாய்ச் செரிவித்து 

அதற்குத் தச்கவனானான். மத் 161“, பார்க்க. இவனுக்குப் புதிய ஏற். 

பாட்டில் பேதுரு அல்லது சீமோன்பேதுரு என்று பெரும்பான்மை 

யாய்ப் பெயரிடப்பட்டது. இயேசு எப்போதும் ௮வனைச் சமோனென் 

Spr. பவுல்மாத்திரம் கேபா என்னும் பெயரை வழங்குஇறான். 

இந்த அழைப்பும் திரியனுபந்த சுவிசேஷங்களில் எழுதியிருக் 

இற அழைப்பும் ஒன்றுதானா என்னும் கேள்வியுண்டு, மற்றதை மத் 

4199, மாற் 1750, லூக் 51”11, பார்க்க.இரண்டிலுங் காரியங்களெல். 

லாம் விபரீசமூள்ளவை. அதாவது: 

  

    

யோவான் திரியனுபந்த 

சுவிசேஷம். சுவிசேஷங்கள். 

(1) இடம். யூசேயா. கலிலேயா. 

(11) காலம். ஞானஸ்கானம் பெற் | அதற்குப் பின்பு. 

றபின்பு, கொஞ்ச 

காலமாக. 

(111) பேர்கள். பிலிப்பும், நாத்தான். ௮ன்ன வர் வருகிற. 

வேலும். இல்லை. 

(iv) சந்தர்ப்பங்கள். | சந்தித்து சம்பாஷிச் | அற்புதம் செய்தல். 

தல். 

(ர) நோக்சம். இஷரர்கள் விசுவாசத் | ஊழியத்திற்கு அழைக். 

துக்கு அழைச்சப் சப்பட்டார்கள். 

பட்டார்கள். .
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இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களின் சம்பவத்தைச் சவனிச்து வா9ப் 

பின், அதற்கு முன்னே சீஷர்சள் இயேசுவைச் கண்டு பேட விசுவா 

சித்தார்களென்று ௮னுமானிச்கலாம். இயேசு பூதேயாவை விட்ட 

பின்பு கவிலேயாவிற்குப் போய்ச் கொஞ்சக்காலமாக வீட்டிவிருந்தாத் 

போலிருக்கிறது. ௮வர் சிலகாலமாகக் கப்பர்ஈகூமில் வசித்துக்கொண் 

டிருந்தார். பின்பு ௮வர் விசேஷித்த பிரசங்கவேலை ஆரம்பித்த 

போது முன்னே விசுவாசமடைந்த வசை ஊழியஞ்செய்ய அழைத் 

தார் என்று சொல்லவேண்டும். இடையில் சீஷர் தங்கள் சாதாரண 
வேலைசெய்யத் இரும்பிபபோனார்சளென்று தோன்றுகிற து. 

43. பிலிப்பு--057 1251 1485. பார்த்து இந்தச் ஷனைப்பற்றி 

யறிக. அவன் supe சொல்லியிருக்கிற பிலிப்பு அல்ல. 

அவன் அ௮%துசேயா சீமோன் என்பவர்கள்போல பெத்சாயிதா ஊரான். 

அவர்களுடன் யோவான்ஸ்கானகனிடம் வர்திருப்பான். ஆகையால் 

இயேசுவின் அழைப்பைக் கேட்க ஆபத்தமாயிருந்தான். 

Ad. பேத்சாயிதா---015*? மாற் 045, பார்க்க. இந்த ஊர் யோர் 

தான் நதிக்கு மேற்கேயுள்ளது. பெத்சாயிதா யூலியா என்பது இசல்ல. 

அது வேறே. பெத்சாயிதா என்பதற்கு மீன்பிடிப்போர் ஊர் என் 

றர்த்தமாம். ௮து கவிலேயாச்கடலின் வடமேற்குக் சசையிலிருந்த 

தாகச் சொல்லுவார். இது ஒரு செழிப்பான பள்ளத்திவிருக்சது. 

45, நாத்தான்்வேல்--இது தேயவாம் என்னும் அர்த்தமுள்ளது. 

பத்தொலொமேயுவும், இதுவும் ஒருவனது பெயர். யோவான் ப் 

போதும் மாத்தான்வேல் என்று சொல்லுகிறான். திரியனுபந்த சுவி 

சேஷங்களில் எப்போதும் பற்தொலொமேயுவென்று சொல்லியிருக் 

இறது. பற்தொலொமேயு எப்போதும் பிலிப்புடன் சேர்க்கப்பட் 

டான். மத் 105 லூச் 014 மாற் 315, பார்க்க, பிலிப்பு சொன்னது 

பேதுரு சொன்னதுபோலவிருக்கிறது. அவன் கானாவூரான் 21°. 

பார்க்க. கானான் காசரேத் ஊர் பக்கத்திலிருரசது. 

40. நாசரேத் -- லீபனோன் பலைகளிலுள்ள ஒரு பள்ளத்தில் 

அமைந்தது. சமுத்திரமட்டத்திற்குமேல்) 1500 ௮டி. உயசமுள்ளது. 

இது ௮0கேக அழகான புஷ்பங்களுண்டாகுமிடம். இது ஒரு சிறு 

இராமம். கானா அதற்குப் பக்கத்திலிருந்தது. அதினால் காத்தான் 

வேல் இந்தச் கேள்வி கேட்டான்.
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17. இயேசு பற்றவர்களுடைய மனங்களை யறிந்தவர். gait 
பேதுரு, பிலிப்பு. நிக்கொதேமு, சமாரியாஸ்இரீ என்பவர்களின் எண் 
ணங்களை யறிந்ததாக இர்தாலில் சொல்வியிருக்கறெது. 95-ம் வசனத் 
தில் இப்படி யறிவது இயேசுவுக்கு இயற்கை என்றறிக, 

உத்தம இஸ்ாவேலன் -- கடவுளால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட 

ஜனச்திற்குரியவன். அப்பேர்ப்பட்ட ஜனத்துக்குரிய லக்ஷணட்கள் 

அவனிலுள்ளன. அவன் உண்மையாகவே கடவுளுடைய மே௫ியா 

வுக்காக எதிர்பார் ச சவண். 

48. நீ அத்திமாத்தின் கீமிநக்தம்போது--அத்திமரம் விசேஷ 

மாய்த் தியானஞ்செய்யு மாமாயிற்று. அவன் அச்தச் சமயத்தில் மேச 

யாவைப்பற்றியோ இஸ்ரவேலின் இரட்சிப்பைப்பற்றியோ ஏதோ 

ஒரு விசேஷித்த காரியக்தை அதிக பயபக்தியுடன் தியானித்துச் 

கொண்டிருர்திருப்பான். அப்போது ஏசோ விசேஷித்த சின்மய 

அனுபோகம் இடைத்தது என்று நினைக்கலாம். 

19. நீர் தேவனுடைய தமாரன், நீர் இஸ வேலின் ராஜா-இவை 

களே மேசியாவின் நாமங்கள். இயேசு தனது இ.யானத்திற்கு நிறை 

வேறுதலாய் வரத்தால் நாத்தான்வேல் தான் எதிர்பார்த்த நோக்கம் 

களின்படியே உடனே விசுவாசத்துடன் அவரை மே௫ியாவென்று 

அறிக்கையிட்டான். 

50. பேரிகானவைகளைக் காண்பாய்-- இயேசுவிலுள்ள தெய்வ 

வல்லமையால் இஸ்ரவேலின் இரட்சிப்பு, பாவநாசம், குணப்படு 

தல் முதலியவை இபபெரிதானவைகள். 

51. மனுஷதமாரன் -- இர்தப் பெயசே இயேசு பெரும்பான் 

மையாய் தமக்குச் கொடுக்கும் பெயர். அப்போஸ்தலரும் வேத 

நூலாசிரியரும் ஒருபோதும் இக்சப் பெயசை உபயோகிக்கிற 

தில்லை ௮வர் தம்மை இவ்விதமாய் அழைத்தது இது முதல் சம 

யம், இரந்த அதிகாரத்தில் இயேசுவுக்கு வழங்கும் பெயர்களா 

வன: ஸ்கானகனால் கூறப்பட்டவர் (20) , சேவாட்டுேகுட்டி (29, 30), 

தேவகுமாரன் (34, 49), மேசியா (41, 45), இஸ்ரவேல் சாஜா 

(40) என்பவைகளே. 
(5
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2115, ழதல் அற்புதத்தின் சாட்சி. 

1  ஜூன்றாம்காளிலேகலிலேயாவிலுள்ள கானா ஊரிலே 
ஒரு கவியாணம ஈடந்தது; இயேசுவின் தாயும் அங்கே 

2 யிருந்தாள்.--இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும் அந்தக் 
கலியாணத்துக்கு அழைக்கபபட்டிருந்தார்கள். 

3. திராட்சரசங் குறைவுபட்டபோது, இயேசுவின் தாய் 
அவரை கோக்க: அவர்களுக்குத் திசாட்சாசம் இல்லை 

4 என்றாள்.-- அதற்கு இயேசு: ஸ்திரீயே, எனக்கும் 
உனக்கும் என்ன, என் வேளை இன்னும் வரவில்லை 

் என்றார். - அவருடைய சாய் வேலைச்காரரை கோக்; 
அவர் உட்களுக்கு என்ன சொல்லுஇருரோ, அதின் 

0 படி. செய்யுங்கள் என்றாள்.--யூதர்கள் தங்களைச் சுத்தி 
கரிக்கும் முறைமையின்படியே, ஒவ்வொன்று இரண்டு 
மூன்று குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்க ஆறு கற்சாடி 

7 கள் ௮ங்சே வைத்திருந்தது.-- இயேசு வேலைக்காரனை 
கோக்இ; ஜாடிகளிலே கண்ணீர் நிரபபுங்கள் என்றார்) 

5 அவர்கள் அவைகளை நிறைய நிரப்பினார்கள் --அவர் 
௮வர்களை நோக்க; நீ௩்கள் இபபொழுது மொண்டு, 
பக்தி விசாரிப்புக்காரணிடத்தில் கொண்டுபோடகள் என் 
ரா; அவர்கள் கொண்டுபோனார்கள். 

9 மந்தத் இிராட்சாசம் எங்கேயிருந்து வக்சுதென்று 
சண்ணீரை மொண்ட வேலைச்காரருக்குத் தெரிநததே 

யன்றி பர்திவிசாரிபபுச்காரனுக்குத் தெரியாகதினால், 
அவன் இராட்சரசமாய் மாறின தண்ணீரா ரூிபார்த்த 

10 போது, மணவாளனை அழைத்து;---எ௫த மனுஷனும் 
முன்பு கல்ல இிராட்சரசத்தைச் கொடுதது, ஜனங்கள் 
இருப்தியடைந்தபின்பு, ௬௫ குறைந்தசைக் கொடுப் 
பான், நீரோ நல்ல ரசச்தை இதுவனாக்கும் cna FH Hr 
தீ என்றான். 

11 இவ்விதமாக இயேசு இந்த மூதலாம் அ௮ற்புதச்தைக் 
கலிலேயாவிலுள்ள கானா ஊரிலே செய்து, தம்மு 
டைய மகிமையை வெளிப்படுததினார்; ௮வருடைய 
சீஷர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள். 

12 அதன்பின்பு ௮வரும் ௮வருடைய தாயாரும் ௮வ 
ருடைய சகோதாரும் ௮வருடைய சஷரும் கப்பர் 
ஈகூமுக்குப் போய், ௮ங்கே சிலகாள் தங்இஞர்கள்,.
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(311) ழதல் அற்புதத்தின் சாட்சி. 2117, 

இறிஸ்துவின் மமமையானது ௮வரது வார்த்தையிலும் ௮வசைச் 

சேர்ந்த சஷேர்களது நம்பிச்கையிலு மாத்திரமல்ல, ௮வர் செய்ச 

கிரியையிலும் விளங்கிற்று, ஆரியன் இப்பொழுது மூன்றாவதாக 

௮௮வண்ணமான சாட்? கொடுக்கிறான். தம்முடைய €ஷர்களது 

குறைகள் நீங்கும்படி இவ்வற்புதத்தை வலியச் செய்தார். அதினால் 

அவருடைய சீஷர்கள் அவர்மேல் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். காலக் 

குறிப்புகளும் இடக்குறிப்புகளும் திட்டமாய்ச் சொல்லப்பட்டன 
வென்று கவனிக்க. 

1. யோசேப்பைப்பற்றி ஒன்றும் சொல்லாததால் அவன் முன் 

னமே இறந்துபோனதாக அனுமானிக்கலாம். மரியாள் அந்தக் 

கானாவூர் குடும்பத்துடன் மிகப் பழக்கமுடையவளாதவின் அக்குடும் 

பத்தார் இயேசுவையும் ௮வர் சஷர்களையும் கலியாணத்திற்கு வர 

வழைத்தார்கள். 

2. காதை-இது கலிலேயாசேசத்தில் நாசரேத்துக்கு ஐந்து மைல் 

தூரமான ஒரு ஊர், 

3. மரியாள் என் இயேசுவிடம் வந்து இப்படிச் சொன்னாளெ 

னின், மரியாள் எருசலேமில் கடந்த சங்கதிகளை யறிந்துசொண்டு 

அதினால் இயேசு பிறந்தபொழுது ஈடந்த அதிசயம்களை நினைவு 

கூர்ந்து மனவெழுச்சி அடைந்து கானவருக்குச் சைகை சாட்டினால் 

இப்போது அவர் தம்மை வெளிப்படுத்துவாரென்று நினைத்திருப்பா 
ளென்று சொல்லலாம். 

4. தமக்கும் அவளுக்கும் முன்னிருந்த சம்பந்தம் இப்போதில்லை 

யென்பதை இயேசு தம்முடைய தாயாருக்குக் காண்பிக்கிறார். அவர் 

மூன்னே அவளுக்குக் கீழ்படிந்து நடந்தார். இனிமேல் அவர் தமது 

சொந்தவழியில் ஈடக்கவேண்டும். தாம் தம்மை வெளிப்படுத்தச்சக்க 

சமயத்தைச் தாமே தீர்மானிக்கவேண்டியதேயொழிய வேறொருவரும் 

அதை யுணர்த்தச்கூடாது. இதெல்லாம் அவருடைய உச்தரவிலே 

தெரியவருகிறது. 75:11, பார்க்க 

5, மரியாளது பிடிவாதமான விசுவாசத்தைப் பார்க்க. ஒரு 

வேளை இயேசு மரியாளிடம் சொன்னதெல்லாம் இதிலே எழுதப்
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படாமலிருக்கலாம். இயேசுவின் சத்தமோ ௮வர் சொன்ன மற்ற 

வார்த்தைகளோ ஏதோ இந்த ஈம்பிக்கைக்குக் காரணமாயிருக்கலாம். 

6. ஆறு கற்சாடிகள்--இவைகள் சைக்கிண்ணம் முூதவியவைக 

ளைச் கழுவுவதற்கு வைக்கப்பட்டன. 1), 14, D. Clark என்பவர் 

௮0கேக பெரிய கற்சாடிகளைக் கானா என்னும் ஊரிலே இடக்சக் சண் 

டோமென்று எழுதியிருக்கிறார். இவைகள் மிடாச்களைப்போலிருக் 

தன. ஒவ்வொன்றும் எண்பது படி கொள்ளச்தக்கது. ஆகையால் ௮தஇ௫௪ 

மான TED உண்டாக்கப்பட்டதாகச் காணப்படுகிறது. ௮ஈகேரச்திலே 

முழுதையும் குடித்தார்களென்று நினைக்கவேண்டியதில்லை. இயேசு 

ஏன் அவ்வளவு அ௮.இிகமாய்ச் செய்தார்? ௮வர் கொடுக்கும் ஆ£ர்வாசங்க 

ளின் பெருக்கம் இதினால் சாணப்படுகிறதென்பார் லர். அவர் இச் 

காரணச்தால் செய்திருக்கலாம்; மொண்டுசொண்டதுமாத்திரம் ரச 

மாயிற்றென்பார் சிலர். அப்படியுமிருக்கலாம். 

11. அற்புதத்தை--இ.து சரியான மொழிபெயர்ப்பல்ல. இந்த 

ஆரியன் அற்புதமென்னும் வார்த்தையை வழங்காமல் பெரும் 

பான்மையாய் அடையாளமென் றெழுதுகிறான். 44-ம் வசனத்தில் 

மாத்திரம் அற்புதம் என்று எழுதுகிறான். இயேசு செய்த அற்புதங் 

களை அவரது குணத்தையும் சித்தச்தையும் காண்பிக்கும் ௮டையா 

எங்களாகவெண்ணி இவ்விதமா யெழுதியிருக்கிறான். 

தம்ழடைய மகிமையை வேளிப்படூத்தினுா-- அதாவது தமது 

மகத்துவ குணத்தைச் தெரிவிச்சார். இது ௮ந்௪ அடையாளத்தின் 

இயற்கையால் உண்டான பலன். 

அவரநடைய சீஷாகள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்சார்கள்- 

அவருடைய சீஷர்கள் இன்னுந் திட்டமான ஈம்பிக்கை அவர்மேல் 

வைக்கவில்லையென்பது இதிவிருக்து தோன்றுகிறது. விசுவாசம் முன் 

னமே இருந்தும் ௮து இன்னதென்று அவர்க எறியவில்லை. இப்போது 

மனதார அவர்மேல் ஈம்பிர்கைவைக்க ஆரம்பித்தார்கள். இந்த அற்புதத் 

தைத் தவிர்த்து இந்நூலில் எழுதியிருக்க மற்றெல்லா அற்புதங்களா 

லும் லுக்கு ௮விசுவாசம் உண்டாயிற்று, இந்தச் சுவிசேஷகன் எப் 

போதும் இன்னபலன் உண்டானதென்று தெரிவிக்கிறான். 

12. கப்பர்நகூம்--மத் 91 117” மாற் 21 லூச் 1015, பார்க்க, 

இவ்விடத்தில் இயேசு விசேஷித்த கிரியைகளைச் செய்தார். இது
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சோமான் பட்டாளமும் சுங்கவாசலுமுள்ள பெரிய பட்டணம். ௮து 

இருந்த இடம் இப்போது இட்டமாய்த் தெரியவருறெதில்லை. சவி 

லேயாகச்கடலின் கரையில் கனேசசேச் காட்டிலிருந்து. 

கப்பர்நகூழக்தப் போய் அங்கே சிலநாள் தங்கினார்களல்-- 
௮வர் தம்முடைய தாயாரோடும் சகோதரரோடும் கொஞ்சகாளாக 

கப்பர்சகூமில் தங்கினார். 

21355. போதுவான வெளிப்படூத்தலின் ஆரம்பம். 

13 பின்பு பூசருடைய பஸ்காபண்டிகை சமீபமாயிருக் 
சது; அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்குப் போய்,-- 

14 தேவாலயத்திலே ஆடுகள் மாடுகள் புறாக்களாகய இவை 
களை விற்கிறவர்களையும், காசுச்காரர் உட்கார்ந்திருக் 

15 இறசையும் கண்டு,--சயிற்றினால் ஒரு சவுக்கை உண்டு 
பண்ணி, அவர்கள் யாவரையும் ஆடமோடுகளையும் தேவா 
லயத்துக்குப் புறம்பே துரத்திவிட்டு, காசுக்காரருடைய 
காசுகளைக் கொட்டி , பலகைகளைக் சவிழ்ச்துப்போட்டு,- 

6 புறா விற்திஐவர்களை நோக்கி; இவைகளை இவ்விடத்தி 
லிருந்து எடுச்துக்கொண்டு போங்கள்; என் பிதாவின் 
வீட்டை வியாபார வீடாச்காதிருங்கள் என்ளூர். 

17 அப்பொழுது: உம்முடைய கீட்டைக்குறித்து உண் 
டான பக்தி வைராக்கியம் என்னைப் பட்டித்சது என்று 
எழுதியிருக்கிறதை அவருடைய சீஷர்கள் நினைவுகூர்நீ 
தார்கள், 

15 அப்பொழுது யூதர்கள் அவனை நோக்கி; நீர் இவை 
களைச் செய்ெரே, இதற்கு என்ன ௮டையாளத்தை 
எங்களுக்குக் ener Ia) Sa என்று கேட்டார்கள்... 

19 இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இரத இல 
யத்தை இடி.த்துபபோடுங்கள், மூன்று காளைக்குள்ளே 

20 இதை எழுப்புவேன் என்றார்.-- அப்பொழுது யூதர் 
கள்: இந்த ஆலயத்சைச் கட்ட நாற்பத்தாறு வருஷம் 
சென்றதே, நீர் இதை மூன்று நாளைக்குள்ளே எழுப்பு 

21 வீசோ என்றார்கள்.--- அவரோ தம்முடைய சாரீசமாயெ 
22 ஆலயத்தைக்குறித்துப் பேசினார். -- அவர் இப்படிச் 
சொன்னதை அவர் மரித்தோரிலிருச் தெழுத்தபின்பு 
அவருடைய சீஷர்கள் நினைவுகூர்ந்து, வேதவாக்கயெத் 

சையும் இயேசு சொன்ன வசனத்தையும் விசுவா௫த் 
தார்கள்.
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28 பஸ்காபண்டிகையிலே gant எருசலேமிலிருச்சை 
யில், அவர் செய்த அற்புதங்களை அ௮சேகர் கண்டு, ௮வ 

24 ருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள். அப்படி. 
யிருந்தும், இயேசு எல்லாரையும் அறிந்திருந்தபடி.யால், 

25 அவர்களை நம்பி இணங்கவில்லை. -- மனுஷருள்ளத்தி 
விருப்பதை அவர் அ௮றிர்திருந்தபடியால், மனுஷமாக் 
குறித்து ஒருவரும் அவருக்குச் சாட்டு கொடுக்கவேண் 
டி யதா யிருச்கவில்லை. 

2. அந்தப் போதுவான வேளிப்படூத்தலின் ஆரம்பங்கள், 21-14, 

பொதுவான ஜனத்திற்கு முன்பாக ௮வர் செய்த ஊழியத்தை 

இப்போது பார்க்கிறோம். அசோடு பலரும் ௮வசை எவ்வண்ணமாய் 

கினைத்தார்களென்றும் பார்க்கிறோம். ௮வசை ௮சட்டைபண்ண ஒரு 

வராலும் முடியாது. நம்பிக்கையின் வளர்ச்சியும் அவிசுவாசத்தின் 

பிறப்பும் சாணலாயிற்று. அவர் யூதருக்கும் சமாரியருக்கும் கலிலேயா 

தேசத்தாருக்கும், தம்மை வல்லவராகவும் கடவுளிடத்தில் விசேஷித்த 
அதிகாரம் பெற்றவராகவும் வெளிப்படுத்தினர். அதோடு பரம ராஜ 

யத்துக்குரியவன து குணத்தையும் ஈடக்கையையும் சில சம்பாஷணை 

களில் போதித்தார், 

(i) எநசலேம்பட்டணத்தில். 215-371, 

இயேசு முதலாவது ஆசாரியாது அநியாயத்தை எதிர்த்துச் தமது 

ஈன்னெறிப் பெருமையையும் தியின் அதிகாரத்தையும் அவர்களது 

ஆசாரங்களுக்கு மேலானதாகக் காண்பித்தார். யூதர்கள் விரோதம் 

பண்ணத் துவக்கி ௮வரது அதிகாரத்திற்கு ௮அடையாளத்தைச் கேட் 

டார்கள், இத்துடன் யூதப் பெரியோரில் ஒருவர் இயேசுவைப்பற்றி 

கல்லெண்ணங்கொண்டு ௮வரது போதனை இன்னதென்று விசாரிச்ச 

வந்ததைப் பார்க்றோம். விசுவாசமும் அவிசுவாசமும் கூடவே 

உண்டாகின்றன. 

13. பஸ்காபண்டிகை -- இது முக்கியமான யூசப்பண்டிகை. 

அதின் ஸ்தாபசம் யாத் 12. காண்க. யூதர் யாவரும் பிரதி வருஷமும் 

எருசலேமுச்குப் போக விரும்பிச் கூடுமானால் போவார்கள். எளியவர் 

களும் ஒருசடவையாடலும் எருசலேமுக்குப் போவார்கள். இர்சப்
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பண்டிகை முற்காலத்துப் பெரிதான இரரக்ஷிப்பைச் சொண்டாடின 

துடன் வரும் மேசியாவினது பிற்கால இரகஷிப்பையும் அடையாள 

மாகக் காண்பித்தது. 

14,16, எருசலேம் ஆலயத்திற்கு மூன்று பிராகாரங்களிருந்தன. 

இவைகளில் வெளிப்பிராகாரத்தில் பலியிடும்படி ஆடுமாடுகளையும் 

புரா முதலிய பக்ஷிகளையும் விற்றார்கள். அதுவுமன்றி தேவாலயத்துச் 

காணிக்கையெல்லாம் யூத காணயங்களில் மாற்றவேண்டுமாதலின் 

சோமாபுரிமுகலிய பலவிடத்து நாணயங்களை மாற்றுங் கடைகளை 

அங்கே வைத்திருந்தார்கள். தேவாலயத்தின் ௮திகாரிகளாகிய ஆசாரி 

யர் இவைகளை ஏற்படுத்தி இவைகளினால் அதிக லாபம் பெற்றுக் 

கொண்டார்கள். ௮௩.கே இந்த வியாபாசத்தினால் ௮திகச் குழப்பம் 

உண்டாயிற்று. அதோடு மிருகங்களுக்கு மிதமிஞ்சின விலைபோட்டு 

நாணயமாற்ற ௮இக அநியாயமான லாபத்தைக் கேட்டு ஜனங்களை மிச 

வு் துன்பப்படுத்தினார்கள். இப்பேர்ப்பட்ட குழப்பமும் அநியாய 

மும் தேவாலயத்தில் நடந்ததால் ௮வ்வாலயம் தீட்டுப்பெற்றது. இயேசு 

நீதியான கோபமடைந்து இந்த அநீதியான வியாபாரத்தை நிறுத்தி 

வியாபாரிகளைத் துரச்திவிட்டார். அவர் சவுக்கைச் செய்து ஜனங்களை 

யடித்துச் துறச்செனெதாக நினைச்கவேண்டியதில்லை. ௮வரது நீதியான 

சோபமும் மேன்மையான முகச்சாயலும் அவருடைய மிதாவினது 

வீட்டுக்கு இது ஆகாதென்னும் ௮வரது ஈன்னெறி உணர்ச்சியின் 

வல்லமையும் ௮வாது முகத்தில் விளங்கி அவருக்கெல்லாசையும் 

இழ்ப்படுத்திவிட்டிருக்கும். அங்கேயிருக்கும் ஜன௩்கள் ௮வர் சொன் 

னதையுஞ் செய்ததையும் பார்த்து ௮வர் ௮வ்விதமாய் wos ௮கியாய 

வியாபாரிகளைத் தொ?லைத்துவிட்டதைப்பற்றிச் சந்தோஷம் அடைந் 
தார்களென்றும் நினைக்கலாம். 

17, 18. இத்தக இரியையின் பயனைக் கவனிக்க. சஷேருக்கும் 

யூதருச்கும் வெவ்வேரான பயன்களுண்டாயின. சீஷர்கள் இப் 

படி.ப்பட்ட வைராக்கியம் உண்மையான பக்தனுச்குரிய அடையாள 

மென்று நினைத்து, அதினால் அவர் கடவுளது சிரேஷ்ட பக்தரி 

லொருவரென்று நம்பினார்கள். யூதர்சளோ அவரப்படிச் செய்தலால் 

அவர் செய்த அதிகாரத்திற்கு இன்னொரு ௮டையாளத்தைச் கேட்டு 

அவரை விரோதித்தார்கள். இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களும் இப்பேர்ப்
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பட்ட இரியையைச் சொல்லுகின்றன. மத் 91 லூக் 19 மாற் 1115-15, 

அவைகளில் இச்சம்பவம் இயேசுவின் சடைசிகாட்களில் ௩டந்த 

தாகச் கூறப்படுகிறது. இயேசு இந்தக் காரியத்தை முதலிலும் கடைசி 

யிலும் செய்திருப்பதைப்பற்றி நாம் சந்தேடிக்கவேண்டியதில்லை; 

யோவானே முதல் சம்பவத்தை யெழுதினதும், மற்றவர்கள் கடைசி 

யான சம்பவத்தை யெழுதினதுமாயிருக்கலாம். ஏனென்றால் இரண் 

டி.ற்கும் வித்தியாசங்களிருக்கின்றன. இந்த முந்தின சம்பவம் ஒரு 

வேளை மற்றச் சுவிசேஷகருக்குதச் தெரியாதிருக்கலாம். 

19. இந்த ஆலயத்தை டுடித்துப்போடுங்கள் -- யூதர்களுக்கு 

விளங்காத மறுமொழியைச் சொன்னார். யூதர் இக்ச வார்ச்சையை 

நினைவுகூர்ந்து நியாயச்தீர்ப்பின் குற்றத்தைப் பாரிக்குங் காரியமாக 

௮தை யெடுத்துச்கொண்டார்கள். இது வெவ்வேறுவிதமான வியாக் 

இயானம்பெற்றது; அதாவது: 

(1) அங்கே கட்டப்பட்ட தேவாலயம் அவரது மரணத்தால் 

அழிவுபெறும். ௮வரது உயிர்த்தெழுதலில் உண்மையான தேவால 

யம் கட்டப்பெறும் என்பதும்; 

(11) ௮ர்த தேவாலயத்தையல்ல, ௮வர் தமது சரீரமாகெய தேவா 

லயத்தையே குறிப்பித்தாசென்பதும்; 

(1) பூதர் தேவாலயத்தை அழித்துப் பிறகு சக்ரச்தில் கிறிஸ் 

தவ சபையைச் கட்டுவேனென்பதும்; அப்படியானால் மூன்றுகா 

ளென்பது கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளேயென்றும் அர்த்தமாகும். 

இயேசு இவைகளில் ஒன்றையாவது திட்டமாய்ச் சுட்டிச் காட்டி. 

னாசென்று நிச்சயித்துச் சொல்ல முடியாது, யூதர்கள் தேவாலயம் 

கடவுள்சமுகர் தரித்த இடமென்று நகினைச்தார்கள். கடவுள்சமுகம் 

இனிமேல் ௮௪ தேவாலயத்தில் முன்னிருந்தபடி தரித்திருச்சமாட் 

டாதென்றும், இயேசுவினது ஆத்துமாவில் கடவுளது உண்மையான 

சமுகந் தரித்திருக்குமென்றும், pCa உண்மையான தேவாலய 

மென்றும் இவ்வார்த்தைகளால் தெரிவிச்சப்படலாம். அதற்குமேலே 

நிச்சயமாய்ச் சொல்ல முடியாது. 

20. நாற்பத்தாறு வநஷம்--௪சோது தேவாலயத்தை மராமத்துச் 

செய்ய ௫. மு. 20-ம் வருஷத்தில் ஆரம்பித்தான். ௮நத வேலை 9. பி.
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04-ம் வருஷத்தில் முடிவுபெற்றது. ஆகையால் இயேசு பேரினபோது 

அது முடி.வுபெறவில்லை. 
23. ஆதலால் அசேகர் ௮வர் செய்ச அற்புதத்தினால் ஒருவாறு ஈம் 

பினார்கள். ௮வ்வண்ணமான விசுவாசம் மனதுக்குரிய விசுவாசமல்ல 

வென்றறிர்து அன்ன வருக்குச் தம்மைப் பூரணமாய் வெளிப்படுத்திலர். 

ஏனெனில், அவர்சள் அந்த வெளிப்படுத்தலை ஏற்றுக்கொள்ளமாட் 

டார்கள். 1051: 38 1411 209, பார்க்க. 

24, 25. இயேசுவுக்கு மனிதரது கருத்துகளை அறியும் வல்லமை 

உண்டென்பது இங்கே இட்டமாய்ச் சாதிக்கப்பெற்றது. இந்த 

வல்லமை இக்நூலில் அடிக்கடி காணப்படுஇறது. 143: 49. 5017-09 64 

1313 2177, பார்க்க. 

நீக்கோதேழ என்பவனுடன் சம்பாஷணை சேய்தல். 3115, 

மூர்தின அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் 

யாதெனில்: சிலர் நிக்கொசேமு குறைவான விசுவாசத்தைக் காண் 

பிக்றெதாசவும், வேறு சிலர் அந்தப் பொதுவான விசுவாசச்சைக் காட் 

டாமல் பெரும்பான்மையோருக் கொழிபாச நிச்கொதேமு உண் 

மையுள்ள விசுவாசமுடையோனானதாகவும் சொல்லுகிறார்கள். 91535, 

வசனங்களுடன் இதற்கும் விசேஷித்த சம்பந்தமிருக்கிறதாக ௮றிக. 

அவன் இயேசு செய்த அடையாளங்களால் இழுக்கப்பெற்று வந்த 

தாகப் பார்க்கரோம். ஆகையால் அந்த விஷயத்தில் முன்சொன்ன 

அந்தக் குறைவான விசுவாசத்தை யடைந்தவனானான். எனினும் 

இயேசு தம்மை நிக்சொதேமுவுக்கு வெளிப்படுத்தினதால் ௮வரது 

விசுவாசம் உண்மையான விசுவாசமாய் வளர்ந்துகொள்ளக் கூடு 

மென்று இயேசு நினைத்ததாக அறிர்து ௮வ னெல்லாவிஷயங்களிலும் 

மூன் சொல்லியிருந்த மனிதர்களைப்போலொத்தவனல்லனென்று 

சொல்லவேண்டும். கடைசியாக ௮வன் இயேசுவின் பட்சத்தைச் 

சார்ர்துகொண்டவனாகக் காணப்படுஇறான். 75 195. பார்க்க. 

இந்சச் சம்பாஷணையின் விசேஷித்த பொருள் புதிய பிறப்பென்ப 

தாம்;அல்லது பரம ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதற்குப் புதிய பிறப்புண்டா 

தல் ௮வசியமென்றும் பொருந்தும். நிக்கொதேமூ இயேசுவைப்பற்றி 

உண்மையான ஆசைகொண்டு ௮வரிடத்திலேயே இந்தப் புதிய
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போதனை இன்னதென்று ௮றிந்துகொள்ளவேண்டுமென்று விரும்பி 

இயேசுவிடம் வந்து விசாரித்தான். அவரது போதனை மேசியாவின் 

வருகையுடன் எவ்வாறு சம்பந்தமுள்ளதென்றறிய விரும்பியிருப்பான். 

315, பரம ராஜ்யந்தின் பாம பிறப்பு. 

1 யூதருக்குள்ளே அதிகாரியான நிக்சொதேமு என் 
2 னபபட்ட பரிசேயன் ஒருவன் இருந்தான்.--௮வன் 

இரசாச்காலத்திலே இயேசுவினிடத்தில் வந்து: ரபீ, நீர் 
சேவனிடத்திலிருக்து வந்தபோதகர் என்று அறிக்திருக் 
இரோம், எனெனில் ஒருவனும் தன்னுடனே தேவன் 
இசாவிட்டால் நீர் செய்கிற இப்படிப்பட்ட அற்புதங் 
களைச் செய்யமாட்டான் என்றான். 

2. இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுச்சரமாக: ஒருவன் மறு 
படியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைகச் 
காணமாட்டான். என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே 
உனக்குச் சொல்லுறேன் என்றார். 

1 அதற்கு நிக்கொதேமு: ஒரு மனுஷன் மூதிர்வயதா 
யிருக்கையில் எப்படிப் பிறப்பான்? ௮வன் தன் தாயின் 

கர்ப்பத்தில் இரண்டாச்தரம் பிரவே௫ிச்தப் பிற£கக் 
கூடுமோ எனறான். 

5 இயேசு பிரதியுத்தாமாக: ஒருவன் ஜலத்தினாலும் 
ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத் 
இல் பிரவேக்கமாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய் 

6 யாகவே உனக்குச் சொல்லுறேன்.--மாம்சத்தினால் 
பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும், ஆவியினால் பிறப்பது 

7 அவியாயிருக்கும் --நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும் 
என்று மான் உனக்குச் சொன்னதைக்குறித்து அதிசயப் 

8 படவேண்டாம்.--- காற்றானது தனச்கு இஷ்டமான 
இடத்திலே வீசறெது, ௮இன் சத்தச்தைக் கேட்டுருய், 
ஆலும் ௮து இன்ன இடத்திலிருந்து வருறெதென் 
௮ம், இன்ன இடச்துக்குப் போகிறதென்றும் உனக்குத் 
தெரியாது; ஆவியினால் பிறந்தவன் எவனோ அவலும் 
அப்படியே இருக்கிறான் என்றார். 

9 அதற்கு நிச்கொதேமு: இவைகள் எப்படி. ஆகும் 
என்றான். 

10 இயேசு அவனை நோச்?: நீ இஸ்ரவேலில் போத 
கனாயிருந்தும் இவைகளை அ௮றியாமலிருக்கிறாயா? --
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1 மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உனக்குச் சொல்லுக 
றேன், காங்கள் ௮றிர்திருக்றெதைச் சொல்லி, நாங்கள் 
சண்டசைக்குறித்துச் சாட்டு கொடுக்கிறோம்; நீங்களோ 

12 எங்கள் சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளுகறெதில்லை. --- பூமிக் 
கடுத்த காரியங்களை கான் உங்களுக்குச் சொல்லியும் 
நீங்கள் விசுவாடிச்சவில்லையே, பரம காரியங்களை உங்க 
ளுக்குச் சொல்வேனானால் எப்படி. விசுவாசிப்பீர்கள்?....- 

13 பரலோகத்திலிருக்து இறங்ெவரும் பரலோகத்தில் 
இருக்கறவருமான மனுஷகுமாசனேயல்லாமல் பர 

14 லோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனுமில்லை.--சர்ப்பமா 
னது மோசேயினால் வனாக்தாத்திலே உயர்த்தப்பட்டது 

15 போல மனுஷகுமாரனும்,--தன்னை விசுவாசிக்றெவன் 
எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை 
அடையும்படிக்கு, உயர்த்தப்படவேண்டும். 

சம்பாஷணையின் போங்காவது. 

(i) நிக்கொதேமு இயேசுவினது தெய்வீக அதிகாரத்தை அறிக் 

கையிட்டான; 2. 

(11) இயேசு யாவருக்கும் புதிய பிறப்பு ௮வரயமென்பசைச் 

சாதித்தார்; 3. 

(111) கிக்கொதேமு தன்விஷயமாய்ப் புதிய பிறப்பு கேட்பது ஆச் 

சறரியமென்று நினைத்துப் புதிய பிறப்புண்டாகும்வித மென்னவென்று 

விசாரித்தான் ; 4, 

(17) புதிய பிறப்பு சின்மய இவனுக்குரியசென்றும், தேவாவியால் 

உண்டாகிறதென்றும் இயேசு போதித்தார்; 5-7. 

(௫) புதிய பிறப்பு உலகப்பிரமாணத்தின்படி ஈடக்றெதில்லை 

யென்று சன்மயப்பிரமாணத்தைச் காட்டினார்; 8. 

(ரர) கிக்கொதேமு இப்போதனையைப்பற்றி மிக்ச ௮திசயமடைட் 

தவனாயர் சந்தேடித்தான்; 9. 

(111) இயேசு தாம் உண்மையாய்ப் பசம சாஜ்யத்தின் விஷயங்க 

ளைப் போதிக்கத்சக்க ௮திகாமுடையவரென்று இட்டமாய்ச் சொன் 

ஞர்; 10-13. 

(1111) இயேசு தம்மை விசுவா?ிப்பது புதிய பிறப்பாகய நித்திய 

ஜீவனை யடைெதற் கேதுகரமாச சாதித்தார்; 14, 15,
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1. நீக்கோதேழ-- 75: 8 1999 மூச் 142 23135, பார்க். அவன் 

யூதப் பிரதான சங்கத்தானாகி இயேசுவைப்பற்றி நல்ல ௮பிப்பிராயங் 

கொண்டவன். அவன் சற்றுக் கோழைத்தனமுள்ளவஞகச் சோன்று 

கிறது. எனினும் உண்மை யின்னதென்று நாடும் மனமுள்ளவன். 

கடைசியாகச் சனது விசுவாசச்தைச் தைரியமாகச் காட்டினான். 

2. டூராக்காலத்தில்--அதாவ,.து இரகசியமாய் வந்தான். தான் 

பூதச் சாஸ்திரியாதலின் வெளிப்படையாய் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் 

ள.த் தகாதென்று பயத்தினால் இராத்திரியில் வந்திருப்பான். 

சபீ--இந்த வார்த்தையால் நிக்கொதேமு இயேசுவைப் போதக 

ராக அறிக்கையிட்டு மரியாதை காட்டுகிறான். 

3. மறுபடியும் பிறவாவிட்டால--புறஜாதியார் யூத மார்க்கத் 

சைச் சேர்ந்சபோது புதிதாய்ப் பிறந்தவர்களாக எண்ணப்பட்டார்கள். 

எனினும் நியாயப்பிரமாணத்தில் தேர்ந்த பரிசேயனுக்கும் புதுப் 

பிறப்பு அவசியமென்றது ஆச்சரியமுண்டாக்சத்தச்கது. 

தேவனுடைய டூராஜயந்தை--இந்த வாசகம் அடிக்கடி இரியனு 

பந்த சுவிசேஷங்களில் வழங்கிவரினும் இந்நூலிலே இவ்விடத்திலும் 

5-ம் வசனத்திலும்மாத்திரம் வருகிறது. எனினும் இவ்விடத்தில் உப 

யோடித்தலால் இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களின் போதனையுடன் சம் 

பதம் பெற்றுள்ளது 

தேவனுடைய ராஜ்யமென்பது கடவுள் இத்தம் பூரணமாய் கிறை 

வேறும் நிலைமையென்றறிக. இது உள்ளத்திலாவது உலகத்திலாவது 

இருக்சலாம். சில சமயங்களில் கடவுளின் சித்தப்படி மாறுதல் பெற்ற 

உள்ளத்தைச் குறிக்றது. சில சமயங்களில் கடவுள் சித்தப்படி நடச் 

கும் ஜனசமுதாயத்தைக் குறிக்கிறது. இவ்விடத்திலே கடவுளது 

கிருபையும் ஆ£ீர்வாதமுமுள்ள பாச்கியத்தையுடைய பரிசுத்தமான 

நிலைமையைக் காட்டுகிறது. யூதர்கள் ௮து தங்களுக்காகவே ஏற்படுத் 

தப்பட்டதாக நினைத்தார்கள். இயேசு இதை யடையும் நிபந்தனையைக் 

காட்டுகிறார். 29g சின்மய சாஜயமாதலின் நிபந்தனையும் சின்மயப் 

Spungen uw, 

புத்தியில் லெளசே எண்ணங்களால் ஆட்கொள்ளப்பவெது உலச 

ராஜ்யமாம், புத்தியில் செய்கீச எண்ணங்களால் நட்கொள்ளப்பட்டு 

எல்லாவற்றிலும் கடவுளைச் கண்டறிதல் பரம ராஜ்யமாம்.”? (பசாஈந்தர்)
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5. ஜலத்தினுலும் ஐவியினுலும்-இவ்வார்த்தைகளால் புறம்பான 

மாறுதலும் உள்ளான மாறுதலுர் தெரியவருசன்றன. ஜலம் என்பது 

ஞானஸ்கானத்தைசக் குறிக்கிறது. யோவான்ஸ்கானகன் ஞானஸ்நா 

ன் கொடுத்ததாகவும் பரிசேயர் ௮தை ஏற்றுக்கொள்ளாததாகவும் வா 

சித்தோம். இயேசு இதைச் குறிப்பித்து ஜலத்தினால் என்றார். ஞான 

ஸ்கானம் மனஸ்தாபத்தையும் முக்திய நிலைமையை நீக்குதலையும் 

குறிக்கிறது. தங்களுக் வைகள் அவரியமென்பதை பரிசேயர் ஒப்புக் 

கொள்ளாததாதலின் யோவானது ஞானஸ்நானத்தைச் தள்ளிப்போட் 

டார்கள் (லூச் 753. பார்க்க.). இயேசு ஜலத்தினால் என்று சொல்லி 

இவைகள் பரிசேயருக்கும் அவசியமென்று சுட்டிச் காட்டினார். 5-7 

வசனங்களில் பரம சாஜயத்திற்குரிய இயல்பும் உலக வியல்பும் முற் 

றும் விபரீதமுள்ளன என்பது போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவது 

பழையது 8௩௫, இசண்டாவது ஆவியால் புதியது உண்டாசல்வேண் 

டும். ஆதலின் இயேசு ஆவியினாலும் என்றும் சொன்னார். புதியது சின் 

மயத்தன்மையுள்ளசாதவின் சின்மயச்சசக்தியால் உண்டாதல்வேண் 

டும். அந்த ஆவி கடவுளின் ஆவியாகிய பரிசுத்தாவியே. 

8. இவ்வசனத்தில் புரி.ப பிறப்புண்டாகும்வகை தெரிவிச்கப்பட் 

டது. ௮து ரின்மயத் தன்மையாதலின் சின்மயப் பிரமாணத்து£ 

கேற்றதாய் ஈடக்கும். சாற்றைப்போல் தெரியாதபடி உண்டாகி இட 

சென்று வெளிப்படையான மாறுதலில் காணப்படுகிறது. ஆவியா 

னது லம்புலன்களுக்குச் தெரியாசசின்மயச்சிக்தையிலியக்கஞ்செய்து 

EOL HAUTE HH UOT FI ஷிவி.பத்திலே புலப்படுகிறது. 

11. நாங்கள் -- இப்பதத்தால் இயேசு தம் பட்சத்தாருக்கும் நிக் 

கொதேமுவின் பட்சத்தாருக்குமுள்ள பேதத்தைக் காட்டுஇருர். அவர் 

கள் டாரம்பரியமாய்ப் பெற்றதைப் போதிச்றெதாகவும் தாம் ௮னுபவித் 

தீறிர்சசைப் போதிப்பதாகவும் சொன்னார். 

12. பூமீக்கடுந்த காரியங்களை -- பாம காரியங்களை -- முந்தி 

னவை மனந்திரும்பல் ஞானஸ்நானம் முதலியவைகளுக்குரியவை 

கள். பிககனவை ப.ரமசாஜ்யத்துக்குரிய சின மயகாரியங்கள், 

3. இவ்விடத்தில் இயேசு தமது தன்மையைச் கொஞ்சமாக 

வெளிப்படுத்துகறார். எப்படியெனில், மனுஷகுமாரனாகய தாமே 

பாத்சை வெளிப்பசெதுறெவர்; ஏனென்றால் ௮வர் மற்றவர்களைப்
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Curd உலகத்தாரரல்லர்; ௮வர் விசேஷித்தவிதமாய் பசத்திலிருந்து 

வந்திறங்கைசே. ஆதலால் பாத்தைக்குறித்து அனுபோக அறிவு 

௮வருக்குண்டென்று இவ்விதமாய் 11-ம் வசனத்தின் வார்த்தைக்கு 

இவ்விடத்தில் காரணச்தைச் காட்டுகிறார். 

14, கடைசியாக இயேசு நிச்கொதேமு தம்மை விசுவாசிக்கும்படி. 

தமது வேலையைப்பற்றிச் சற்று விவரிக்கிறார். பழைய ஏற்பாட்டின் 

போதனையுடன் சம்பந்தப்படுத்தித் தாம் சொல்லிய புதிய ஜீவனுயெ 

நித்திய ஜீவனுக்குத் தாமே காரணசென்பதை வெளிப்படுத்தினார். நிக் 

கொதேமு இவ்வார்த்தைகளை நன்குணசாமல் பிறகு இயேசுவின.து 

பிசேதக்தைச் சிலுவையிலிருந்து இறக்கும்படி உசவிசெய்தபோது 
(1934-4) அவைகளின் அர்த்தச்தை அறிந்துகொண்டானென்று நினைக் 

கலாம். 

15. கேட்டுப்போகாமல் -- இந்த வார்த்தைகள் பிசகாய் வந்த 

தால் அவைகளை நீக்குக. 14, 15 வசனங்களை சுவிசேஷகன் தன் 

கருத்தாக எழுதினானென்று சொல்வார் சிலர். பெரும்பான்மையோர் 

சுவிசேஷசனது கருத்துகள் 106-ம வசனமுதலாயத் தொடங்குசன்றன 

பென்று சொல்லுடிருர்கள். “தன்னை விசுவாசிக்கிறவனெவனோ 

அவன் நித்தியஜீவனை யடையும்படிக்கு”? என்பதை ஆசிரியன் சேர்த் 

.தெழுதினசாகத் தோன்றுகிறது. 

3371. இயேசுவே பரம ரட்சகா, 

10 தேவன், தம்முடைய ஒரேபேழுன குமாரனை விசு 
வாகெ௫றவன் எவனோ ௮வன் செட்டுப்போகாமல் கித் 
இயஜீவனை அடையும்படிக்கு, ௮வரைத் தந்தருளி, இவ் 

17 வளலாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்.-- உலகத்தை ஆச் 
இனைக்குள்ளாசச் தர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமா 
ரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல், ௮வசாலே உலகம் இரட் 

18 சிக்கப்பபுெவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார்.--௮வரை 
லிசுவாடிக்கிறவன் அக்கனைக்குள்ளாகச் தீர்க்கப்படான்; 
விசுவாசியாசவனோ, சேவனுடைய ஒரேபேறான குமா 
ரனுடைய சாமத்தில் விசுவாசமுள்ள வனாயிசாசபடி.யி 

19 னால், ௮வன் ஆச்கனைத்தீர்ப்புச் குட்பட்டாயிற்று,-ஒளி 
யானது உலகத்திலே வந்திருந்தும் மனுஷருடைய BA 
யைகள் பெர்ல்லாதவைகளாயிருக்றெபடியினால் அவர்
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கள் ஒளியைபபார்கடலும் இருளை விரும்புறெதே ௮ந்த 
20 ஆகூனைததீர்பபுசககுக காரணமாயிருச௫றது. -- பொல் 

லாஙகு செய்ற எவனும ஒளியைப பசைச்இறான், 
தீன இரியைகள கண்டிசகபபடாதபடிச்கு, ஒளியினி 

21 டததில் வராதிருகஇறான் --சத்தியசதின்படி செய்கிற 
வனோ, தன இரியைகள தேவனலுககுள்ளாய்ச் செய்யப் 
படுகறதென்று வெளியாகுமபடிககு, ஒளியினிடத்தில் 
௨உருகிறான் eres cpr 

சுவிசேஷகனது சிந்திப்புகள், 31621 

சுவிசேஷகன் முஈதினவாசத்தைகளை எழுதின பிறகு ௮வைக 

ளைபபற்றித தன் சிரசனைகளை எழுதினான் ஒரேபேறான குமாசனென் 

னும சாமத்தில் விசுவாசமுளளது என்றும சதகியததின்படி. செய்ய 

என்றும சொல்வதாலும வினைகள் இறகதகாலததில் போட்டிருபப 

தாலும இவைகள் சுவிசேஷகணின் சிததனைகளென்று அ௮னுமானிச் 

சலாம இஙசே காண்பிககபபெற்ற எணணஙகள் எவையெனில்:-- 

குமாரன மனிதனாகுதற்கேதுவான கோச்சம்; 10, 17 உலகம் நித் 

தியஜிவன் பெறுவதற்கென்றே 

அதின் பயன்கள், 18, 19 விசுவாசிபபோருககுத தீர்பபில்லை. 

விசுவாசியாதவாகளுககு தாபபுணட௫ி இகத இருவகுபபாரும் தந் 

தமக்குள்ள குணயகளாலேயே-- அதாவது விசுவாசியாசவன் தமை 

செயயுங குணசதாலும, விசுவாசுபபோர சத்தியம செய்யு குணத்தா 

லும் அவ்வவ்வாறே செய்யப பலவஈதம பண்ணபபடுஇருர்கள் 20, 21. 

(9 இந் - ஒளி -- இரநாலில் இவ்வண்ணமான எதிரிடைச் 

கருததுள்ள பதஙகள் அடிக்கடி வருகின்றன. இருள் தீமையையும் 

ஒளி ஈன்மையையும குறிககிறது 

20 “உண்மையாகவே ஆதமீக வழியல்லாத வழிகளில் ஒருவன் 

பாடுபடுறதைச் கண்டால் ௮வன இருளா௫யெ லெஎ?சேத்தை விரும்பி 

ஒளியாகய தேவபகதியை வெறுககிறானென்று நிச்சயித்துக்கொள்ள 

லாம் என்று இயேசு பலமாய்ச சொன்னார்.” (பராகந்தர்) 

95% யோவான்ஸநானகனின டாண்டாம் சாட்சி. 
22 இவைகளுககு. பின்பு, இயேசுவும் அவருடைய 

சஷரும பூதேயாசேசததிற்கு வநதாகள்; ௮௩கே அவர் 
௮வாகளோடே சஞ்சரிதது. ஞானஸகானங கொடுத்து
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2௦ வந்தார்.--சாலிம் ஊருக்குச் சமீபமான அயினோன் என் 
னும் இடத்திலே தண்ணீர் மிகுதியாயிருகதபடியினால், 
யோவானும் ௮௩கே ஞானஸ்கானங் கொடுத்துவந்தான் ; 
ஜனங்கள் அவனிடச்தில் வந்து ஞானஸ்கானம் பெற் 

24 ரூர்கள்.--௮ச்காலத்தில் யோவான் காவலில் வைக்கப் 
பட்டி ருக்கவில்லை. 

25 அப்பொழுது யோவானுடைய சஷரில் இலருக்கும் 
யூதருக்கும் சுச்திகரிப்பைக்குறித்து வாச்குவாசமுண்டா 

20 யிற்று. அவர்கள் யோவானிடத்தில் வந்து: சமீ, உம் 
மூடனேகூட யோர்தானுக்கு அக்கனாயில் ஒருவர் 
இருந்சாரே; அ௮வரைக்குறித்து நீரும் சாட்டு கொடுத் 
தீசே, இதோ, ௮வர் ஞானஸ்நானங்கொடுக்கிளூர், எல் 
லாரும் ௮௨ரிடச்தில் போகிறார்கள் என்றார்கள். 

27  யோான் பிரதியுத்தரமாக: பரலோகச்ிலிருக்து ஒரு 
வனுக்குக் கொகெகப்பட்டாலொழிய, ௮வன் ஒன்றை 

28 யும்பெற்றுக்கொள்ளமாட்டான்.--நான் இறிஸ் துவல்வ, 
அவருக்கு முன்னாக அனுப்பப்பட்டவன் என்று கான் 

29 சொன்னதற்கு ஈஙகளே சாட்டுகள். -மணயாட்டியை 
உடையவனே மணவாளன்; மணவாளனுடைய தோழ 
னோ, அருகே நின்று, அவருடைய சொல்லைச் கேட் 
இறவனாய் மணவாளனுடைய சத்தத்தைக்குறிச்து மிக 
வம் சந்தோஷப்படுஇருன்; இந்தச் சந்தோஷம் இப் 

30 பொழுது எனக்குச் சம்பூரணமாயிற்று.-- ௮வர் பெரு 
ஃ௨ம கான் சிறு சவம் வேண்டும். 

31 உன்னசச்திலிருகஈது வருகிறவர் எல்லாரிலும் பேலா 
னர்) பூமியிலிருர்துண்டானவன் பூமியின் தன்மை 
யுள்ளவஞயிருந்து, பூபிக்கடுத்தவைகளைப பேசுஒரன் ; 
பரலோகசதிலிருந்து வருகிறா எல்லாரிலுப மேலான 

35 வா். -தாம் கண்டதையும கேட்டதையும் சாட்சியாகச் 

சொல்லுஇருர்; அவருடைய சாட்டியை ஒருவனும் ஏற் 
33 அக்சொள்ளுறெதில்லை --அவருடைய சாட்சியை ஏற் 

றுச்கொள்ளுறவன் தேவன் சத்தியமூள்ளவரென்று 
34 முத்திரைபோட்டு நிச்சயப்படுத் துகிரான்.-- சேவனால் 

அனுப்பப்பட்டவர் தேவனுடைய வார்ச்தைகளை!! பேசு 
இருர்; தேவன் அவருக்குத் சமது ஆவியை அளவில்லா 

35 மல் கொடுத்திருக௫ிருர்.-பிதாவானவர் குமாரணில் ௮ன் 
டாயிருந்து எல்லாவற்றையும் ௮வர் கையில் ஒப்புக் 

36 கொடுத்திருக்கிறார்.-குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருச்
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இறவன் நித்தியஜீவனை யுடையவளாயிருச்சிருன் ; குமா 

ரனை விசுவா௫ியாசவனோ ஜீவனைச் சாண்பதில்லை, சேவ 

னுடைய கோபம் ௮வன் மேல் நிலைகிற்கும் என்றான். 

யோவான்ஸ்நானகனின் டரண்டாம் சாட்சி. 327-36 

இயேசு எருசலேம்பட்டணத்தை விட்டு யூதேயாதேசத்தில் பிரசங் 

கம்பண்ணித் தம்முடைய €ஷர்மூலமாய் ௮கேகர்க்கு ஞானஸ்கானங் 

கொடுப்பித்துவந்தார். ௮வர் தம்மை மேசியாவாக வெளிப்படுத்தும்முன் 

னே ஜனங்களுக்குள்ளே ௮0ேக காரியங்களைப் போதித்துத் தம்மைப் 

பலவகையாய் வெளிப்படுத்தியிருக்கவேண்டும். ஆகையால் அவர் யூதர் 

களோடு டோராடினதை வி.ட்டு விலகினார். அப்படியிருக்க, யோவான் 

ஸ்கானகனுடைய சீஷரும் இயேசுவைப்பற்றிச் சந்தேகங்கொண்டு 

அவனிடதச்தில் போய் விசாரித்தார்கள். ௮வன் மறுபடியும் இயேசுவைக் 

குறித்து மேன்மையான சாட்சி கொடுத்தான். பிறகு 31-20-ல் 9 
fuer அதுவிஷயமாய்த் தன்ன பிபபிராயத்தையும் எழுதியிருக்இருன். 

23. அயினோன்--இது ஊற்றுகளென்னும் அர்த்தமுள்ளது. சாலீம் 

ஊர் பக்கத்திலிருந்ததாகச் சொல்லியிருச்சறது. இந்தச் சாலீம் கே 
மூருக்குக் கிழக்கு. ௮கேக வெள்ளாறுகள் இவ்விடத்தில் ஒடுன்றன. 

இது எருசலேம்பட்டணத்திவிருந்து சவிலேயாவுச்குப் போன பெரிய 

ரஸ்.தாவின் ஒரத்திலிருந்த.து. 

24, அக்காலத்தில்--மத் 415: 13: 12 மாற் 114, இரியனுபந்த சுவிசே 

ஷங்களிலிருந்து யோவான்ஸ்கானகன் இயேசு தமது பிரசங்கவே 

லையை ஆசம்பிக்குமுன்னேயே காவலில் வைக்கப்பட்டதாக நினைக் 

கக்கூடியதை மறுக்கும்படியும் ௮வன் அதுவரைக்கும் காவலில் வைச் 
சப்படாததைத் இட்டமாய்ச் சாண்பிக்கும்படியும் இதை யெழுதினான். 

மற்றச் சுவிசேஷங்களில் யூதேயாவில் ஈடந்த இந்த ஊழியம் சொல்லி 

யிருக்கவில்லை. 

96. யோவான்ஸ்கானகனுடைய சீஷர்கள் இயேசுவைப்பற்றிக் 
கொஞ்சம் பொருமைகொண்டு தங்கள் போதகரிடம் முறையிட்டார் 
கள். இயேசுவினிடம் வந்த பேதுரு ௮ந்திரேயா முதலியவர்கள் இப் 

படி.ச் செய்திருக்கமாட்டார்களென் றெண்ணி முதையிட்டவர்கள் 

இவர்களல்ல வென்றறிக.
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27-30. யோவான்ஸ்நானகன் கொஞ்சமேனும் பொருமைகொள் 

ளாமல் இயேசுவின் மேன்மையை யறிந்து ௮தைச் தெளிவாய்க் கூறு 

இரான். முதலாவது ஒரு போதகரது போதகத்தின் ௮திகா ger 

வைப்பற்றிச் கற்பித்தான். எப்படியெனில், தான் பரத்தில் பெற்றது 

எவ்வளவோ அவ்வளவு அ௮இிகாரமுள்ளது. தான் இயேசுவுக்காக 

ஆயத்தஞ்செய்கறவன் மட்டுமென்று அறிந்து இயேசுவின் பெருமை 

யைக்குறித்துச் சசதோஷமடைந்து ௮வது சிறந்த மேன்மையைச் கூறி 

னான். மணவாளனுடைய தோழன் மணவாட்டியை மணவாளனுக்கு 

ஒப்புவித்துவிட்டதுபோல் தான் இயேசுவுக்கு ஆயத்தஞ்செய்து 

பின்பு விலகிப்போகவேண்டுமென்று அறிந்து சந்தோஹித்தான். 

இதுவே யோவான்ஸ்கானசனுடைய பெருந்தன்மையைத் தெளி 

வாய் வெளிப்படுத்துகிற இருஷ்டாந்தம். *யோவான்ஸ்கானகன் 

சொன்ன கருத்தாவது ௮வரது காமத்தைக் கேட்டவர்களைக் சவர்ந்து 

இழுக்கும் வல்லமையைக் கடவுள் இயேசுவுக்குக் கொடுத்தலாலே 

ஞானஸ்கானம்பெற யாவரும் இயேசுவினிடம் போவது ஆயிற்று."? 

( பசாநந்தா.) 

31-30. இந்த வசன௩கள் ஆரிரியனது ரதனைகள் என்று வசன 

நடையாலும் அதில் காணபபடும் நோக்கங்களாலும் தெளிவாகிறது. 

அதுமாத்திரமல்ல, ௮வன் இந்தச் சுவிசேஷத்தில் இவ்வண்ணமாகப் 

பல இடங்களில் தனது அபிப்பிராயங்களை எழுதுகிறான். இவைகளில் 

இயேசுவையும் மற்றெல்லாப் போதகரையும் பிரித்து இயேசுவின் 

பெருமையைச் காண்பிக்கறான், எப்படியெனில், மற்றவர்கள் உலக 

ஞானத்தை யுடையவர்களானதுபோலல்லாமல் இயேசுவோ பரத்தி 

லிருந்து வந்தவராக) பரம ஞானத்தையு மூடையவரானார். 34-ம் வச 

னத்தில் ௮வர் மட்டின்றி பூரணமாய்ச் கடவுளாவியைப் பெற்றா 

சென்று சொல்லியிருக்றெது. அதுமாத்திரமல்ல, அவருக்கு ௮இகா 

த்தையும் கொடுத்து யாவரு மவர்மேல் ஈம்பிக்கைவைத்து நித்திய 

ஜீவனை யடையவேண்டுமென்று கடவுள் ஏற்படுத்தியிருக்கராரென் 

பது 35, 36-ம் வசனங்களில் வெளியாகறெத. 

86. தேவனுடைய கோபம்--இர்த வாசகம் அ௮டிச்சடி நிருபங்க 

ஸில் வருறெதெனிலும் சுவிசேஷங்களில் இவ்விடத்தைச்சவிச வேறி 

டத்தில் வரச்சாணோம். பாவம் செய்தவன்மேல் வரும் கடவுளது
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நியாயத்தீர்ப்பு அல்லது கடவுளது பிரமாணத்தின் நியாயத்தீர்ப்பு 
இதினால் குறிக்கப்பட்டது. 

415, பாம புநஷன். 

1] யோ வானைப்பார்க்கலும் இயேசு அ௮சேகம்பே 
cre Faroe ஞானஸ்கானங் கொடுக்கிராசென்று 
பரிசேயர் கேள்விப்பட்டதாகக் கர்த்தர் ௮றிந்தபோது,- 

2 புதேயாலைவிட்டு மறுபடியுப் கலிலேயாவுக்குப் போ 

3 ஞர்.--இயேசு தாமே ஞானஸ்நானங் கொடுக்கவில்லை, 
4 அவருடைய சீஷர்கள் கொடுத்தார்கள்,---அவர் சமாரி 

யாகாட்டின் வழியாய்ப் போகவேண்டியதாயிருந்தபடி 
3 யால்,--யாக்கோபு தன் குமானாகய யோசேப்புக்குச் 
கொடுத்த நிலததுக்கு அருகே இருந்த சமாரியாவி 

6 லுள்ள சீகார் என்னபபட்ட ஊருக்கு வந்தார்.--௮ங் 
கே யாச்கோபுடைய இணெறு இருந்தது; இயேசு பிர 
யாணத்தினால் இளைபபடைந்தவராய் அந்தக் இணற்றி 
னருகே உட்கார்ச்தார்; அபபொழுது ஏறக்குறைய 
ஆரும்மணி வேளையாயிருதது. 

7 அவருடைய சீஷர்கள் போஜனபதார்த்தங்களைக் 
கொளளும்படி ஊருக்குள்ளே போயிருந்தார்கள். -- 

8 அப்பொழுது சமாரியா காட்டாளாகய ஒரு ஸ்திரீ 
தண்ணீர் மொள்ள வந்தாள். இயேசு ௮வளை நோக்க: 

9 தாகத்துக்குத் தா என்றார்.--யூதர்கள் சமாரியருடனே 
சம்பந்தங் கலவாதவர்களானபடியால், சமாரியா ஸ்திரீ 
அவனா கோக்க: நீர் பூதனாயிருக்க, சமாரியா ஸ்திரீ 
யாய என்னிடத்தில், தாகததுக்குத் தா என்று எப் 

படிச் கேட்கலாம் எனறாள். 

(1) இயேசு சமாரியா நாட்டிலிநந்தது. 415. 

பரிசேயாது பொறாமையால் இயேசு பூதேயாவை விட்டுச் சமாரி 

யா' காட்டின் வழியாய்க் கலிலேயாவிற்குப் பயணஞ்செய்தார். சமாரி 

யா நாட்டில் ஒரு ஸ்திரீயைக் கண்டு அவளுடன் சிறந்த வணக்கத்தைப் 

பற்றியும் தமது தன்மையைப்பற்றியும் சம்பாஷணை(செய்தார். ௮வள் 

விசுவா௫த்து மத்றோருக்குச் சாட்டு கொடுத்து அ௮கேகர் அதி 

சயமொன்றையும் பாராமல் ௮வரை விசுவாசித் துக்கொள்ளும்படி.
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உதவினாள். இச்சுவிசேஷகன் அடிக்கடி. சம்பாஷணைகளை எழுது 

இரான். பயூகால்லாதவராகிய இவர்களது விசுவாசத்தையும் சுவ 

Has. 

1. ஆரியன் சதுசேயர் ஏரோதியரென்பவரைப்பற்றி ஒரு 

இடத்தில மெழுதாமல் பரிசேயசை முதன்மையானவர்களாக எண் 

ணி அவர்களை விசேஷித்தெழுதுகிறான். அவர்கள் யோவான் 

ஸ்நானசனின் போதனைக்குச் சம்மதியாததுபோல் இந்தப் புதிய 

போதகத்தைக்குறித்துஞ் சந்தேஇத்தார்கள். ௮வர் போதனை ஜனங்க: 

ளுக்குள் கொஞ்சமாய்ச் சித்திபெற்றது. அ௮துவுமவர்களுக்குப் பிரிய 

மில்லாமல் ௮வாகள எதிர்க்கத் துவக்கும் காலமாயிற்று. இங்கே பரி 

சேயாது விரோதம் முதலாவது வெளிப்பட்டது. ஒருவேளை இதற் 

குள்ளேயே யோவான் காவலில் வைசக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஏசோது 

அப்படிச் செய்யும்படி பரிசேயரை ஏவினாசென்பார் சிலர். அவர்கள் 

தம்மையும் ௮ப்படித் தொலைக்க விரும்பினார்களென்றறிர்து இயேசு 

விலூயிருக்தார். ஏனெனில், ௮வது காலம் இன்னும் வரவில்லை. 

். போகவேண்டியதாயிநந்தபடியால் -- அதாவது அப்படிப் 

போகவேண்டிய அ௮வ௫யமிருந்தது. இதுவே நேரான வழி. யூதாகே 

கர் சமாரியரை ௮சுத்தராக எண்ணி அவ்வழி போகாமல் அச்காட் 

டைச் சுற்றிப்போவார்கள். 

6. யாக்கோபுடைய கீணறு--இச்சப் பெயரையுடைய இணறு 

ஒன்று இன்னமும் அங்கே யிருக்றெது. ௮து இப்போது சுமார் 

எழுபதடி. ஆழமுள்ளது. முன்னே ௮திலுமதிக ஆழமுள்ளதாயிருந்த 

தாகத் தோன்றுகிறது. பூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவிற்குப் போகும் 

சஸ்தாவின்பேரிலே யிருக்கிறது. 

ஆறம்மணி---5மதுற கணக்கின்படி மத்தியானம் பன்னிரண்டு 

மணி. 

டூளைப்படைந்தவராய்--இதில் இயேசுவினது உண்மையான 

மனுஷிிகத்தைச் கவனிக்க, 
9. யூதர்கள் சமாரியருடன் இஞ்சித்தேனும் புழங்கமாட்டார்கள். 

சிலவகையான பதார்த்தங்களைமாத்திரம் அவர்களிடம் வாங்குவார்கள். 

அவர்களுடன் புரித்தலுங் குடித்தலும் ஆகாது, சமாரியரும் யூதர் 

களைப் பகைத்து அடிக்சடி ௮வ்வழியேபோன யூசப் பிரயாணிகளை
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அடித்துக் காயப்படுச்தினதண்டு, இயேசு தாம் இப்பேர்ப்பட்ட 
விரோதத்திற்குச் சம்பந்தமில்லாசவரென்று சாண்பித்தார். 

40%, உத்தமப்போநளும் வணக்கழம். 

10 இயேசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தாமாக: நீ தேவ 
னுடைய ஈவயையும், தாகத்துக்குச் தா என்று உன்னி 
டத்தில் கேட்டுறவர் இன்னார் என்பதையும் அறிந் 
இருந்தாயானால், நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய், 
அவர் உனக்கு ஜீவத்சண்ணீரைக் கொடுத்திருப்பார் 
எனறார். 

11 ௮தற்கு அந்த ஸ்திரீ: ஆண்டவசே, மொண்டுகொள்ள 
உம்மிடத்தில் பாத்திரமில்லை?2ய, இணறும் ஆழமாயிருக் 
இறதே, பின்னை எங்கேயிருந்து உமக்கு ஜீவச்சண்ணீர் 

12 உண்டாகும்? -- இந்தக் செற்றை எங்களுக்குத் தந்த 
நம்முடைய பிதாவாகிய யாக்தோபைப்பார்கடுலும் 
நீர் பெரியவரோ? அவரும் ௮வர் பிள்ளைகளும் அவர் 
மிருகஜீவன்களும் இதிலே குடி.த்ததுண்டே என்றாள். 

13 இயேசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இந்தத் தண் 
ணீனாச் குடிச்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகமுண்டா 

14 கும். -- நான் கொடுக்கும் தண்ணீனாச் குடிக்கறவ 
னுச்கோ ஒருக்காலும் தாகமுண்டாகாது; கான் அவ 
னுக்குக் கொடுக்கும் தண்ணீர் ௮வனுக்குள்ளே நித 
இய ஜீவசாலமாய் ஊறுகற நீரூற்றாயிருக்கும் என்றார். 

15 அந்த ஸ்திரீ ௮வரை நோக்கி: ஆண்டவரே, எனக் 
குத் தாகமுண்டாகாமலும், நான் இங்கே மொண்டு 
"கொள்ள வராமலுமிருக்கும்படி ௮ந்தத் தண்ணீரை 
எனக்குத் தரவேண்டும் என்றாள். 

16 இயேசு ௮வளை கோக்க: நீ போய், உன் புருஷனை 
17 இங்சே அழைத்துச்கொண்டுவா என்றார். -- அதற்கு 

அந்த ஸ்இரீ: எனக்குப் புருஷன் இல்லை என்றாள். 
இயேசு ௮வளை கோச: எனக்குப் புருஷன் இல்லை 

18 யென்று நீ சொன்னது சரிதான். -- எப்படியெனில், 
இந்து புருஷர் உனக்கிருந்தார்கள், இப்பொழுது உனக் 
இருக்இறவன் உனக்குப் புருஷன் ௮ல்ல, இதை உள் 

19 எபடி சொன்னாய் என்றார். --- அப்பொழுது அந்த 
ஸ்திரீ ௮வரை கோக: அண்டவசே, நீர் தீர்க்கதரிசி 

௨20 என்று சாண்டுதேன்.---எங்கள் பிதாக்கள் இக்த ம$ல
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யிலே தொழுதுகொண்டுவத்தார்கள்; நீங்கள் எருசலேமி 
லிருக்து ஸ்தலத்திலே தொழுதுகொள்ளவேண்டும் 
என றீர்களே என்றாள். 

21 அதற்கு இயேசு: ஸ்திரீயே, நான் சொல்லுறதை 
நம்பு, நீங்கள் இந்த மலையிலும் எருசலேமிலும் மாத்திர 
மல்ல, எங்கும் பிதாவைச் தொழுதுகொள்ளுங்காலம் 

22 வருகறது.--நீங்கள் அறியாதசைக் தொழுதுகொள்ளு 
இறீர்கள்; நாங்கள் அறிர்திருக்கிறசைத் சொழுதுசொள் 
ஞூறோம்; எனென்றால் இரட்டிப்பு யூசர்கள் வழி 

23 யாய் வருகறெது.--உண்மையாய்த் தொழுதுசொள்ளு 

இிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் 
தொழுதுகொள்ளும் காலம் வரும், ௮து இப்பொழுதே 
வந்திருக்க த; தம்மைத் தொழுதுகொள்ளுகறவர்கள் 
இப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கும்படி. பிசாவானவர் விரு 

24 ம்புகிறார். -- தேவன் அவியாயிருக்கிறார், ௮வனாத் 
தொழுதுகொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மை 
யோடும் ௮வனாத் தொழுதுகொள்ளவேண்டும் என் 

ர், 
25 அந்த ஸ்திரீ ௮வரை நோக: கிறிஸ்து என்னப்படு 

இற மேசியா வருகிறாரென்று அறிவேன், அவர் வரும் 
போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார் என் 

26 றாள். -- ௮சற்ர இயேசு: உன்னுடனே பேசுற 
கானே ௮.வா என்ளுர். 

இயேசு அந்த ஸ்திரீக்குப் போதிக்கக்கூடிய இந்த ஈல்ல சமயச் 

தை இழச்துபோசாமல் உயர்ந்ச சத்திய:களைச் தெளிவும் ௮னுதாபமு 

முள்ளவிதமாய்ப் போதித்தார். அந்தச் சம்பாஷணையின் விஷயங்க 

ளாவன: (1) உத்தமப்பொருள் 4105, (11) உத்தமவணக்கம் 43134, 

என்பவை. 

(i) உத்தமப்போநள் என்பது கடவுள் வரமாகிய நித்திய 
ஜீவன். 410-16, 

10. ௮வர் ௮ந்த இடத்தில் இடைத்ச ஒரு சாமான்ய திருஷ்டாந் 

தத்தை யெடுத்துச் கூறினார். உத்தமப்பொருளை ஜீவத்தண்ணீரென் 

ரர். அதைக் கொடுக்கக்கூடியவர் தாமே யென்று தெரிவிகூருர். 

ll, 12%. garg அர்த்தச்தை ௮வள் ஈன்கறியாமல் சற்று விகட 

மாய் உத்தரவு கொடுக்கிறாள்,
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138, 14, இயேசு இப்போது விவரமாய்த் தமது வார்த்தையை 

வெளிப்படுத்தினதாகக் சகாண்டுரோம். இந்த உத்தமப்பொருளால் 

மனிதருக்குப் பூரணச் இருப்தி டைப்பதாகச் காண்பித்தார். லெள 

சேப் பொருளையொத்த இந்தக் வணெற்றுத்தண்ணீர் எக்காலத்தும் 

இருப்தி கொடுக்காது. பரமபொருளாகயெ ஜீவத்தண்ணீர் எக்காலத் 

தும பூசணத் இருப்தியைக் கொடுப்பதோடு புதிய ஆசீர்வாதங்களை 

யும் வருவிக்கும். 

15. அந்த ஸ்திரீ சின்மயப்பொருட்களை நினையாமல் தன் சரீரத் 
துக்குரியவைகளைமாத்திரம் நினைக்றெதைப் பார்க்க. 

16. இயேசு அவளுக்குச் சன்மயவிஷயங்களைக் காண்பிக்க 

விரும்பி முதலாவது ௮வளது உண்மையான நிலைமையைக் காட்டித் 

த.௦.து மஜனோேவல்லமையை வெளிப்படுத்தினார். ௮வள் அப்பொழுது 

௮வ.ரது போதனையைக்குறித்து நினைக்கலுற்றாள். 

(11) உத்தமவணக்கம். 4175, 

20. ௮வள் மதசம்பந்தமான காரியங்களில் இக்தையாயிருப்ப 

தாசக் காண்கிறோம். எ௩்கே வணட்கவேண்டுமென்பது அவளுக்கு 

விசேஷித்த கேள்வி. ஆகையினால் இந்தப் பகத்தனிடத்தில் அதற்கு 

உத்தரவு கேட்கலாமென்று நினைத்து ௮சைப்பற்றிச் கேட்டுறாள்., 

டுந்த மலையில-- அந்தக் இணறு அம்மலையின் அடி.வாரத்திலிருக் 

SH. ௮சைச்சுட்டிக்காட்டிக் கேட்டிருப்பாள். அந்த மலையின் பெயர் 

கொடம். சமாரியர் எக்காலத்தும் அதின் ஆலயத்தில் கடவுளை 

வணங்கிக்கொண்டிருந்தார்கள். இந்த விஷயத்தைப்பற்றி ௮திக 

வாக்குவாதம் யூதருக்கும் சமாரியருக்கும் உண்டாயிற்று, உபா 2911, 

பார்க்க. 

21-24, உத்சமவணக்கம் இன்னதென்று காண்பித்தார். அது 

இடத்திற்கும் ஜாதிச்குழமுரியதல்ல. கடவுள் பரமாத்மாவாதலின் சன் 

மயத்தன்மையுள்ளத. மனிதர் இதைத் தெரிந்தறியும்போது பிரிவினை 

கள் நீங்கி யாவரும் ஒருமனப்பட்டு வணங்குவார்கள். 

21. பிதாவே -- கடவுள் ஈம்முடன் சம்பந்தமுள்ளவரென்பதும் 

எல்லாரும் ஒருவசோடொருவர் சம்பந்தமுள்ளவரென்பதும் இவ் 

வார்த்தையினால் காணப்பசென்றன. கிறிஸ்து செய்த வெளிப்படுத் 

தீவில் கடவுளது தந்தைத்துவம் விசேஷித்த தாற்பரியம்.
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22. யூதர்கள் பக்தர்களால் விசேஷித்த வெளிப்படுத்தலை யடைங் 

ததையும் அவர்களுக்குள் மேசியா தோன்றவேண்டியதையும் அவ 

றிந்து யூசர்சளது பெருமையைச் சாதித்தார். 

23. ஆவியோடும் உண்மையோடும்--இவைகளுச்கு உண்மை 

யான மனதாலும் என்றர்த்தமாம். இப்பதஙகள் இரண்டு குணங்களை 

யல்ல ஒரு குணத்தையே குறிக்கின்றன. 

24. நேவன் இவியாயிநக்கிறர் -- அதாவது கடவுள் சன்மயச் 

சொரூபி அல்லது கடவுள், பசமாத்மா, 

“9ர்பரமே தற்பரமே தெய்வச் சுருதிசொன்ன 

அற்புதமே அன்பே அறிவே பராபரமே” 

என்று தாயுமானவர் பாடியதை ஓச்துப்பார்க்க. 

95, அந்த ஸ்இரீ ௮ட்பேர்ப்பட்ட சத்தியங்கள் மேசியாவால் மனி 

srg பெலவீன மனதுக்கு விளங்குமென்று நினைத்து இவ்விதமாய்ப் 

பேரனாள். 

26. இயேசு கடைசியாகத் தமது மேசியா சத்துவத்தைச் சாதித் 

தார். கடவுள் பரம சத்தியங்களை அறிவாளிகளுக்கல்ல பாலகருக்கும் 

பேதையோருக்கும் வெளிப்படுத்தும் திருஷ்டாந்த மிதுதான். 

42744. சமாரியரின் விசுவாசம். 

27 அத்தருணத்தில் அவருடைய சீஷர்கள் வந்து, ௮வர் 
ஸ்திரீயுடனே பேசுகஏறெதைப்பற்றி ஆச்சரியப்பட்டார் 
கள். ஆடலும் என்ன தேடுகிமீரென்றாவது, ஏன் ௮வ 
ஞூடனே பேசுகறீசென்றாவது, ஒருவனும் கேட்க 
வில்லை. 

28 ப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ, தன் குடத்தை வைத்து 
விட்டு, ஊருக்குள்ளே போய், ஜனங்களை நோக்க: 

29 நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒரு மனுஷன் எனக் 
குச் சொன்னார்; ௮வரை வந்து பாருங்கள், அவர் 

30 இறிஸ்துதானோ என்றாள். -- அப்பொழுது அவர்கள் 
ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள், 

31 இப்படி கடக்கையில் 2ஷர்கள் ௮வனா நோக் 
ரபீ, போஜனம்பண்ணும் என்று வேண்டிக்சொண்டார் 

32 கள்.--அதற்கு அவர்: கான் புசப்பதற்கு நீங்கள் அறி 
33 யாத ஒரு போஜனம் எனச்கு உண்டு என்றுர்.--௮ப்
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பொழுது சீஷர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்து: யாரா 
வது அவருக்குப் போஜனம் கொண்டுவர்திருப்பானோ 
எனருர்கள். 

94... இயேசு அவர்களை நோக்க; நான் என்னை ௮னுப் 

பினவருடைய ித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய 
இரியையை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமா 

39 யிருக்கிறது. --அறுட்புக்காலம் வருறதற்கு இன்னும் 
நாலுமாதம் செல்லும் என்று . நீங்கள் சொல்லுஇறதில் 
லையா? இதோ, வயல்நிலங்கள் இப்பொழுதே அறுப் 
புக்கு விளைந்திருக்கறதென்று உங்கள் கண்களை ஏறெ 
டுத்துப் பாருங்கள் என்று நான் உங்களுக்குச் சொல்லு 

36 இறேன்.--விதைக்றெவனும் அறுக்றெவனுமாகய இரு 
வரும் ஒருமித்துச் சச்கோஷப்படத்தச்சதாக, ௮றுச்றெ 
வன் கூலியை வாஙக, நித்தியஜீவனுச்சாகப் பலனைச் 

37 சேர்த்துக்கொள்ளுகறான். --- விதைக்கிறவன் ஒருவன் 
௮றுக்கிறவன் ஒருவன் என்கிற மெய்யான வழக்சச் 

38 சொல் இதனாலே விளங்குகறது.--- நீங்கள் பிரயாசப் 
பட்டுப் பயிரிடாததை ௮றுக்க நான் உங்களை அனுப்பி 
னேன், மற்றவர்கள் பிரயாசப்பட்டார்கள், அவர்களு 
டைய பிரயாசத்தின் பலனை நீங்கள் பெற்றீர்கள் 
என்றார். 

39 நான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்குச் சொன் 
ர் என்று சாட்ச்சொன்ன அந்த ஸ்இிரீயினுடைய 

வார்த்தையினிமித்தம் ௮ரத ஊரிலுள்ள சமாரியரில் 
௮கேகர் அவர்மேல் விசுவாசமுள்்ளவர்களானார்கள்...- 

40 சமாரியர் அவரிடத்தில் வந்து, தங்களிடத்தில் தங்க 
வேண்டுமென்று அவரை வேண்டிக்கொண்டார்கள்; 

11 அவர் இரண்டுகாள் ௮ங்கே தங்கினார். அப்பொழுது 
அவருடைய உபதேசச்தினிமித்தம் இன்னும் அகேகம் 

49 பேர் விசுவாசித்து, --௮ந்த ஸ்திரீயை நோக்க: உன் 

சொல்லினிமித்தம் ௮ல்ல, ௮வருடைய உபதேசத்தை 
நாங்களே கேட்டு, ௮வர் மெய்யாய்ச் இறிஸ்துவாயயெ 
உலக ரட்சகர் என்று அறிந்து விசுவாசிக்கிரோம் என் 
ரூர்கள். 

இந்தச் சம்பாஷணயின் பலன்கள். 4715, 

ஷர்கள் இயேசு ஒரு ஸ்திரீயுடன் பேசனைதைச் கண்டு அதிசய 

கடைந்தார்கள். ௮ந்த ஸ்திரீ புதிய கோச்சங்களைப் பெற்று இயேசு
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சிறந்த போதகரென்னும் விசுவாசமடைந்தாள். இயேசு தமது வேலை 

யின் பலன் அவ்வளவு €க்இரத்தில் டைப்பசைச் €ஷருக்குச் காண் 

பித்தார். கடைசியாகச் சமாரியரகேகர் அவளா விசுவாசித்தார்கள். 

28, 29. அந்த ஸ்திரீ ஊருக்குத் திரும்பி நடந்த சங்கதிகளை யறி 

வித்தாள். ௮வள் தன் குடம் வைத்துவிட்டுப் போனதால் திரும்பி 

வசவேண்டுமென்னும் கோக்கத்துடன் போயிருக்ததாக அறிகிறோம். 

௮வள் இயேசுவை மேசியாயென்று சாதிக்காவிடினும் ௮ன்னவ 

சாகலாமென்று சுட்டிக்காட்டினார். 

39. கடவுளது சித்தப்படி செய்து அவருக்குச் €ழ்ப்படிந்து ஈடத் 

தீல் சரீசப்பளியை யுணராத ஆத்ம இருப்தியை யுண்டாக்குவருகறது. 

34. எனது-நான்--':என்றது ௮வசது சரீரத்தையல்ல ௮வரது 

ஆவியையே குறிக்கிறது.” (ப.சாதந்தர்.) 

35. “go ௮றுப்பாவது, ஆத்மா என்னும் காய், புளிப்பாகிய 

லெளகே புத்தி இனிமையாகிய தேவபக்தியாகும்படியும், தற்சிநே 

கம் தேவன்பாகும்படியும் முற்றிப் பழமாதலாம்”” ( ப.ராகநதர்.) 

35. இதற்கு இரண்டு அர்த்தம் சொல்லலாம். 

(1) அச்சமயத்தில் சமாரியர் அநேகர் அந்த ஸ்திரீயுடன் வருவ 

தைக் சண்டு அவர்களை அறுப்புக்குத் தயாரான நிலங்களை ஓத்தவர்க 

ளென்று நினைத்திருக்கலாம். 

(9) சுற்றியிருந்த நிலங்களில் தாணியமெல்லாம் கல்ல பயிராஇ 

நல்ல அறுப்புண்டாகும் நம்பிக்கை வாத்தக்கதாக விளைந்திருக்கலாம். 

அறுப்புக்கு இன்னும் நாலுமாதம் செல்லும் என்று ஒருவன் ஒரு 

வேளை சொல்வியிருப்பான். அறுப்பு aura மாதத்தின் நடுவில் 

நடந்திருக்கும். அப்படியானால் இது ஜனவரி மாதத்தின் கடை? 

யில் சடந்தது. 

38. பிற்காலத்தில் £ஷர்கள் ௮கேகருக்கு ஞானஸ்கானம் கொடுத் 

தார்கள். யோவான்ஸ்கானகன் செய்த வேலையாலும் தாமும் பிர 

சங்கம்பண்ணினதாலும் அவர்களுக்கு இந்தப் பயன் இடைக்குமென் 

பதாசவும் அந்த ஸ்.திரீயோடு தாம் சம்பாஷித்ததால் சமாரியாகேகர் 

தம்மை விசுவாசிப்பதாசவும் ௮வர் இவ்வசனத்இினால் குறிப்பிட்டார். 

49. மெய்யான கிறிஸ்துவாகீய--என்பசை ஒழிக்க, இது பிற்: 

காலத்தில் நிருபனொருவனால் சேர்ச்சப்பட்டதென்றறிச,
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உலக டூரட்சகர்--இர்த வார்த்தை வேதத்தில் இவ்விடத்திலும் 

1 யோவா 414-லும் மாத்திரம் வருறெது. இயேசு சர்வஜனத்திற்குரிய 
வணக்கத்சைப்பற்றிப் பேசெனதால் இந்த வார்த்தை வந்தது. சமயோ 

சிதமாய் அவர்கள் இயேசுவைக்குறித்து இவ்வண்ணம் சொன்னது 

அதிசயம் உண்டாக்கத்சக்கது. ஒருவேளை சுவிசேஷசகன் பின்பு 

இப்படிப்பட்ட பெயர் சமயத்திற்குத் தகுதியுள்ளதென்றெண்ணி 

அதைச் சேர்த்திருக்கலாம். 

1474, கலிலேயா நாட்டார் அவரைச் சந்தோஷமாய் 

ஏற்றுக்கோள்ளுகல். 

13 இசண்டோளைக்குப் பின்பு அவர் அல்விடம்விட்டுப் 
34 புறப்பட்டு, கலிலேயாவுக்குப் போனார். -- ஒரு தீர்ச்ச 

தீரிசிக்குத் தன் சொந்த ஊரிலே கனமில்லையென்று 
45 இயேசு தாமே சொல்லவியிருக்தார்.--௮வர் கலிலேயா 

வில் வந்தபோது, எருசலேமில் பண்டிகையிலே gait 
செய்த எல்லாவற்றையும் பார்த்திருந்த கலிலேயர் 
அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள்; அவர்களும் பண்டி 
கைக்குப் போயிருந்தார்கள். 

40 பின்பு, இயேசு தாம் தண்ணீனாச் இராட்சரசமாக் 
இன கலிலேயாவிலுள்ள கானாஊருக்கு மறுபடியும் 
வந்தார்; அப்பொழுது கப்பர்ககூமிலே ராஜாவின் மனு 
ஷரில் ஒருவனுடைய குமாரன் வியாதியாயிருந்தான்.- 

17 இயேசு பூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு வந்தா 
சென்று அந்த மனுஷன் கேள்விப்பட்டபோது, ௮வ 
ரிடத்திற்குப் போய், தன் மகன் மரண ௮வஸ்தையா 
யிருந்தபடியினாலே, அவனைக் குணமாக்கும்படிக்கு வர 
வேண்டுமென்று ௮வனா வேண்டிக்கொண்டான். 

48 அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி; நீங்கள் 
அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் காணாவிட்டால் 

49 விசுவாசிக்கமாட்டீர்கள் என்றார்.--அதற்கு ராஜாவின் 
மனுஷன்: ஆண்டவசே, என் பிள்ளை சாூறதற்கு 

50 மூன்னே வரவேண்டும் என்றான்.--இயேசு அவனை 
கோக்க: நீ போகலாம், உன் குமாரன் பிழைத்திருச் 
இரான் என்றார். ௮ந்த மனுஷன், இயேசு சொன்ன 

51 வார்த்தையை ஈம்பிப் போனான். அவன் போகையில், 
அவனுடைய ஊழியக்காரர் ௮வனுக்கு எதிர்கொண்டு
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வந்து, உம்முடைய குமாரன் பிழைச்திருக்கிறான் 
52 என்று அறிவித்தார்கள்.--அப்பொழுது: எந்த மணி 

நேரத்தில் அவனுக்குச் குணம் உண்டாயித்று என்று 
அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான். அவர்கள்: நேற்று 
ஏழாமணி நேரத்தில் ஜுரம் ௮வனை விட்டது என் 

53 ரர்கள்.-- உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கறான் என்று 
இயேசு தன்னுடனே சொன்ன மணிகேசம் ௮துவே 
என்று தகப்பன் ௮றிஈத, அவனும் ௮வன் வீட்டா 
சனைவரும் விசுவாடித்தார்கள். 

54 இயேசு யூதேயாவிவிருந்து சவிலேயாவுக்குத் திரும்பி 
வந்தபின்பு, இது அவர் செய்த இரண்டாம் அற்புதம். 

(111) அவர் கலிலேயா நாட்டிலிநந்தது. 443-54- 

இப்போது இயேசு கலிலேயாவில் செய்த ஊழியத்தைப்பற்றி 

ஆரியன் எழுதுறார். அந்தக் காலத்சைக்குறித்து ஒரே ஒரு 

சம்பவத்தை விவரித்தெழுதினான். இந்த ஓசே சம்பவத்தின் சரித் 

இரத்தில் ௮நத முதல் ஊழியம் முழுவதையும் சுருச்கமாய்க் காண் 

பித்திருக்கறான். அந்தச் சம்பவம் ஒரு ௮டையாளமாக எண்ணப் 

பட்டுள்ளது. ஜனங்களுக்குள் ௮தின் பலன் இன்னதென்று ஈம்மு 

டைய ஆரியன் வழக்கப்பிரகாரமாய்த் தெரிவித் தெழுதினான். 

யூசர்களைபபோலல்லாமல் கலிலேயர் ௮வரைச் சந்தோஷமாய் ஏற்றுக் 

கொண்டார்கள். பிரபுவின் மசனை சுசமாக்னெ இச்சம்பவம் இச் 

நான்காம் சுவிசேஷத்தில்மாத்திரம் எழுதியுள்ளது, ஆதலின் இலர் 

மத் 8” லூச் 7” எழுதியிருச்கிற பட்டாளத்தலவனது வேலைச்காரன் 

சுகமானதும் இதுவும் ஒன்றே என்பார், அவைகளை விசாரித்துப் 

,பார்க்சென் லெ வித்தியாசங்கள் தோன்றும், அவையாவன: 

(1) இத கானாவூரில் ஈடந்தது. ௮து சப்பர்ஈகூமிலிருந்தது. 

(11) இது சலிலேயாவுக்குத் திரும்பிவக்சவுடனே, ௮.து Carers 

சாலஞ் சென்றபிறகு நடர்தது, 

(111) இதிலே ௮நசப் பிரபு பூதனே--வியாதிக்காரனும் ௮வன் 

மகனே, அதிலே பட்டாளத்தலைவன் புறஜாதியான்---வியாதிக்கார 
னும் அவனடிமை. 

(19) இதிலே தகப்பன் ஈம்பிக்சை பலவீனமுள்ளதாகவும், அலே 

தலைவனது சம்பிச்சை பலமுள்ளதாகவும் இயேசு கூறினார்.
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(v) இதிலே விண்ணப்பத்திற்கு விபரீசமாகவும், அதிலே விண் 
ணப்பத்தின்படியேயும் செய்யப்பட்டது. 

இந்ச வித்தியாசங்களால் இரண்டு சரித்திரந்கள் ஒரு சம்பவத் 
தையல்ல, இரண்டு சம்பவங்களைச் குறிக்சன்றனவென்று சொல்ல: 
வேண்டும். 

44. தன் சோந்த ஊரிலே--தன் சொந்த நாட்டிலே என்று 
எழுதுக. இதற்குப் பல அர்த்தங்கள் எழுதியுள்ளன. அவையாவன: 

(1) சொந்தநாடு என்பது, பூதேயாவைக் குறிக்கிறது, ஏனெ 
னில், அங்கே அவருக்குச் கன௩இடைக்காமல்போனதால் அவர் 

௮தை விட்டுவிட்டார். 

(11) சொந்தகாடு என்பது, நாசரேத்தூரைச் குறிக்கறெது. கானான் 
நாசரேத்தூர் பக்கத்திலிருப்பதாலும் அவர் நாசசேத்துக்கும் போன 
தாக லூச் 414-லும் தோன்றுறெபடியினாலும் இவ்விதமாய்ச் சொல்ல. 
முடியாது. 

(ili) சொந்தகாடு என்பது கலிலேயாநாட்டைக் குறிக்றெது.. 
ஏனெனில், ௮வரதை விட்டு யூதேயாவிற்குப் போய் ge@s முத: 
லாவது சனம்பெற்றுப் பிறகு அந்தச் கனத்தைக்கொண்டு தன் சொந்த 
நாட்டுக்கு வந்து ௮ங்கேயு மதினாலேயே கனம்பெற்றார். அவர் மூத 

லாவது சலிலேயாவில் பிரசங்கஞ்செய்யத் துவக்கினொால் சவிலேயர் 
௮வரை ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டாசென்று சொல்வார் இலர். 

46. இராஜாவின் மனுஷரில் ஒநவன் -- ஒரு பிரபு என்றால் 
போதும். அதாவது ஏரோது இராஜாவின் பரிவாரத்திலுள்ள 
ஒருவன், 

47. இயேசு ஏதோ மந்திரவித்தை செய்தல் வேண்டுமென்று 

நினைத்து ௮வன் தன் வீட்டுக்கு வரவேண்டுமென்று சேட்டான். 
தூரத்திலிருந்து அப்படிப்பட்ட காரியத்தைச் செய்யலாமென்று: 
நினைக்கவில்லை. ௮தினால்தான் இயேசு அடையாளங்களையும் ௮ற் 
புதங்களையும் காணாவிட்டால் விசுவாசிக்கமாட்டீர்களென்ருர். 

50, ௮வன் இயேசுவின் வார்த்தையைக் கேட்டதும் ௮தை உ)தெ' 

மாய் ரம்பி வேறு அத்தாட்டியின்றி ஈம்பிச்கையோடு கப்பர்ஈகூழுக். 
குப் போனான். சப்பர்ரகூம் 30 மைல் தாரமுள்ளது,
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51-16 இயேசுவின் அதிகாரத்திற்குச் சாட்சியான 

ஒர் அற்புதம் 

॥ இவைகளுககுப பின்பு யூதருடைய பண்டிகை 
ஒன்று வந்தது; அபபொழுது இயேசு எருசலேமுச்குப 

2 போனார் --எபிரெய பாஷையிலே பெதஸதா என்னப 
பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமில் ஆட்வொசலினருகே 

8 இருகிறது. அதற்கு 85து மண்டபஙகளுண்டு -௮அவை 

களிலே குருடா, சபபாணிகள், சூ.மபின உறுபபுடைய 

வாகள் முதலான வியாதிககாரா ௮கேகா படுததிருகது, 

சண்ணீர் எபபொழுது சலஙகும் என்று காத்துககொண் 

1 டிருபபாகள -ஏனெனில சில சமய௩களிலே தேவதூ 

தீன ஒருவன் அந்தக குளத்தில் இறஙக, தண்ணீரைச் 

கலககுவான்; தண்ணீர் கலஙனெபின்பு யார் முந்தி 

அதில இற௩குவானோ அவன் எபபேோர்பபட்ட வியாதி 

ஸ்தனாயிருநதாலும் சொஸதமாவான் 

5 மூபபததெட்டு வருஷம வியாதிசொண்டிருஈத ஒரு 

6 மனுஷன ௮௩கே இருஈதான -பததிருகத அவனை இ 

யேசு சணடு, அவன வெகுகாலமாய வியாதிஸ்தனெனறு 

fog, அவனை கோககி சொஸதமாக வேண்டுமென்று 

7 விருமபுகறாயா என்று கேட்டா - அதற்கு வியாதிஸ் 

தன: ஆணடவசே, தண்ணீ கலககபபடுமபோது என் 

னைக் குளத்தில் கொணடுபோய விூறதற்கு ஒருவரு 

மில்லை, கான்போடிறதற்குளளே வேறொருவன் எனககு 

8 முந்தி இறஙடிவிடுகிறான் என்றான்.--இயேசு அவனை 

கோக்க: எழுக்திரு, உன பகககையை எடுத்துககொண்டு 

9 ஈட என்றா -உடனே ௮5 மனுஷன் சொஸ்தமா௫, 

தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு, நடகதுபோனான். 

10 அந்தநாள் ஓய்வுகாளாயிருஈதது ஆதலால் யூதாகள் 

குணமாச்கபபட்டவனை கோக்க: இது ஒய்வுகாளாயிருக் 

இறதே, படுக்கையை எடுத்துககொண்டு போடறது 

11 உனக்கு நியாயமல்ல என்றார்சள்.-அவன் அவர்களுக் 

குப பிரதியுத்தரமாக: என்னைச் சொஸ்தமாக்னெவா, 

உன் படுக்கையை எடுத்துச்சொண்டு ஈநடவென்று எனக் 

12 குச் சொன்னா என்றான். - அதற்கு அவர்கள்: உன் 

படுக்கையை எடுத்துககொண்டு ஈடவென்று உன்னு 

டனே சொன்ன மனுஷன் யார் எனறு அவனிடத்தில் 

13 சேட்டார்கள்.--சொஸ்தமாச்கபபட்டவன் ௮வர் இன்
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னாசென்று அறியவில்லை; அவ்விடத்தில் ஜனங்கள் கூட் 
டமாயிருந்தபடி யினால் இயேசு விலகியிருக்சார், 

14 அதற்குப்பின்பு இயேசு அவனை தேவாலயத்திலே 
கண்டு; இதோ, நீ சொஸ்தமானாய், ௮தி௪ சேடான 
தொன்றும் உனக்கு வராதபடி. இனிப் பாவஞ்செய் 

15 யாதே என்றார்.-- அந்த மனுஷன் போய், தன்னைச் 
சொஸ்தமாகனெவர் இயேசு என்று யூதர்களுக்கு அறி 

16 வித்தான்.-இயேசு இவைகளை ஓய்வுகாளில் செய்தபடி. 
யால், யூதர்கள் அவனைத் துன்பப்படுத்தி, அவரைக் 
கொலைசெய்ய வகைதேடிஞார்கள். 

3. அந்தப் போதுவான வேளிப்படுத்தலின் 
வளர்ச்சிகள். 51-1250, 

இதுவரைக்கும் ஆரிரியன் இயேசு யூதேயாவிலும் எருசலே 

மிலும் சலிலேயாவிலும் தம்மை வெளிப்படுத்தக் தவச்னெ விஷயங் 
களைச் தெரிவித்தெழுதினான். சீஷருக்கு விசுவாசமுண்டானதை 
யும் யூதருக்கும் பரிசேயருக்கும் விசோதம் எழும்பலுற்றதையும் 

நாம் பார்த்தோம். இணி இயேசு தாம் கொடுச்சவேண்டி௰ய வெளிப்ப 
டுத்தல் இன்னதென்று விஸ்தரித்தறிவிச்சலையும் €ஷர் அதிகமதிக 

மாய் ௮வரை விசுவாடித்தலையும் பரிசேயரது பகை அ.இிகரித்தலையும் 

பார்க்கவேண்டும். ௮வர் செய்த அற்புதங்கள் விசுவாசத்திற்கும் 

பகைக்கும் காரணங்களாதலின் ஆசிரியன் நான்கு விசேஷித்த 

அடையாளங்களையும் அவைகளுடன் சேர்க்கப்பட்ட பிரசங்சங்களை 
யும் ஆதாரங்களாகவே எழுதி அவைகளைக் காண்பிக்கிறான். அவ் 

வடையாளங்களாவன : 

(1) திமிர்வாதக்காரனை சுகமாக்கல், 5. 

(2) பெருங்கூட்டத்தை அதிசயமாய்ப் போஹித்தல். 6. 

(8) குருடனைப் பார்ச்கச்செய்தல். 9. 

(4) லாசருவை உயிர்ப்பித்தல். 11, 

இவை எல்லாவற்றிலும் ௮வர் செய்த வெளிப்படுத்தல் ௮திச 
தெளிவு பெற்றுக்கொண்டேவந்தது. அவர் மூன்று பெரிய பண்டி. 
கைகளில் எருசலேமில் தம்மை விசேஷித்தவிதமாய் வெளிப்படுத் 
,இனதைச் கவனிக்க.
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(1) யூதேயாவில் தங்கள் அதிகாரத்தை 

வேளிப்படுத்தினது. 514, 

௮வர் ஒரு அடையாளத்தைக் காண்பித்துப் பாரம்பரியத்துச்கும் 

பரிசேயர் கட்டளைகளுக்கும் தமது ௮திகாரத்தை மேலானதென்று 

எருசலேம்பட்டணத்தில் அறிவித்தார். பரிசேயருக்குப் பகையும் 

சஷருக்கும் ௮கேக ஜனங்களுக்கும் ௮தி௧ ஈம்பிக்கையுமுண்டாகின் 

இனவென்று நமதாசிரியன் இட்டமாய் ௮தின் பலன்களைத் தெரி 

வித்தெழுதியிருக்கிறான். பிறகு யூதர் ௮வது ௮திகாரத்சைச் குறித் 
துத் தர்க்தித்தபோது ௮வர் ஒரு பிரசங்கத்தில் ௮ந்த அதிகாசத்துக் 

குரிய கியாயங்களைச் காட்டினார். 

1. பண்டிகை ஒன்று--எந்தப் பண்டிகையோ என்பதைப்பம்றி 

அதிக தர்க்கமுண்டு, பூரீம் (மார்ச்ரில்), பஸ்கா (எப்ரலில்), பெர்தெ 

கோஸ்தே (மேயில்), எக்காளம் (செப்டெம்பரில்), கூடாசம் (அக்டோ 

பரில்), பிரதிஷ்டை (டிசம்பரில்) என்று சற்டிலரால் சொல்லப்பட் 

டன. பெரும்பான்மையோர் தற்காலத்தில் பூரீம் பண்டிகை யென் 

பார். இது மார்ச்சு மாதத்தில் நடந்தது. 451-ல் முந்தின சம்பவம் 

ஜனவரி மாதத்தில் நடந்ததாகவும், 0-ல் பஸ்கா பண்டிகை அதற்குச் 

சமீபமாயிருந்ததாசவும் சொல்லியிருத்தலால் அப்படி நினைக்க இட 

மூண்டு. பஸ்கா, கூடாரம், பிரதிஷ்டை என்னும் சிரேஷ்ட பண் 

டிகைகளில் ஒன்றானால் பண்டிகை ஒன்று என்று எழுதாமல் மற்ற 

இடங்களில் எழுதினபிரகாரமாய்ப் பெயசைத் இட்டமாய்ச் குறிப் 

பிட்டு ஆரிரியின் எழுதியிருப்பானென்று சொல்வதற்கு நியாய 

முண்டு. ் 

2. பேதஸ்தா---பலஸ்தீனாசேசப் பரிசோதனைச் சங்கத்தார் சொஞ் 

சக்காலத்திற்கு முன்னே இந்தக் குளத்தைச் கண்டுபிடிச்தார்கள். 
முற்காலத்துக் இறிஸ்தவ வீரர் ௮,தற்கு மண்டபங்களைச் சட்டித் தேவ 
அதன் ஒருவன் தண்ணீரிலிறங்கி அதைக் கலக்னெசைச் சுவரில் 

வரைர்தெழுதினார்களென்று தெரிகிறது. குளம் 65 ௮டி. நீளமுள்ள 

தும் பல மண்டபங்கள் சுற்றிச் கட்டப்பட்டதாசவுமிருக்கறெது. 

8. படூத்திநந்து--படுத்திருந்தார்களென்று எழுதுக. இதற்குப் 

பிறகு வரும் வார்த்தைகளும் 4-ம் வசனமும் வேறொரு இடத்திலி
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Gig ஈகலாச்செவனால் கூட்டப்பட்டனவென்று தோன்றுது. 

இச்செய்தி ஆதிகாலத்திவிருந்து வந்த யூக பாரம்பரைபோவிருகறெது. 

குளத்தில் இருப்புச்சாமென்னும் ஒளஷதங் கலப்பான ஊற்று 

இடைக்கிடை சுரந்து வெளிப்பட்டதாகச் தோன்றுறெது. 

1. சமாரியா -- இந்த ஊர் சமாரியாநாட்டின் தலைமைப்பட்ட 
ணம். இதற்குக் “காத்துக்கொள்ளும் மலை” என்று அர்த்தமாம். உம்ரி 

௮ரசன் இந்த ஊரைக் கட்டிச் சுற்றிலும் கோட்டையுண்டாக்கி இப் 
பெயரிட்டான். 1 இரா 16”, அரியர் ௮தை முழுவதுமா யிடித் 

கார்கள். ஏரோது மிக்க அலங்காரமாய் ௮தை மறுபடியுங் கட்டி 

னான். அதிலே பற்பல மதங்கள் கலந்இிருந்தன. சமாரியர் தங்களை 

இஸ்ரவேலர் என்று சொல்லியும் யூதர்களை மிகவும் பகைத்து 
வந்தார்கள். 

இந்தப் பட்டணத்தைச் சுற்றிலுமிருக்த காடெல்லாம் வெகு 

செழிப்பாயும் பலவிதப் பழவர்க்கச் செடிகளுள்ளதுமாயிருந்த த. 

மலைகளும் பள்ளங்களும் இடைக்கிடையே இருக்கின்றன. 

். சீகாா-- சேம் பக்கத்திலிருக்கெது. இது ஏபால்மலை யடி. 

வாரச்திலிருந்தது. யோசேப்பின் கல்லறை சமீபத்தில் காணப் 

பட்டது. 

6. இயேசு வலியவந்து சுசங்கொடுத்சதைச் கவனிக்க. பிரபுவின் 

மகனைக் குறித்த சம்பவத்தைச்சவிர இக்நாலில் எழுதிய மற்ற 

அற்புதங்கள் இயேசு வலியச் செய்தவைகளென்று கவணிக்க, இயேசு 

எப்படியாவது அந்த மனிதனுடைய காரியங்களை அறிந்திருப்பார், 

ஒருவேளை சாமடைந்த அறிவாலேயே இவனுக்கு இந்த அதிசய 

சுகத்தை யளித்திருப்பார். ௮வன் இயேசுவின் வார்த்தையை ஈம்பி 

எழுந்திருந்து ஈடந்து படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டுபோதல் ௮வ 

னது இருதய ஆயத்தத்சைக் குறிப்பிக்கெது. 
10. பரிசேயர் அந்த ௮திசயமான உபகாசத்தைப் பாராமல் தங் 

கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்குச் தவறி ஈடர்ததைமாத்திரம் கவனித் 

தார்கள். 

14. இனிப் பாவம் சேய்யாதே-- இயேசு சரீர சுகத்தைமாத்திர 
மல்ல ஆத்ம போதனையையும் ௮வனுக்குச் கொடுக்க விரும்பி ௮வனைத் 

தேடிச் சென்றார். அவனது வியாதி எப்படியாவது ௮வன் செய்த 

5
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பாவத்திற்குச் சம்பந்தமுள்ள துபோலிருக்கிறது. எப்போதும் வியாதி 

யெல்லாம் ஒருவனது பாவத்தினாலே யுண்டாகுமென்று இந்த வார்த் 

தையைக்கொண்டு சொல்லக்கூடாது. 

16. யூதருக்கு இயேசுவின்பேரிலுள்ள பகையினால் அவரைச் 

துன்பப்படுத்துறெதைப் பார்க்கிறோம். 

அவரைக் கோலைசேய்ய வகைநேடினார்கள்--இந்த வார்த்தை 

18-ம் வசனத்திலிருப்பசால் இவ்விடத்தில் பிசசாய்ச் சேர்க்கப்பட் 

டிருக்கிறது. ஆதலால் ௮தை யொழித்துத் துன் பப்படுத்தினார்கள் 

என்பதுடன் முடிக்க. 

“மற்ற நாட்களையும் பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்காதவர்களுக்கே கடவு 

எ:து கட்டளை கொடுக்சப்பட்டதால் இயேசு ஓய்வுசளுக்குப் பரிசுத்தக் 

குலைச்சல் உண்டாக்கவில்லை.” (பராநந்தர்,) 

5775, இயேசு கடவுனோடூ விசேஷித்த சம்பந்தழள்ளவர். 

17 இயேசு அவர்களை நோக்கி; என் பிதா இதுவரைக் 
கும் கிரியைசெய்து வருஇருர், கானும் இரியைசெய்து 

18 வருகிறேன் என்றார்.-அவர் ஓய்வுகாள் கட்டளையை 
மீறின துமல்லாமல், சேவனைத் தம்முடைய சொநர்சப் 
பிதா என்றுஞ் சொல்லித் தம்மை தேவனுக்குச் சம 
மாக்கெனபடி.யினாலே, யூதர்கள் ௮வமைச் கொலைசெய் 
யும்படி. ௮இிகமாய் வகைதேடினார்கள். 

19 அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்க: மெய்யா 
கவே மெய்யாகவே கான் உங்களுக்குச் சொல்லுக 
றேன்: பிதாவானவர் செய்யக் குமாரன் காண்டுிறதெ 
துவோ, அதையேயன்றி, வேறொன்றையும் தாமாய்ச் 
செய்யமாட்டார்; அவர் எவைகளைச் செய்கிறாசோ, 
அவைகளைச் குமாரனும் அந்தப்படியே செய்கரூர்.-- 

20 பிதாவானவர் குமாரனிடத்தில் அன்பாயிருந்து, தாம் 
செய்கறவைகளையெல்லாம் அவருக்குக் காண்பிக்இருர்; 
நீங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்கசாக இவைசளைப்பார்ச்கிலும் 
பெரிதான கிரியைகளையும் அவருக்குச் காண்பிப்பார். 

2508 இயேசுவின் எதீர் நியாயங்கள். 517-4, 

இயேசு பாரம்பரியத்தின்படி ஈடச்காததினால் பரிசேயர் ௮வசைத் 

'துன்பப்படுத்திப் பல குத்றங்கள் அவர்மேல் கூறினார்கள். இர்சப் பிச



யோவான் 5. 21-80 115 

சங்கத்தில் ௮வர் தமது அ௮.இகாரத்திற்கு நியாயங்களை எடுத்துச் கூறு 

Gopi. ஒய்வுராளுக்கடுத்த பாரம்பரிய கட்டளைகளுக்கு விசோதமாய் 

௮ வர் அடிக்கடி கடந்தது அவர்கள் பகையை மிகவும் மூட்டினது. 

இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களிலும் அப்படியே தெரியவருகிறது. 

17-20. கடவுளுடன் அவருக்கு விசேஷித்த சம்பந்தமாகய சர்தை 

மகனென்னும் சம்பஃ்தமுண்டு, சடவுள் எப்போதும் இரியைசெய்து 

பூலோகத்தைப் பாதுகாக்கிறதுபோலவே, தாம் எப்போதும் அந்தப் 

பிரமாணத்தின்படி ஈன்மைசெய்து வருகிறார். மகன் தந்தையின் 

சித்தப்படியே நடக்கிறான். தந்தை மகனை விசேஷிச்தவிதமாய் 

கேூத்தார். எல்லாவற்றையு மவருக்குத் தெரிவித்திருச்சிறார். இந்த 

ஒக்ய சம்பந்தம் ௮ன்பினாலேயே யமைக்கப்பட்டிருக்இறது. 

13. பூதாது பசை வளர்க்து வேறொரு ௮அகோரரூபம் பெற்றதைப் 

பார்க்கிறோம். எப்படியெனில் அவர்மேல் குற்றஞ்சாட்டினதுடன் 

௮வரசைக் கொலைசெய்யவும் பிரயாசைப்பட்டார்கள். ௮வர் கடவு 

ளுடன் தமது விசேஷித்த சம்பந்தத்தைக் கூறினதினாலேயே பகை 

வளர்ந்தேறினது. 

20. Shad ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக--அச்சரியம் விசுவாசத் 

இற்கு வழியாகலாம். நீங்களென்பது இப்போது விசுவாசமின்றி 

கேட்ட பரிசேயரைக் குறிக்கும். 

57-8), இயேசுவின் மேலான அதிகாரங்கள். 

21 பிதாவானவர் மரித்தோரை எழுப்பி உயிர்ப்பிக்தெறது 
போல, குமாரனும் தமக்குச் சத்தமான வர்களை உயிர்ப் 

22 பிக்இருர். -- அன்றியும் பிதாவைக் கனம்பண்ணு 
இறதுபோல எல்லாரும் குமாரனையும் கனம்பண்ணும் 
படி.க்கு, பிதாவானவர் தாமே ஒருவருக்கும் நியாயத் 
தீர்ப்புச் செய்யாமல், நியாயத்தீர்ப்புச் செய்யும் ௮இகாரம் 
மூழுவதையும் குமாரனுக்கு ஓப்புச்சொடுத்திருக்இருர்..- 

29 குமாசனைச் சனம்பண்ணாதவன் ௮வளரை அனுப்பின 
பிதாவையும் சனம்பண்ணாதவனாயிருக்கிறான். 

24 என் வசனத்தைச் சேட்டு, என்னை ௮னுப்பினவனா 
விசுவாடிக்றெவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு; ௮வன் 
ஆக்கனைத்தீர்ப்புக் குட்படாமல், மரணத்தைவிட்டு 
நீங், ஜீவனுக் குட்பட்டிருக்கறான் என்று மெய்யா
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கவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுறேன். 
25 மரித்தோர் சேவகுமாரனுடைய சத்தத்சைச் கேட்கும் 

காலம் வரும், ௮து இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது; 
அதைக் கேட்டுறவர்கள் பிழைப்பார்கள் என்று மெய் 
யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் .- 

26 ஏனெனில், பிசாவானவர் தம்மில்சாமே ஜீவனுடைய 
வ.ராயிருக்கிறுதுபோல, குமாரனும் தம்மில்தாமே ஜீவ 
னுடையவாாயிருச்கும்படி அருள் செய்தஇிருக்களுூர்.-- 

27 gat மனுஷகுமாரனாயிருக்கிறபடியால் நியாயச்தீர்ப் 

புச் செய்யும்படிக்கு அதிகாரத்தையும் அவருக்குக் 
28 கொடுத்திருக்கிறார். -- இதைக்குறித்து நீ௩கள் ஆச்சரி 

யப்படவேண்டாம்; ஏனென்றால் மிரேசச்குழிகளி 
லுள்ள அனைவரும் ௮வருடைய சதீதச்தைச் கேட்குப் 

29 காலம் வரும்;-- அப்பொழுது, நன்மை செய்தவர்கள் 
ஜீவனை அடையும்படி எழுர்திருச்இறவர்களாசவும், 
தீமை செய்தவர்கள் ஆக்கனையை அடையும்படி. எழுக 
இருக்கறவர்களாகவும் புறபபடவொர்கள். 

30 நான் என் சுயமாய் ஒன்றுஞ் செய்கிறதில்லை; நான் 
சேட்கெபடியே நியாயந்தீர்ச்சிறேன் ; எனக்குச் இத்த 
மானசை கான் தேடாமல், என்னை அனுப்பின பிதா 
வுக்குச் சச்சமானதையே கான் தேடுகிறபடியால் என் 
தீர்ப்பு நீதியாயிருக்கறது..-- 

இயேசுவுக்த டஓூன்ன அதீகாரழண்டேன்பது. 5513), 

மகனுக்குள்ள அதிகாரம் தந்தையின் அதிகாரத்திற்கு ஒத்சது. 

தந்தை தமக்குச் சமானமான அ௮இகாரத்தை மகனுக்குக் கொடுத்தார். 

மகனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களாவன:-- 

(1) உயிருண்டாக்கல். 521, 

(ii) @wrwesrsse. 5-97, 

(111) கனம்பெறல், 5”*, 

(19) உயிரோடெழுப்புதல், 555. 

இர்தச் கனம் தர்தைக்குரிய கனத்துக்குச் சமானம். 

இந்த அ௮திகாரங்களுக்குக் காரணம் மகனது உயிர் சுயம்புவாய் 

இருப்பதேயென்று 20-ம் வசனத்தில் சொல்லியிருச்சிறது. 

94. த்தை மகனுக்குக் கொடுத்த நித்தியஜீவனை மகன் எந்த 

கிபந்தனையின்பேரில் மற்றவர்களுக்குக் சொடுக்கிறாரென்டிற கேள்
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விக்கு இவ்வசனத்தில் உத்தரவு அடங்கியிருக்சறது. விசுவாசமுள் 

எவருக்கு கடைக்குமேயொழிய மற்றோருக்குச் இடைப்பதரிது. 

விசுவாசம்--'*ஈம்பிக்சையானது ௮ன்பினாலேயே உண்டாகி 

இது. ஈம்பிக்கை சற்குருவாலே வளருகிறது. தேவபக்தி யென்னும் 

விசுவாசமின்றி ஆத்மீக விருத்தியமையாது.”? (பாகந்தர்.) 

கேட்டல்---*என்பதற்குக் சாதினால் கேட்டதுடன் ஞானவெளிச் 

சம் உண்டாகத்தக்கதாக ஜெபடக்சையாய் மனதில் ஆலோசித்துச் 

கொள்ளலும் என்றர்த்தமாம்.? | பராநந்தர்.) 

25. தேவதுமாரனுடைய சத்தத்தை.--௮வர் கடவுளுடைய மச 

ஞதவில் உயிரோடெழுப்புசலாகிய வல்லமை அவருக்கு இருக்கறது. 

மனுஷதமானு யிநக்கிறபடியால--மகன் உத்தம மகனும் மனி 

தருடைய சறர்த பிரதிரிதியுமாதலினால் மனிதரை நியாயநீதீர்க்கு மதி 

காரம் அ௮வருக்குள்ளது. 

28, 29. மகனுக்குள்ள அதிகாரத்தின் பலன்கள் இதிலே காணப் 

படுகின்றன; யாவருக்கும் உயிர்ச்தெழுதலுண்டாகும். அவர்கள் 

செய்த இரியைகளின்படியே அவர்கள் தங்கள் தங்கள் பயனைப் 

பெறுவார்கள் என்னும் நியாயத்தீர்ப்பின் பிரமாணம் போதிக்கப் 

பட்டது. இவ்விடத்தில் விசுவாசச்தைப்பற்றி ஒன்றுஞ் சொல்லப் 

படவில்லை யென்று கவனிச்ச. எனென்றால், இறந்தவர் ௮சேகர்க்கு 

இயேசுவை விசுவாசிக்கும் சமயம் படைககாமல்போனதால் இவ்வித 

மாய்ச் சொன்னார். 

30. இயேசு தாம் செய்வனவெல்லாம் நீதியுள்ளனவென்று சாதிச் 

இருர். எனென்றால், ௮வர் சந்தையுடன் லக்கய சம்பந்தமுடைய 

வரும் எப்போதும் தந்சையின் சத்தம் நிறைவேற்ற விரும்புவோரு 

மானவர், அவர் நியாயந்தீர்த்தல் சடவுளின் சித்தத்தாலே செய்யப்பட் 

து. இவ்விடத்தில் இயேசு கான் இன்னான் என்று தம்மைச் திட்ட 

மாய்ச் சுட்டிக்காட்டுகிறார், 

5515, இயேசுவின் அதிகாரத்திற்தச் சாட்சிகள்.* 

31  என்னைக்குறித்து கானே சாட்சி கொடுத்தால் என் 
32 சாட்சி மெய்யாயிராது. -- என்னைக்குறித்துச் சாட்சி 

கொகெறெவர் வேறொருவர் இருக்கிறார், அவர் என்
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னைக்குறித்துச் கொடுக்றெ சாட்டு மெய்யான சாட்சி 
யென்று ௮றிக்திருச்சறேன். 

33 நீங்கள் யோவானிடத்தில் அளனுப்பி விசாரித்தீர் 
கள், ௮ வன் சத்தியத்திற்கு சாட்டி கொடுத்தான்..-- 

34 நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகறெ சாட்சி மனுஷருடைய சாட்ட 
யல்ல, நீங்கள் இரட்சிச்சப்பவெதற்காகவே இவைகளைச் 

35 சொல்லுறேன். -௮வன் எரிந்து பிரகாசக்கிற விளக் 
காயிருந்சான்; நீங்களும் சிலகாலம் ௮வன் வெளிச்சத் 
இலே களிகூர மனதாயிருந்திர்கள். 

86 யோவானுடைய சாட்சியைப்பார்க்கலும் மேன்மை 
யான சாட்சி எனக்கு உண்டு; ௮தென்னவெனில், 
நான் கிறைவேற்றும்படிக்குப் பிதாவானவர் எனக்குச் 
கற்பித்ததும் கான் செய்துவருகறதுமான இரியைகளே 
பிதா என்னை அனுப்பினார் என்று என்னைக்குறித்துச் 

87 சாட்சி கொடுக்கிறது.--என்னை அனுப்பின பிதா தாமே 
என்னைக்குறித்துச் சாட்டு கொடுத்திருக்கறார்; நீங்கள் 
ஒருக்காலும் ௮வர் சத்தத்தைச் கேட்டதுமில்லை, அவர் 

38 ரூபத்தைக் கண்டதுமில்லை. -- அவர் ௮னுப்பினவனை 
நீங்கள் விசுவாசியாதபடியால் அவருடைய வசனம் உங் 
களில் தரித்திருக்கிறதுமில்லை. 

39 வேதவாக்கயங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள்) ௮வைக 
ளால் உக்களுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டென்று எண்ணு 
இறீர்களே, என்னைச்குறித்துச் சாட்டு கொடுக்கிறவை 
களும் அவைகளே. 

இயேசுவின் அதிகாசத்திற்தச் சாட்சிகளாவன. 551-5, 

(1) தாமே கொடுத்த சாட்சி, 54, 

(1) யோவான் கொடுத்த சாட்9, 
(014) அவர் செய்த இரியைகளின் சாட்சி, 5“, 

(9) பசமதந்தை கொடுக்றெ சாட்சி, 

(௫) வேதாகமத்தின் சாட்சி, 55, 
32. வேறெதவா--இதினால் இயேசு தர்தையைச் குறிப்பிடு௪ 

இந்தப் பரம சாட்சியை அவரே தமது மனதினால் அறிந்தும் 

593-35 - 

537738, 

முதலாவது யூதர் அறியத்தக்க ல சாட்சிகளைக் கூறினார். 55-ம் 

கசனத்தில் இந்நோச்கம் வெளியாறெது. அவர்கள் யோவானின் 

சாட்சியை ௮ங்கேரிக்சவில்லை என்று ௮றிகரோம்.
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85. யோவான்ஸ்நானசன் கொஞ்சச்சகாலமாய்ப் பிரகாசித்த விளச் 
சைப்போலிருந்தான். யூதர்கள் அநத விளக்கை விட்டி ற்பூச்சிகளைப் 

போல் சுற்றினார்களேயல்லாமல் அதைக்கொண்டு நீதியின் பாதைக 

ளில் நடக்கவேயில்லை. ௮ந்த விளக்குக்கு இயேசுவே ஒளியானார் 

என்பதை அனுமானத்தால் வருவிக்கவேண்டும். 

36. கிரியைகள் --- இந்த வார்த்தை அவர் செய்த அற்புதங்களை 

மாத்திரமல்ல, தமது முழு நடக்கையையும் குறிப்பித்துச் காட்டுது. 

இந்த வார்த்தை இர்கான்காம் சுவிசேஷத்தில் எப்போதும் அந்த 

பூரண அர்த்தத்தோடு வருறெது, 
கற்பித்ததும்---அல்ல.து கொடுத்ததும். இந்த வார்த்தை யோவா 

னுக்குப் பிரியமான வார்த்தையாம். 85 5596. 27 089.6 128 153 145 
174. 6.9.19.24 169. பார்ச்ச. 

37, 88, யூதர்கள் கடவுள் இத்தன்மையுடையவசென்று பூசண 

மாய் அறியவில்லை. ௮வாது சத்தமாகிய முர்தின கிரியைகளாலா 

வது அவரது வாச்காகிய இயேசுவாலாவது ௮வசைக் கற்றுக்கொள் 

ளவுமில்லை யென்பது, 

39. ஆராய்ந்து பாநங்கள் -- நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்இறீர்கள்; 

ஏனென்றால் என்று எழுதப்படவேண்டும். அதாவது நீங்கள் எழுத்து 

எழுத்தாக வேதாகமத்தைப் படித்தால் நித்தியஜீவன் இடைக்கு 
மென்று நினைக்கிதீர்களேயொழிய வேதாகமத்தின் பிரயோஜன 

மின்னதென்று நீங்களறிகறெதில்லை. வேதாகமங்களெல்லாம் என் 

னைக்குறித்துச் சாட்சியிட்டு கித்சியஜீவனுக்குக் சாரணமாடஏிய என் 

னிடம் மனிதர்களை ஈடத்தும்படியான நோக்கத்தோடு எழுதியுள்ளன 

வென்பது இந்த வசனத்தின் அர்த்தம். 

5°, garg அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கோள்ளாமைக்தக் 

காரணங்கள். 

40 அப்படியிருந்தும் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகும் 
படி. என்னிடத்தில் வர உங்களுக்கு மன இல்லை. 

41 கான் மனுஷரால் மகிமையை ஏற்றுக்கொள்ளுகித 
42 இல்லை.--உங்களில் சேவ ௮ன்பு இல்$லையென்று உங் 
43 களை அறிர்திருக்கறேன்.--நான் என் பிதாவின் காமத் 

இினாலே வஇருந்தும் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள
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வில்லை, வேறொருவன் தன் சுயகாமத்தினாலே வந்தால் 
44 அவனை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள்.-தேவனாலேமாச்திரம் வரு 

இற மடிமையைச் தேடாமல், ஒருவராலொருவர் மக 
மையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நீட்கள் எப்படி. விசுவாசப் 
Stason? 

45 பிதாவினிடத்தில் மான் உங்கள்மேல் குற்றஞ்சாட்டு 
டேன் என்று தினையாதிருங்கள்; நீங்கள் நம்புற 

40 மோசேயே உங்கள்மேல் குற்றஞ்சாட்டுவான்.---நீம்கள் 
மோசேயை விசுவாடித்தீர்களானால், என்னையும் விசுவா 
சிப்பீர்கள்; அவன் என்னைக்குறித்து எழுதியிருக்க 

47 ருனே.--அ௨ன் எழுதின வாக்கியங்களை நீங்கள் விசு 
வாசியாமலிருந்தால் கான் சொல்லுகிற வசன௩்களை எட 
படி. விசுவாசிப்பீர்கள் என்ளுர். 

யூதாகள் இயேசுவின் அதிகாரத்தை 
ஏற்றுக்கோல்ளாமலிநந்ததற்தக் காரணங்களாவன. 54-44, 

ம்) அவர்கள் கடவுளை அறியவில்லை. 54. 

(ii) அவர்கள் வேதாகமத்தின் உட்பொருளை அறியவில்லை. 54 

(iii) அவர்கள் கடவுளை நேசிக்கும் அன்பில்லாசவர்கள், 645, 

(17) அவர்கள் கடவுளது நோக்கத்தை அறியவில்லை. 543, 

(v) அவர்கள் தர்புகழ்ச்சியை விரும்பினார்கள். 544 

49. அறிந்திநக்கிறேன்--இயேசு அவர்களது உள்ளான எண்ணங் 

களை அறிர்துசொண்டாசென்பது. 

48. அதிக டம்பமும் வேடிக்சையுமுள்ளவர்களாய் வந்த பொய் 

யான மேசியாக்கள் ௮நேகரை யூதர்கள் அ௮றிவீனமுள்ளவர்களாய் 

ஆத்திரத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள். யூத சரித்திரத்தில் 64 பெயர் 

கள் அப்படி.ப்பட்டவர்களென்று எழுதியிருக்கு. மேசியாவுக்குரிய 

குறிப்புகள் இன்னின்னவையென்று யூதர்களறியாமல் இவ்வித தப்பி 

தீத்திற் குட்பட்டார்கள். 

44. மணிதர்களது புகழை அவர்கள் தங்கள் பிரமாணமாக வைத் 

துச்கொண்டு தட்களுக்குப் புகழ் சடைச்சவேண்டுமென்று அவர்கள் 

விரும்பினதால் கடவுளது மகிமையைத் தேடி. வந்தவரையே ஏற்றுக் 

கொள்ள மனமற்றவர்களானார்கள்,
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தேவனுலேமாத்தீரம்-- சே சேவனாலே வென்றெழுதுக. 

இயேசுவின் ௮.திகாரத்தைச் தள்ளுதலினால் வந்த முடிவைப் பார்க்க. 

5-47 அவ்வண்ணமாய்ச் செய்தவர் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செய் 

வதாக நினைத்தும் நியாயப்பிரமாணத்தின் ஆக்இனைச்குட்பட்டவ 

சாவார். ஏனென்றால், அவர்கள் அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் மெய்ப் 

பொருளுக்கு விரோதமாய் நடந்தார்கள். 

46. மோசே கொடுத்த நியாயப்பிரமாணமெல்லாம் என்னிலே 

நிறைவேறுதல்பெற்றது. நான் சொல்லிய போதனை அவர் முற் 

சாலத்தில் அடையாளமாகச் காட்டின போதனையாம் என்பது. 

47. அவர்கள் அதஇிககாலமாய்ப் படித்துச்சொண்டுவந்த தங்கள் 

வேதாகமத்தில் சொல்லிய கடவுளது வார்த்தைகளை உணராமத்டபோயி 

ருந்தால் சிறிதுகாலமாத்திரங் கேட்கபபெற்ற இயேசுவின் வார்த்தை 

களை எப்படி உணரலாம் என்பது. பரிசேயர் எழுத்துச்குரியவை 

களைச் திட்டமாயாராய்ந்து எழுத்துக்கள்மேலே ௮தஇிக வணக்கம் வைத் 

தசால் சன்மபயப்பொருட்களைப் பார்க்கும் ௮றிவு மங்கப்போனது; 

ஆகையால் இயேசு சின்மயப்பொருட்களை வெளிப்படுத்தியபோது 

அவர்கள் அவரைத் தள்ளிவிட்டார்கள். 

615, இயேசுவின் சிறந்த வல்லமை. 

] 'இலைகளுக்குப் பின்பு இயேசு திபேரியாக்கடல் 
என்னப்பட்ட சலிலேயாக்கடவின் அக்கரைக்குப் போ 

2 ஞர்.--அவர் வியாதிக்காரரிடத்தில் செய்த அற்புதங் 
சளைச் இரளான ஜனங்கள் கண்டபடியால் அவருக்குப் 

3 பின்சென்ருர்கள். -- இயேசு மலையின்மேல் ஏறி, 
அங்கே தம்முடைய சஷருடனேகூட உட்கார்ந்தார். 

4 அப்பொழுது யூதருடைய பண்டிகையாகிய பஸ்சா 
சமீபமாயிருந்தது. 

5. இயேசு தம்முடைய சண்களை ஏறெடுத்து, திரளான 
ஜனங்கள் சம்மிடத்தில் வருிறதைக் சண்டு, பிவிப்பு 
வை நோக்க: இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கசாக அட்பங்களை 

6 எங்கே கொள்ளலாம் என்று கேட்டார்.-தாம் செய்யப் 
போகிறதை ௮றி/(திருந்தும், அவனைச் சோதிக்கும்படி 

7 இப்படிச் கேட்டார்.--பிலிப்பு ௮௨ருக்குப் பிரதியுத்தா 
மாச: இவர்களில் ஒவ்வொருவன் கொஞ்சங் சொஞ்
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சம் எடுத்துக்கொண்டாலும், இருநூறு பணத்து ௮ப் 
8 பங்களும் இவர்களுக்குப் போதாதே என்றான். அம் 
பொழுது ௮வருடைய சஷரில் ஒருவனும், சீமோன் 
பேதுருவின் சகோதரனுமாகிய அந்திரேயா ௮/வரை 

9 கோக்இி:-இங்கே ஒரு பையன் இருக்கிறான், HAUGH 
கையில் லந்து வாந்கோதுமை அபபங்களும் இசண்டு 

மீன்களும் உண்டு, Bost அவைகள் இத்தனை ஜனங 
களுக்கு எம்மாத்திரம் என்றான். 

10 இயேசு: ஜனங்களை உட்காரவையுங்கள் என்றார். 

அந்த இடம் மிகுந்த புல்லுள்ளதாயிருந்தது. பர்தியி 
ருந்த புருஷர்கள் ஏறக்குறைய யாயிரம்பேசாயிருக் 

11 தார்கள்.--- இயேசு அந்த அப்பங்களை எடுத்து, ஸ்தோத் 
இ.ரம்பண்ணி, சஷர்களிடச்தில் கொடுத்தார்; ஷ் 
கள் பந்தியிருந்தவர்களுக்குக் கொடுத்தார்கள்; அப்படி. 
யே மீன்களையும் அவர் எடுத்து அவர்களுக்கு வேண்டி. 
யமட்டும் கொடுத்தார். 

12 அவர்கள் திருப்தியடைர்சபின் பு, அவர் தம்முடைய 
சீஷர்களை கோக்க: ஒன்றும் சேசமாய்ப் போசாதப 
டிக்கு மீதியான துணிக்கைகளைச் சேர்த்துவையுங்கள் 

13 என்றார்.--- அந்தப்படியே அவர்கள் சேர்த்து, arp 
கோதுமை அப்பங்கள் &ந்தில் அவர்கள் சாப்பிட்டு 
மீதியான துணிக்கைகளினாலே பன்னிரண்டு கூடை 
களை கிரப்பினார்கள். 

14 இயேசு செய்த அற்புதச்சை அரத மனுஷர் சுண்டு: 
மெய்யாகவே இவர் உலகச்தில் வருகிறவரான தீர்க்க 

15 தரிசி என்றார்கள். --அதலால் அவர்கள் வந்து, தம்மை 
ராஜாயாக்கும்படிப் பிடித்துக்கொண்டுபோச மனதா 
யிருக்கிறார்களென்று இயேசு அறிந்து, மறுபடியும் 
விலஇி, தணியே மலையின்மேல் ஏறினார். 

(1) இயேசு கலிலேயாவில் தமது வல்லமையை 
வேளிப்படுத்தீனது. 671, 

இந்த அதிகாரத்தில் இயேசுவினது ஊழியத்தின் வரலாற்றில் 

விசேஷித்த சம்பவமொன்று எழுதியிருக்கிறது. பரிசேயரும் யூதரின் 

பெரியோரும் அவரை விரோதித்தும் இதுவரைக்கும் சலிலேயரும் 

பொதுஜனங்களும் ௮வரை மிகவும் விரும்பி அவர்களில் அகேகர் 

அவரைச் சேர்ந்ததைப் பார்த்தோம். ஜனங்கள் அவர்மேல் வைத்த
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நம்பிக்கையும் ௮ன்பும் உண்மையானதாயிராமல் லெளகே விஷயங்க 

ஞடன் சம்பந்தப்பட்டிருந்ததாக இச்சம்பவத்தில் காணப்படுகிறது. 

இந்தச் சம்பவத்தில் இரண்டு காரியங்கள் விசேஷமாய் வெளிப்படு 

இன்றன. அவையாவன: 

(1) எல்லாப் பொருட்கள்மேலுமுள்ள ௮வது றந்த வல்லமை. 

இது அவர் செய்த அற்புதத்தாலும் கடலின்மேல் நடந்ததாலும் ௮.றி' 
விக்கப்பட்டது. 

(2) garg மனவுறுதி. ஜனங்களுக்குத் சமதுமேலுள்ள பக்த 
யில் உண்மையில்லையென்று அவர் சண்டபோது தமது சின்மயப் 

போதனையை இன்னும் தெளிவாய்ப் போதித்தார். லெளகே எண் 

ணட்களுக்கு இணங்காமல் சநேஇிதர் பின்வாங்கவிடவே ௮வைக 

ளைச் கண்டித்தார். ஈம்மாசிரியன் இதை ஒரு விசேஷித்த சம்பவமாக 

வெடுத்து கலிலேய வூழியத்தில் இதொன்றையே எழுதியிருக்கிறான். 

இந்தச் சம்பவம் நான்கு சுவிசேஷங்களிலும் எழுதியிருக்கெது. 

மத் 14751 மூற் 634 லூக் 71517, பார்க. யோவான்ஸ்ரசானகன் 

மரணமடைந்தபிறகு இது ஈடநதது. 

(a) ஜனங்களை அதீசயமாய்ப் போஷீத்தல். 61-15, 

1, இவைகளுக்தப் பின்பு-அசதாவது சீஷர்கள் போய்ச் சுவிசே 

ஷத்தைப் பிரசம்இத்துச் இரும்பிவந்தபிறகு இயேசு கலிலேயாவில் 

௮0ேச இரியைகளைச் செய்ததாகச் திரியனுபந்த சுவிசேஷங்களினால் 

தெரியவருகிறது. 

.திபேரியாக்கடல் -- இந்தப் பெயர் இந்தூலில்மாத்திரம் வரு 
இது. பூறஜாதியார் ஈன்கறிய அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கும். இபே 

ரியா நகரம் ஏரோது ௮ர்இிப்பாவால் திபேரியராயருச்கு கண்ய ஞாபக 

மடமாகக் கட்டப்பட்டது. அதற்குப்பிறகு இந்தப் புதுப் பெயர் சலி 

லேயாக்கடலுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. இந்தப் பட்டணம் கடவின் 

மேற்கசையிலிருந்தது. ஏரோது ௮ங்கே ஒரு சிறச்த மாளிகை சட்டி 

னான். ஊர் எல்லாம் வெகு அழகாயிருர்சது. ௮சைச் கட்ட ஒரு. 

பழைய சல்லறையைச் சேசப்படுத்தினதால் அதின் குடிகள் ysis 

எல்லாமல் பெரும்பான்மையாய்ப் புறஜாதிகளானார்கள். 

8. திரியனுபந்த சுவிசேஷங்களைப் படித்துப் பார்த்தால் இயேசு 

சமது 2ஷருடன் சனித்துப் பேச விரும்பிப்போனதாசவும் (மாற் 612
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லூச் 91) ஏசோது இராஜா விரோசத்திற்கு விவகப்போனதாகவும் 

(லூச் 9) தெரியவருகிறது. 

4. பஸ்கா -- பின்வரும் பிரசங்கம் இந்தப் பண்டிகைக்கேற்ற 

பொருளையுடையது. 

5. ஜனங்களெல்லாரும் இயேசு படவில் ஏறிப்போனசைச் சண்டு 

௮வர் கடந்துபோன இறு குடாக்கடலின் கரைமார்க்கமாய் ஓடிப் 

போய் மறுபக்கத்தி லவரைச் சந்தித்தார்கள். இரியனுபந்த சுவி 

சேஷங்களில் இயேசு ஜனந்களுக்குப் போதிததுக்கொண்டும் அவர் 

களைச் சொஸ்தப்படுக்திச்கொண்டுமிருக்கையில் கூட்டம் அதிகரித்த 

தென்றும் பகல் கழிர்துபோயிற்றென்றும் சோன்றுகிறது. சாயந்தர 

நேரத்தில் கூட்டம் மிக்க பெரிதாயிருக்கக் கண்டு இயேசு மன துருகச் 

சீஷர்களுடன் பேசினார். இந்தச் சுவிசேஷத்தில் ௮ந்தகாளின் வேலை 

யைப்பற்றி எழுதப்பட்டி ரக்கவில்லை. 

6. சோதிக்தம்படி -- அதாவது அவனது குணத்தைப் பாீக்ஷிக் 

கும்படி. 

7. இநநூறு பணத்து--ஒரு பணம் சுமார் 9 ஆணா வாகையால் 

இது 105 ரூபாய் ஆகும். 

9. வாற்கோதுமை--இது ஏழைகள் சாப்பிட்ட போஜனம். 

இந்தச் சுவிசேஷம்மாத்திரம் இதைத் தெரிவிக்கிறது. 

11. ஸ்தோத்திரம்பண்ணி---இந்த வார்த்தை மறுபடியும் 1141-ல் 

வருகிறது. வீட்டுத் தலைவன் எப்போதும் சாப்பிடும்முன் ஸ்தோத்திரம் 

பண்ணுவான். மற்றச் சுவிசேஷங்களில் ஆசீர்வதித்து என்று சொல்லி 

யிருக்கிறது. இந்த இரண்டு நோக்கங்களும் அந்தக் இரியையிலிருக்கும். 

சீஷர்களிடத்தில்--ஷர்களென்னும் வார்த்தைகள் மத் 14 

லிருந்து எடுத்து யாரோ ஒருவனால் பிறகு சேர்ச்கப்பட்டதால் 

இவற்றை ஒழிக்ச. 
14, தீர்க்கதரிசி -- மோசே முன் குறித்தவன். உபா 16%” 

மோசே வனாக்சரச்தில் இஸ்ரவேலரை அ௮திசயமாய்ப் போஷித்தது 

போல் இயேசு ௮ப்போது போஷித்சதைக் கண்டு அவர்கள் ௮வ் 

வண்ணம் நினைத்சார்கள். 

15. இந்த அதிசயக் இரியையைச் சண்டு, தீர்க்கதரிசிகள் முன் 

“சொல்லிய பூரணத் திருப்தி இடைக்குங்சாலம் ஆரம்பித்தது என்றும்,
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இசாஜாவாக ௮வசை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பி ௮வரமூலமாய் சோம 

இராஜ்யத்தை யழித்துப்போடவேண்டுமென்றும் எண்ணினார்கள். 

மேலுமிவர்மூலமாய் யோவான்ஸ்கானகனின் மரணத்திற்காக ஏரோது 

இசாஜாவைச் தண்டிக்கவேண்டுமென்று ஒருவேளை ௮கேகர் நினைத் 

திருக்கலாம். மத் 117 மாற் 6-ல் சொல்லியிருக்கறபடி. இயேசு 

தீம் €ஷர்களைப் படவில் ஏறக் கட்டாயப்படுத்தினதற்கு இதுவே கார 

ணமாம். யோவான் வழக்கப்பிரகாரமாய் இயேசு செய்த இரியைக 

ளால் ஜனங்களுச்குண்டான பலனைக் காண்பிக௰்கிறான் . 

தனியே மலையின் மேல் ஏறினார்--மத்தேயு, மாற்கு சொல்லிய 
படி. ஜெபம்பண்ண அவர் விலூப்போனார். மத் 145 மாற் 645. 

பார்க்க. 

6), இயேசுவே டுூயற்கைச் சக்திகளின் அதிபதி. 

16 சாயங்காலமானபோது அவருடைய €ஷர்கள் சடற் 
17 கரைக்குப் போய்,-படவில் ஏறி, கடலின் அக்சனாயி 

லுள்ள கப்பர்ககூமுக்கு கேராய்ப் போனார்கள்; அப் 
பொழுது இருட்டாயிருந்தது, இயேசுவும் அவர்களி 

18 டத்தில் வராதிருந்தார். -- பெருங்காற்று அடித்தபடி 
19 யினாலே கடல் கொந்தளித்த து.-அவர்கள் ஏறக்குறைய 

மூன்று நாலு மைல் தூரம் தண்வெலித்துப் போன 

, பொழுது, இயேசு கடலின்மேல் நடந்து, படவுக்குச் 
20 சமீபமாய் வருகறதைச் கண்டு பயந்தார்கள்.- அவர்களை 

gar கோக்க; நான்சான், 'பயப்படாதிருங்கள் என் 
21 ரூர். --அப்பொழுது அவரைப் படவில் ஏற்றிக்கொள்ள 

மனசாயிருந்தார்கள்; உடனே படவு அவர்கள் போகிற 
கரையைப் பிடித்தது. 

(9) கடல்மேல் நடத்தல். 615”', 
16. சாயங்காலம் -- அதாவது பொழுதுபோனபிறகு இருட் 

டாகுழுன்னே. இதற்கு இரண்டாம் மாலை யென்னும் பெயருண்டு, 

19. மன்று நாலு மைல்--கடல் இவ்விடத்தில் சுமார் 6 மைல் 

௮கலமுடையது. இந்த இரண்டு அடையாளங்கள் பின்வரும் பிரசங் 
கத்திற்கு உதா ரணங்களாகக் சாண்பிக்சப்படுசின்றன. இயேசுவின் 

ஆத்மதத்துபம் சாமான்ய ௮த்மதத்துவமென்று நினைக்கலாகாது. 

(0) ஜனங்கள் மறுபடியும் இயேசுவைத் தேடினது. 6555,
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(8) இயேசு சேய்த பிரசங்கம். 6055-7, 

இந்தப் பிரசங்கத்தின் விசேஷித்த பொருள் இயேசுவே உயிருள்ள 

மெய்ப்பொருளாயிருச்சரென்பதே, 

இந்தப் பிரசங்கத்திற்கு மூன்று பாகங்களிருக்கின்றன. 

(1) கடற்கரையில் சொல்லப்பட்டது. 634-4, 

(2) ஆலயத்திற்குப் போன வழியில் சொல்லப்பட்டது. 64-51, 

(3) ஆலயத்தில் சொல்லப்பட்டது. 6055-4, 

இந்த நூலில் எழுதிய பிரசங்கங்களின் குறிப்பொன்றைச் கவ 

னிக்க. யாதெனில் அ௮ப்பிரசங்கங்கள் சம்பாஷணையிலிருந்து பிறந்து 

சம்பாஹணைமாதிரியாகவே யிருக்கின்றன. கேள்வி கேட்பதும் உத் 

தரவு கொடுப்பதுமாய்ப் பிரசங்கங்கள் ஈடந்தேறின. 

பிரச்கத்தைப் பின்வருமாறு பகுத்துக்கொள்ளலாம். 

(i) சின்மயப்பொருட்களை காடுவது உத்தமம், 05534, 

(ii) இயேசுவே அந்தச் சின்மய மெய்ப்பொருளாகிய ஜீவாகாரம். 
635740, 

(111) கடவுளது வார்ச்தையைச் கேட்பவன் இதை யறிவான். 64!-46 

(19) இதை உண்மையாய் விசுவாடித்தல் பூரணஜீவனை அடைவ 

தற்கேதுவாகும். 64151, 

(௫) இயேசுவின் ஆவியைப் பெறுதல் பூரணஜீவனை யடையும் 

வழியாம். 6555. 

இந்தப் பிரசங்கத்தில் இயேசு தமது சின்மய மேன்மையையும் 

தாம் செய்த வல்ல இரியைகளுக்குக் காரணமாகிய தமது சின்மய வல் 

லமையையும் ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார். சடைசியாக ஆரி 

யன் சஷேர்களிடத்தும் பொதுவான ஜனக்கூட்டத்தினிடத்தும் இந் 

தீப் பிரசங்கத்தனாலுண்டான பயனைச் தெரிவித்திருக்கிறான். 

623”, இயேசுவே ஜீவாகாரம். 

22 மறுநாளில் கடலின் அக்கரையிலே நின்ற ஜனங் 
கள் ௮வருடைய சஷர் ஏறின gis ஒரே படவு 
தீவிர ௮ங்கே வேறொரு படவும் இருந்ததில்லையென் 
லும், இயேசு தம்முடைய ஷேருடனே கூடப் படவில் 
ஏறாமல் ௮வருடைய சஷேர்மாத்திரம் போனார்களென்
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2390 அறிந்தார்கள். -- கர்த்தர் ஸ்தோத்திசஞ்செய்த 
பின்பு அவர்கள் அ௮ப்பஞ்சாப்பிட்ட இடத்துக்குச் 
சமீபமாய்த் திபேரியாவிவிருந்து வேறே படவுகள் வ் 

24 தது. -- அப்பொழுது இயேசுவும் அவருடைய சீஷ 
ரும் ௮ங்கே இல்லாததை ஜனங்கள் கண்டு, உடனே 
௮ந்தப படவுகளில் ஏறி, இயேசுவைச் தேடிக்கொண்டு, 
கப்பர்ஈகூழமுக்கு வந்தார்கள். 

25 கடலின் அ௮க்கரையிலே அவர்கள் அவரைச் கண்ட 
போது: ரமீ, நீர் எப்பொழுது இவ்விடம் வந்தீர் என்று 
கேட்டார்கள். 

இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீங்கள் 
அற்புதங்களைக் கண்டதினால் ௮ல்ல, நீங்கள் அப்பம் 
புசத்துச் திருப்தியானதினாலேயே என்னைச் தேடுகிறர் 
கள் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 

27 சொல்லுகிறேன். -- அழிக்துபோகிற போஜனத்திற் 
காக அல்ல, நித்தியஜீவன்வராைக்கும் நிலைநிற்கிற போ 
ஜன த்இற்காகவே கரியை நடப்பியுங்கள்; அதை மனுஷ 
குமாரன் உங்களுக்குக் கொடுப்பார்; ௮வரைப் பிதாவா 
இய தேவன் மாதத்திரித்திருக்கிறார் என்றார். 

28 அப்பொழுது அவர்கள் அவரை கோக: தேவனுக் 
கேற்ற இரியைகளை நஈநடப்பிக்கும்படி. நாங்கள் என்ன 

௨9 செய்யவேண்டும் என்றார்கள். -- இயேசு அவர்களுக் 
குப் பிரதியுத்தரமாக: அவர் ௮னுப்பினவரை நீங்கள் 
விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கேற்ற இரியையாயிருக்கறெது 
என்றார். 

30 அதற்கு அவர்கள்: அப்படியானால் உம்மை விசுவா 
திக்கும்படிக்கு நாங்கள் காணத்தக்கதாக நீர் என்ன 
அடையாளத்தைக் காண்பிக்இறீர்? என்னத்தை நடப் 

31 பிக்இறீர்? -- வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு அப்பத் 
தைப் புசிக்கச் கொடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறபடி 
நம்முடைய பிதாக்கள் வனாந்தரத்தில் மன்னாவைப் புளிச் 

32 தார்களே என்ளூர்கள்.-- இயேசு அவர்களை கோக்க: 
வானத்திவிருந்துவர் த ௮ப்பச்தை மோசே உங்களுச் 
குச் கொடுக்கவில்லை; என் பிசாவோ வானத்திவிரு£.து 
வந்ச௪ மெய்யான அப்பத்தை உங்களுக்குச் கொடுக்கிருர் 
என்று, மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல் 

35 லுகறேன்.--வானச்திவிருந்திறக்இ, உலசத்துக்கு ஜீவ 
னைச் கொடுக்றெ அ௮ப்பமே சேவன் அருளிய அப்பம் 

26
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2% என்றார் - அப்பொழுது அவர்கள் ௮வரை நோக்கு: 
ஆண்டவரே, இந்த அப்பத்தை எப்பொழுதும் எங்க 
ஞூச்குச் சரவேண்டும் என்றார்கள். 

85 இயேசு அவர்களை கோக்க: ஜீவ அப்பம் நானே, 
என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒருக்காலும் பயடை 
யான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக் 

36 காலும் தாகமடையான். -. நீங்கள் என்னைக் கண்டிரும் 
தும் விசுவாசியாமலிருக்கிறீர்கள் என்று உ£.களுக்குச் 

37 சொன்னேன். -- பிசாவானவர் எனக்குச் கொடுக்கிற 
யாவும் என்னிடத்தில் வரும்; என்னிடச்தில் வருகிற 

95 வனை நான் புறம்பே கள்ளுவதில்லை. -- என் ௫த்தத் 
இின்படியல்ல, என்னை அனுப்பினவருடைய இத்தத் 
இன்படி செய்யவே நான் வானத்திலிருக் இறங்இவக் 

39 சேன்.-- ௮௮ எனக்குச் சந்தவைகளில் ஒன்றையும் 
நான் இழந்துபோகாமல், கடைசிகொாளில் அவைகளை 
எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் இத்தமா 

40 யிருக்தெது.-குமாரனைக் கண்டு, அவரிடத்தில் விசு 
வாசமாயிருக்கிெறவன் எவனோ, அவன் நித்தியஜீவனை 
அடைவதும், கான் அவனைச் கடைசிசாளில் எழுப்பு 
வதும், என்னை அனுப்பினவருடைய ித்தமாயிருச் 
இறது என்ளூர். 

(i) சின்மயப்போநளை நாடுவது உத்தமம். 6544, 

ஜனங்கள் சரீரத் இருப்தியைத் தேடினார்கள். சின்மயத் திருப்தி 

யைநாபவெது நன்று. அது நித்தியஜிவனுக்குரிய இருபதி. ஜனங்கள் 

கடவுள் இத்தம் (0551). என்னவென்று கேட்டதற்கு, கடவுள் அனுப் 

பினவசை விசுவாடித்தல் கடவுளுக்குகந்த கரியை என்றார் (6555). 

மோசே செய்ததை தஇருஷ்டாந்தமாக எடுத்து ஜனங்கள் ஒரு அடையா 

எத்தைக் கேட்டார்கள் (0534), அதற்குத் தாமே கடவுளிடத்தி 

லிருந்து வந்ததும் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டதும் சின்மயத் திருப்திக் 

குரியதுமான பொருள் என்பது. 

27. மனுஷதமாரன்--தாம் யூதாது எண்ணத்திற்கு மாறாகச் சன் 
மயவிதமாய் மனிசரை இரட்சிக்றெவர் என்பதை இந்தப் பெயரால் 

வெளிப்படுத்தினார். இந்தப் பெயர் பின்வரும் போதனைக்குரியது. 

ழத்திரித்திநக்கிறர -- அதற்குப் பிரதிஷ்டைசெய்து அதிகார 

மூள்ள அடையாளங்களால் வெளிப்படுத்தினாரென்பது.
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“ஆத்மீக அன்பும் ஞானமும் கடவுளது முத்திரை.?? (பராரந்தர்.) 

31. மேசியா இஸ்ரவேலருக்கு தேவ போஜனத்சைக் கொடுப்பா 

சென்பது யூதரது நோக்கம். ஆதலின் ஜனங்கள் இயேசு ௮இசயமாய்ச் 

சாதாரண போஜனங்கொடுத்தது போதுமான ௮த்தாட்டெயல்லவென்று 

நினைத்து இன்னொரு அடையாளத்தையும் கேட்டார்கள். அவர்களது 

மனம் எப்போதும் புறம்பான காரியங்களில் சென்றதைப் பார்க்க. 

(11) இயேசுவே அநீத சின்மயப்போதள். 03-4), 

தாமே ஆத்ம திருப்தி கொடுக்கும் ௮ந்த உத்தமப்பொருள், 635, 

ஜனங்கள் அவர் செய்கிற கரியைகளைக் கண்டும் ௮வசை விசுவா 
இச்றதில்லை. 034. 

இயேசுவின் வேலை கடவுள் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதுசான். 
637. 38, 

ஜனங்களது அவிசுவாசம் ௮தைத் தடுக்க முடியாது. குமாரனை 

விசுவாசிக்கிறவன் நித்தியஜீவனைப் பெறுவது கடவுளது இத்தம். 639-60, 

64151, ஜீவாகாரம் அடைவதற் கேதுவாகிய விசுவாசம். 

41 தான் வானத்திலிருந்து வந்த அப்பம் என்று அவர் 
சொன்னதினிமித்தம் யூதர்கள் அவரைக்குறித்து முறு 

42 மூறுத்து:--இவன் யோசேப்பின் குமாரனாகிய இயேசு 
அல்லவா, இவனுடைய தகப்பனையும் தாயையும் அறிந் 
இருக்கிறோமே; அப்படியிருக்க, கான் வானத்திலிருந் 
இறங்இவர்தேன் என்று இவன் எப்படிச் சொல்லு 
இரான் என்ளூர்கள். 

48 இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: உங்களுக் 
44 குள்ளே முறுமுறுக்கவேண்டாம்.-என்னை அனுப்பின 

பிதா ஒருவனை இழுச்துக்கொள்ளாவிட்டால் ௮வன் 
என்னிடத்தில் வரமாட்டான்; கடைசொளில் கான் 

45 அவனை எழுப்புவேன்.--எல்லாரும் தேவனாலே போ 
இக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று தீர்க்கதரிசிகளின் ஆக 
மத்தில் எழுதியிருக்கறதே; ஆகையால் மிதாவினிடத் 
தில் கேட்டுச் சற்றுக்கொள்ளுகிறெவன் எவனும் என்னி 

46 டத்தில் வருறொன்.--- தேவனிடத்தினின்று வந்தவரே 
தீவிர வேறொருவரும் பிசாவைச் கண்டதில்லை, இவரே 
பிதாவைச் சண்டவர், 
9
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47 என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறெவனுக்கு நித்திய 
வன் உண்டென்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உஙக 

49, 49 ளுக்குச் சொல்லுகறேன்.-ஜீவ ௮பபம் கானே.-உங் 
கள் பிதாக்கள் வனாந்தரத்திலே மன்னாவைப புசித்திருக் 

50 தும் மரித்தார்கள் -இதிலே புசசகறவன் மரியாமலிருக் 
கும்படி. வானச்திலிருந்திறங்கனெ ௮பபம் இதுவே.-- 

51 நானே வானத்திலிருந்திறங்கனெ ஜீவ அபபம; இநத 
௮பபத்தைப புசச்ெவன் என்றென்றைக்கும பிழைப 
பான்; நான் கொடுக்கும் ௮பபம் உலகத்தின் ஜீவனுக் 
காக சான் கொடுக்கும் என் மாமசமே என்றார், 

(111) கடவுளது வார்த்தையைக் கேட்பவன் இதையறிவான் 
641-46 

பரம தந்தையின் ஏவுதலால் மனிதர் கிறிஸ் தவிடம் வருகிறார்கள். 

உண்மையாய்ப பரம தந்ைதையை யறிந்தவன இயேசுயையுமறிவான். 
(44 4 

கடவுளிடத்திலிருந்து வந்தவன்மட்டும் கடவுளைப் பாரத்தறிந் 

தவன, 645, 

11. யூதர்கள்--௮வரை இபபடிக் கேட்டவர்கள் வேருட்கள் 

போல் தோன்றுறெது. இதந்குமுன்னே ௮வர் கடலோரததில தமது 

சீஷர்களுடன் பேபெ பின்பு பரிசேயரும் வந்து வீதியில் ௮வசைச் சர் 

இத்துச் கேட்டதுபோலிருககிறது 

42. இயேசு யோசேபபின் மகனென்று யாவராலு மெண்ணப 

பட்டார். ௮வர் சமது பரிசுத்தப பிறபபைபபற்றி ஒருபோதும பேசின 

இல்லை. 

44, கடவுளாவி முதலாவது ஒரு மணிதனுடைய இருதயத்தில் 

இரியைசெய்து ௮தைப பண்படுத்தவேண்டும். கடவுளாவியின் ஏவு 

தீலாலொழிய ஒருவனது மனதில் விசுவாசமுண்டாசமாட்டாது. 

“அவனருளாலே யவன்றாள் வணங்கி? ஏன்று திருவாசகஞ் 

சொன்னதையும், ““நந்தியரு ளாலே மூலனை நாடி? என்று இருமூலர் 

சொன்னதையும் ஒத்தப்பார்ச்ச. 

45. கற்றுக்கோள்ளுகிறவன் -- மனிதன் கடவுளது ஏவுதலை 
மனமறிந்து ஏற்றுக்சொள்ளவேண்டுட,
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(17) இதை விசுவாசித்தல் பூரண ஜீவனை அடைவதற் கேது 

வாம். 64753, 
மறுபடியும் இயேசு தம்மையே ஜீவாதாரமாக ஏற்படுத்தினார். 647: 45, 

இந்த ஆகாரத்திற்கும் மற்ற போஜனத்திற்குமுள்ள வித்தியாசப் 

காண்பிக்இறார். எப்படியெனில், 6049-50, 

இதுவே ஜீவனுள்ள போஜனம், மற்றதெல்லாம் ஜீவனில்லாதத. 

51. ௮ந்த உயிர் இயேசுவிலேயே அமைந்திருக்கும் பொருளாம். 

அதை மற்றவரெல்லாரும் அடையும்படியாக ௮வர் அவர்களுக்கு ஒப் 

புக்கொடுப்பார். 

என் மாம்சமே--இதினால் இயேசு தமது மனுஷீ£ச சரீரத்தைக் 

குறிப்பிட்டார், இதனால் மோசேக்கும் இயேசுவுக்கும் இன்னொரு 

வித்தியாசம் காணப்படுகிறது. மனிதர் அதில் பங்குபெறும்பொருட்டு 

இயேசு தமது சொந்த சுபாவத்தை ஆகாரமாகக் கொகெ௫ருர். இயேசு 

இங்கே தமது மரணத்தைக் குறிப்பித்திலர். தமது சுபாவம் உலகத் 

இற்கு இவபொருளாம் என்ற சன்மயச் சத்தியம் ஒன்றையே குறிப் 

பிட்டார். 
05”, ஜீவாகாரம் பேறும் வமி. 

52 அப்பொழுது சூதர்கள்: இவன் தன்னுடைய மாம்சத் 
தை எப்படி. நமக்குப் புசக்கக் கொடுப்பான் என்று தங் 
களுக்குள்ளே வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள். 

53 அதற்கு, இயேசு அவர்களை கோக்க: நீங்கள் மனுஷ 
குமாரனுடைய மாம்சத்தைப் புசியாமலும், அவருடைய 
இ.ரச்தச்தைப் பானம்பண்ணாமலும் இருந்தால் உஙக 
ளுக்குள்ளே ஜீவனில்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யா 

54 கவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். -- என் மாம்சத் 
தைப் புசித்து, என் இரத்தச்சைப் பானம்பண்ணுகறவ 
னுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு; கான் அவனைச் கடைசி 

55 நாளில் எழுப்புவேன்.--என் மாம்சம் மெய்யான போ 
ஜனமாயிருக்கிறது, என் இசத்தம் மெய்யான பானமா 

50 யிருக்கிறது.--என் மாம்சத்தைப புசித்து, என் இரத்தத் 
தைப் பானம்பண்ணுடறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்க 

57 ரன், கானும் ௮வனிலே நிலைத்திருக்கறேன்.--ஜிவ 
னுள்ள பிதா என்னை ௮னுப்பினதுபோலவும், கான் 
பிதாவினால் பிழைத்திருக்றுதுபோலவும், என்னைப் 

58 புசிக்கிறவனும் என்னாலே பிழைப்டான்.--வானத்திவி
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ருந்திறங்கெனெ அப்பம் இதுவே; இது உங்கள் பிதாக்கள் 
புசித்த மன்னாவைப்போலல்ல, அவர்கள் மரித்தார்க 
ளே; இந்த அப்பத்தைப் புக்கிறவனோ என்றென்றைக் 
கும் பிழைப்பான் என்றார். 

59 கப்பர்ககூமிலுள்ள ஜெபஆலயத்திலே அவர் உபதே 
சிச்கையில் இவைகளைச் சொன்னார். 

(9) இயேசுவின் ஆவியைப் பேறுதல் பூரண ஜீவனடையும் 
வழியாம். 6°59 

இயேசு படிப்படியாகத் தமது சிறந்த தன்மைக்குரிய சத்தியங் 

களை வெளிப்படுத்தினார். முதலாவது தம்மை உத்தமப் பொருளாகக் 

காண்பித்துக் கடைசியாகத் சம்மை யாவரும் பெறலாலேயே கித்திய 

ஜீவனை யடையலாமென்பதைப் போதித்தார். யூதர்கள் அவர் வார்த் 

தைகளைச் சரியாய் அறியவில்லை. எப்படியெனில், அவர்கள் சரீரப் 

பிரகாரமாகவே எல்லாவற்றையுஞ் ிந்திப்பது வாடிக்கை, இயேசு 

வைப் பெற்றாலொழிய ஒருவருக்கும் மெய்ஜீவனில்லை. 65955, அவ 

சே உண்மையான ஆத்தும போஜனம். இயேசுவைப் பெற்றவன் 

அவருடன் லக்க பமாயிருப்பான். 6551. அவனது ஜீவன் இயேசுவி 

லேயே அமைத்திருச்கும். இயேசுவைப் பெற்றவன் நித்தியஜீவ 
னையும் பெறுவான். 6589-55, 

58. டூரத்தத்தைப் பானம் பண்ணுமலும்--இது யூதருக்கு ஆச் 

சரியமான வார்த்தை; இயேசு இவ்விடத்தில் சமீபத்தில் வந்த பஸ்கா 

பண்டிகையை நினைத்து அத்துடன் தாம் ௮அடையப்போகிற மரணச் 

தையும் எண்ணிக்கொண்டிருப்பார். பலியைக்குறித்த நோக்கம் 

இதில் அ௮டங்கஇியிருக்கிறது. எனினும் இிட்டமாய்ச் தமது மரண 

பலியை இரட்ப்பின் வழியாகக் காட்டுகிறார் என்று சொல்லச் 

கூடாது. தாம் மாரணம் ௮டையவேண்டுமென்றும் அந்த மசணம் 

எப்படியாவது உலகத்திற்குப் பூரண உயிர் கடைக்கும் வழியாமென் 

௮ம் இதற்குள்ளே யறிந்திருப்பார். அதுமாத்திரமல்ல ஆரரியனு 

இந்தனைகள் கலந்திருக்கிறதென்றும் நினைவுகூரவேண்டும். 

57. போலவும் -- இயேசுவுடன் அமைந்த இக்கியம் இன்ன 

தென்று இதில் காணப்பட்டது. இயேசு எப்படித் சந்தையுடன் 

ஐக்ியமாய் ௮வரில் ஜீவன்பெற்று வருறாசோ அப்படியே நாமும்.
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இயேசுவுடன் நித்திய சம்பந்தமுள்ளோராய் ௮வரிலே ஜீவன்பெற்று 

வருகிறோம். இந்த &ச்யமே இந்தாலுக்கு விசேஷித்த நோக்க 

மாக வருகிறது. இவ்விடத்தில் இராப்போஜனம் குறிப்பிக்சப்பட்ட 

தென்று நாம் நினைச்கலாகாது, இந்நூலை எழுதின காலத்தில் இராப் 

போஜனசத்தை அவ்வளவு விசேஷமாய் எண்ணினாரிலர். ஆசிரியனா 

வது இயேசுவாவது இ.ராப்போஜனச்சைப்பற்றி இதில் சொல்லிய 

பிரகாசமாய்ட் பேசமாட்டார்சளென்று நிச்சயித்துச் சொல்லலாம். 
59. ஜேபஜஆலயத்திலே---இந்தப் பிரசங்கத்தின் கடைசிப் பாகம் 

தேவாலயத்தில் சொல்லப்பட்டது. அது ஓய்வுகாளிலே ஈடர்திருக் 

கும். தற்காலத்தில் கப்பர்ஈகூம் என்னப்பட்ட இடத்தில் ஜெப 

ஆலயத்தின் சின்னாபின்னங்கள் கடக்கின்றன. நிலைக்சட்டையில் 

மன்னா அ௮டங்கெ ஒரு த்திரம் வரைந்திருக்கிெறதாகக் காணப்படு 

கிறது. அதுவே அந்த ஜெபஆலயமென்று நினைக்கலாம். அப்படி 

யாயின் இயேசு மன்னாவைப்பற்றிப் பேசனபோது அந்தப் படத் 

தைப்பார்த்தே பேசியிருப்பார். 

611. விசுவாசழம் அவிசுவா சழம். 

60 அவருடைய சீஷூரில் அகேகர் இவைகளைச் கேட்ட 
பொழுது, இது கடினமான உபதேசம், யார் இதைக் 
கேட்பார்கள் என்ருர்கள். 

061 சீஷர்கள் அதைக்குறித்து முறுமுூறுக்கறார்களென்று 
இயேசு தமக்குள்ளே ௮றிந்து, அவர்களை கோக்க: இது 

02 ஒஹ்களுக்கு இடறலாயிருக்கறதோ?--மனுஷகுமாரன் 
தாம் முன்னிருக்த இடத்திற்கு ஏறிப்போ௫ிறதை நீர்கள் 

63 காண்பீர்களானால் எப்படியிருக்கும்:--ஆவி? ய உயிர்ப் 
பிக்கிற த, மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது; நான் 
உங்களுக்குச் சொல்லுற வசைகள் ஆவியாயும் ஜீவ 

னாயும் இருக்கறது. 
04  அடலும் உங்களில் விசுவாசியாதவர்கள் சிலர் உண்டு 

என்றார்; விசுவாசியாதவர்கள் இன்னாசென்றும், தம் 
மைக் காட்டிக்கொடுப்பவன் இன்னானென்றும் ஆதி 
மூதலாக இயேசு அறிந்திருந்தபடியால், அவர் பின் 

65 னும்: -- ஒருவன் என் பிதாவின் அருளைப் பெராவிட் 
டால் என்னிடத்திற்கு வரமாட்டான் என்று இதி 
னிமித்தமே உங்களுக்குச் சொன்னேன் என்றார்.
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66 அதுமுதல் அவருடைய சீவூரில் ௮கேகர் ௮வருட 
67 னேகூட ஈடவாமல் பின்வாட்டஇுப்போனார்கள். -- gu 

பொழுது இயேசு பன்னிருவனையும் நோக்க: நீங்களும் 
68 போய்விட மனதாயிருக்கிறீர்களோ என்றார். சீமோன் 

பேதரு அவருக்குப் பிரதியுச்சரமாக: ஆண்டவரே, 
யாரிடத்தில் போவோம். நிச்ச ஜீவ வசனங்கள் உம்மி 

69 டத்தில் உண்டே... நர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாச 
னாய கிறிஸ்து என்று நாங்கள் விசுவாித்தும் அறிச் 

70 தும இருக்கிறோம் என்றான். -- இஃபசு அவர்களை 
சோக்க: பன்னிருவரா௫ிய உஙகளை நான் தெரிந்து 
கொள்ளவில்லையா? உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பிசாசா 

71 யிருக்கிறான் என்றார் -மோனின் குமாரனாகிய யூதாஸ் 
காரியோத்து பன்னிருவரி லொருவனாயிருந்தும், சும் 
மைக் காடடிக்கொடுக்கப போஇறவஞாயிருந்தபடியினால் 
௮வனைக்குறிச்து இபபடிச் சொனனார் 

இந்தப் பிரசங்கத்தின் பற்பல பயன்கள். 05-71, 

60. அவநடைய சீஷரில்--௮.தாவது ௮வரைச்சேர்ந்த எல்லாரும். 

கடினமான உபதேசம்--சின்மயத் தன்மையுள்ளதாதவின் அவர் 

கள் உணாவதரிது. 

02. ஏறிப்போகீ்றதை--இஇிலே இயேசு மறுபடியும் தமக்குரிய 

தெய்வரூபமடைதலை குறிப்பித்துக் காட்டியிருக்கறது. இந்த வார்ச் 

தையில் ௮வரடையும் மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் பரமேறுதலும் 

அடங்கும், ௮வர் அப்போது சொன்ன சின்மயப் போதனை ஒப்புச் 

கொள்ளச்கூடாதாயின் பின்பு உரைக்கப்படும். ௮வா சின்மயவிதமாய் 

மடமை பெறுதலைப்பற்றிய போதனையும் அவர்கள் நினைக்கலரிதாம். 

63. மதசம்பந்தமான விஷயங்களில் முக்கியமாய் அனுசரிக்கப் 

படவேண்டிய பிரமாணத்தை இந்த வசனத்தில் தெரிவிக்கருர். 

௮வர்கள் சரீரப்பொருளைச் சிறப்பாய் மதித்தார்கள். னெமயப்பொ 

ருளோ எல்லாவற்றிலும் உத்தமமும் உலகத்தில் உயிருள்ளதுமான 

தென்று போதித்தார். 

மாம்சம் -- ௮சாவது சரீரப்பொருள் ௮ல்லது சடப்பொருள் 

அல்லது நிகளப்பொருள். 

ஆவி---அதாவது அகளப்பொருள் ௮ல்லது சின்மயப்பொருள்.
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64, நம்மாசிரியன் அடி.ச்சடி இயேசுவினுடைய Glen wp 

வை வெளிப்படுத்திச் காட்டுகிறான். இயேசு ஊழியஞ்செய்ய ஆசம் 

பித்ததுமுதல் மனிதரது ரகசிய எண்ணங்களை ௮றிந்துசொண்டவ 

சானாரென்பது என்க. 

ஆதிழதலாக--என்பதற்குப் பதிலாக ஆதியிவிருந்து என்று எழு 

இனால் நன்று, 

தம்மைக் காட்டிக்கோடுப்பவன்--இயேசு யூசாசைச் தெரிந்து 

கொண்டபோதே அவன் செய்யும் துரோகத்தை அறிந்திருந்தாசென்று 

இதில் அர்த்தங்கொள்ளவேண்டியதில்லை. அவர் எப்படி மனிச 

7.து எண்ணங்களை ஆதியில் அறிந்துகொண்டுவக்தகாசோ அப்படியே 

யூசாசின் கெட்ட எண்ணத்தை ௮வன் அதை வெளியிடுமுன்னமே 

௮றி$துகொண்டாரென்க, 

65. இயேசு இவ்வண்ணமான துரோகத்தை யறிதலால் தந்ைத 

யின் ஆவி ஒருவாது மனத்திலிருந்து அவனைக் சவர்ந்திருந்தால்தான் 

அவன் சன்மயவிஷயமாய் இயேசுவைச் சோலாம். யூதாசும் மற்றுஞ் 

சிலரும் புறம்பான விதமாய்ச் சேர்ந்தார்களேயொழிய இருதயத்தால் 

சேராமலிருந்தார்கள். இருதயச் சேர்க்கையுண்டாகச் கடவுளது ஏவு 

தலை ஏற்றுதல் ௮வூயம். 

66. இந்த வசனத்தில் ௮வர் பிரசங்கத்தினால் வந்த ஒரு பயன் 

சொல்லப்பட்டது. யாதெனில், கேசர் பின்வாங்பப்போனார்கள். 

அவர்களது மனங்களில் சில லெளகே கோக்கங்கள் இருத்தலினா 

லேயே இப்படி நடந்தது. 

67. பன்னிநவரையும் -- இந்தாலில் பன்னிருவரைத் தெரிந்து 

கொள்ளுதல் எழுசப்பட்டிருக்கவில்லை எனினும், ஆரிரியன் ௮தை 

யறிந்தானென்பது தெரியவருகிறது. ௮து பொதுவான சுவிசேஷப் 
பாரம்பரைக்குரியது, 

68. சஷருக்குண்டான பலனை இதில் காண்டகிரோம். யாதெ 

னில், ௮வர்சளவரை இன்னம் அதிகமாய் விசுவாடித்தார்கள். இந்தா 

லிலும் பேதுரு முக்கியமாய்ப் பேசுபவனாகச் சாணப்படுகருன், இந்த 

வார்த்தைகளும் மத் 1014 லிருக்றெ வார்த்தைகளும் ஒன்று என்பார் 

சிலர், இவ்விரண்டின் பொருட்களும் வார்த்தைகளும் ௮திக வித்தி 

யாசமுடையதால் ௮தை மறுச்சு,
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நித்தியஜீவ வசனங்கள் -- அதாவது நித்தியஜீவனுக்குரிய வச 

னங்கள் அல்லது நித்தியஜீவனைப்பற்றிய வசனங்கள், முந்தினதே 

ஈன்று. 

69. நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தமாரனுகிய கீறிஸ்து--நீர் 
கடவுளுடைய பரிசுத்தர் என்று எழுதுக, இதற்கு நீர்தாமே மேசியா 

வென்றதர்த்தமாம். அவர்க ளிதை உறுதியாய் ஈம்பினார்கள். 

70, 71. பிசர்சாயிநக்கீறன்--இயேசு அவனைச் தெரிர்துகொண் 

டபோது அவன் துரோகம் செய்வதாக அறிந்தாசென்றும் ௮வன் 

அப்போது பிசாசானவனென்றும் நாம் நினைக்கலாகாது. இயேசு 

யூதாசுக்கு எச்சரிக்கை சொல்லவும் தா மிதை யறியாமலிருந்தா 

சென்று சீஷர் நினையாதிருச்சவும் ௮வரிப்படிச் சொன்னாரென்க. 

பிசாசானது நன்மையைத் தீமையாக்குகற தன்மையுடையதாம். 

யூதாஸ் அப்படியே இயேசு செய்த ஈன்மை யாவும் தீமையாக எண் 

அணியும் மாற்றியும்வந்தான். 

“எந்நன்றி கொள்றுர்க்கு முய்வுண்டா முய்வில்லைச் 

செய்ர்ஈன்றி கொன்ற மகற்கு” (௨) 

என்று நாயனார் சொன்னதுபோலவே யாயிற்று. 

71. காரியோத்து--€ரியோத்து என்னும் ஊரான் என்பது. 

இரியோத்து என்பவர் யூதேயாசேசத்தார் ஆகையால் சீஷரில் இவன் 

மட்டும் பூதேயாதேசத்தான். 

(iii) இயேசு தமது உன்னத நீலைமையை எநசலேமீல் 
வேளிப்படுத்தினது. 7-10". 

ஏழுமுதல் பத்து அதிகாரங்களில் சொல்லிய சம்பவங்கள் 

இரண்டு பண்டிகைகளில் ஈடர்தன. ௮வ ரப்போது மிக்க தெளி 

வுடன் தமது உன்னத தன்மையைக் கூறினார். யூதர்கள் ௮தை 

ஒப்புக்கொள்ள விரும்பாமல் கூடியமட்டும் அவருக்கு விரோதம் 

பண்ணினார்கள். இந்த அதிகாரங்களில் அவர்களது விரோதம் 

WH மதிகமாய் வளர்ச்தேறிக்கொள்ளுதலைப் பார்க்இறோம். வாக்கு 
  

(&) பெரிய ஈன்மைகளைச் கெடுப்பகர்க்குத் தப்பிக்கும் வழியுண்டு, ஒரு 

வன் செய்த ஈன்மையைச் இமையாக்குபவனுக்கோ தப்பிக்கும் வழிஇல்லை 

என்பத,
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வாதங்களாலும் சண்டைகளாலும் இவ்வதிகாரங்கள் நிறைந்துள்ளன. 

இயேசு எருசலேம்பட்டணத்தில் செய்த விசேஷித்த ஊழியம் 
இவைகளில் எழுதியுள்ளது. இது திரியனுபந்த சுவிசேஷங்களில் 

வருகறெதில்லை. எனினும், இந்தச் சம்பவங்கள் உண்மையான சரித் 

,திசப்போங்கா யிருக்கின்றன. எப்படியெனில், ஜனக்கூட்டங்களையும் 

சமுசயங்களையும் ஈம்பிச்கைகளையும் பலவிதமாய்ப் பார்க்கிறோம். 

சரித்திரமறியாசவன் இவ்விதமாய் எழுதலாகாது, ஒருவேளை சில 

விடங்களில் ஞாபகப்பிசகால், தான் தியானித்துக்கொண்ட எண்ணங் 

களை இயேசுவின் வாயிலே வைச்இருக்ததேயொழிய இந்தச் சம்ப 

வங்கள் உண்மையான சரித்திரங்களல்லவென்று சொல்வதற்கெட 

மில்லை. சம்பவங்கள் நடந்தவாறு பொருளட்டவணையில் காண்க. 

(@) கூடாரப்பண்டிகை,. 111-859, 
முதலாவது ௮வரது போதனையைப்பற்றிப் பற்பல அபிப்பிராயங 

களும் வாக்குவாதங்களு முண்டாயிருத்தலைக் காண்டுறோம். 7. 

பிறகு ௮வரே ஒரு பிரசங்கத்தில் தாம் போதிக்த அதிகாரத்தை 

விளக்இச் காண்பித்துத் தாம் ௮தைப் பரம தர்தையிடமே பெற்றிருந்த 

தாகச் சாதித்தார். 8193-59, 

TE இயேசுவைக்தறித்த ஆராய்ச்சி. 

1 இவைகளுக்குப் பின்பு, யூதர்கள் இயேசுவைக் 
கொலைசெய்ய வகைதேடினபடியால், ௮வர் யூதேயா 
விலே சஞ்சரிக்க மனதில்லாமல் கவிலேயாவிலே சஞ் 
சரித்துவந்தார். 

2 யூதருடைய கூடாரப்பண்டிகை சமீபமாயிருந்தது.- 
3 அப்பொழுது அவருடைய சகோதார் அவரை நோக 

நீர் செய்கிற இரியைசளை உம்முடைய சீஷர்களும் 
பார்க்கும்படி, இவ்விடம் விட்டு யூசேயாவுக்குப் போம்.- 

3 பிரபலமாயிருக்க விரும்புற எவனும் அந்தரங்கத்திலே 
ஒன்றையும் செய்யமாட்டான்; நீர் இப்படிப்பட்டவை 
களைச் செய்தால் உலகத்துச்கு உம்மை வெளிப்படுத் 

5 தும் என்றார்கள்.-௮வருடைய சகோதரரும் ௮வரை 
விசுவாரியாதபடியால் இப்படிச் சொன்னார்கள். 

6 இயேசு ௮வர்களை நோக: என் வேளை இன்னும் 
வசவில்லை, உங்கள் வேளையோ எப்பொழுதும் ஆயத்த
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7 மாயிருக்கிறது.--உலகம் உங்களைப் பசைக்கமாட்டாது; 
அதின் இரியைகள் பொல்லாதவைகளாயிருக்கிறதென்று 
நான் சாட்சிகொடுக்ெபடி யினாலே ௮து என்னைப் 

8 பகைக்றெது.--நீங்கள் இந்தப் பண்டிகைக்குப் போங் 
கள்; என் வேளை இன்னும் வராதபடியால் கான் இந்தப் 
பண்டிகைக்கு இப்பொழுது போடுறதில்லை என்றுூர். 

9 இவைகளை அவர்களுடனே சொல்லி, பின்னுங் கலி 
10 லேயாவிலே தங்கினார். அவருடைய சகோதரர் போன 

பின்பு, ௮வர் வெளியரக்கமாய்ப் போகாமல் அந்தரங்க 
மாய்ப் பண்டிகைக்குப் போனார் 

11] பண்டிகையிலே யூதர்கள் ௮வராத் சேடி: அவர் 
12 எங்கேயிருக்கறார் என்றார்கள். -- ஜனங்களுக்குள்ளே 

அவளைக்குறித்து மூறுமுறுப்புண்டாயிற்று. சிலா: அவர் 
நல்லவர் என்றார்கள். வேறு சிலர்: அப்படியல்ல, 
அவன் ஜனங்களை வஞ்சிக்கிறவன் என்று சொல்லிக் 

13 கொண்டார்கள். ஆனாலும் பூதருக்குப பயந்திருந்ததி 
னாலே, ஒருவனும் ௮வளாக்குறித்துத் தாராளாமாய்ப 
பேசவில்லை. 

இயேசுவும் அவநடைய சகோதார்களும். 71-14, 

அவருடைய சகோதார் ௮வர் தம்மை வெளிப்படையாயும் உலகப் 

பிரகாரமாயும் காண்பிக்க விரும்பி அவரை வேண்டிச்கொண்டார்கள். 

ஆகையால் ௮வருடைய சகோதரர் ௮வரை ஒருவாறு விசுவாடத்தார்ச 

ளென்று சொல்லலாம். 

1. இயேசு இன்னும் சலிலேயாவில் தங்க ஊழியஞ்செய்து 

வருகருர். ௮ர்த ஊழியத்தின் சரித்திரம் திரியனுபந்த சுவிசேஷங் 

களில் காணலாம். 6*-ல் சொல்லப்பட்ட பஸ்காபண்டிகைக்கு ௪௬௪ 

லேமுக்குப் போகாமல் அக்டோபர் மாதத்தில் நடந்த கூடாரப்பண் 

டி)கைவரைக்கும் கலிலேயாவிலிருந்தார். ௮த மாதங்களில் நடந்த 

சம்பவங்கள் மத் 1₹-18-ல் சொல்லியிருக்சின்றன, yorg பகை 
அவரைச் சொல்லவேண்டுமென்னும் தீர்மானத்திற்கு ௮வர்களை ஏவி 

னதைச் காண்க, 

2. கூடாரப்பண்டிகை --- இர்தப் பண்டிகையானது எடப்திலி 

ருது இஸ்ரவேலரடைந்த இரட்ிப்பை முக்கயெமாய்ச் குறித்ததுடன் 

அறுப்பின் பண்டிகையாசவுமிருந்தது. இப்பண்டிகை Pipers
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ளாய் ஈடந்தது. யாவரும் எருசலேமுக்கு வரவேண்டிய மூன்று 

பெரிய பண்டிகைகளில் இதுவும் ஒன்று, லேவி 2834 உபா 161575, 

3. உம்ழடைய சீஷர்கள்--உ௨ம் பட்சத்திலிருப்பவர்கள் எல்லா 

ரும் என்பதென்ச. 

5. அவநடைய சகோதரர் -- சின்மயவிதமாய் ௮வரை ஈம்பாம 

விருந்தும் ௮வரடைந்த பிரஸ்தாபத்தையறிந்து ௮வர் ஜனங்களெல் 

லாருச்கு முன்பாக வல்ல இரியைகளைக் காண்பிக்க அவர்கள் 

௮ வசைச் தாண்டிவிட்டார்கள். இது சேவாலயச் கோபுரத்தின்மேல் 

நடந்த சோதனை. 

6-8. இயேசு தம்மை வெளிப்படுத்தும் காலம் இன்னும் வர 

வில்லை. இந்தச் காலம் லெளே காலமாதலின் ௮து அ௮வருக்கேத்ற 

காலம் ௮ல்லாமல் ௮வர் ஜாக் ரெசையாய் ஈடச்சவேண்டிய காலமா 

யிற்று, ௮வர் உலகத்தின் பொய்ப்புரட்டுகளைச் தெளிவாய் எடுத்துக 

காண்பித்தவின் உலகத்திற்கும் அவருக்கும் பகை உண்டாயிற்று, 

அவருடைய சகோதாசரோ உலகத்சோடொத்து வாழர்தவர்கள். 

8. இப்போழது போகிறதிலலை. -- ௮தைச் கொண்டாடும்படி. 

மற்றப் பிரயாணிகளுடன் வெளிப்படையாய்ப் போகிறதில்லை 

யென்பது. 

11-13, ௮வாரது பிரஸ்தாபத்தைக் காண்க. ஜனங்கள் கொண்ட 

பலவித அபிப்பிராயங்களை ஆரியன் விளக்கெ சாட்டினான். 

18. யூதருக்கு அதாவது யூத அதிகாரிகளுக்குப் பயந்தார்கள். 

ஏனெனில் அவர்கள் இன்னும் ௮வரைப்பற்றித் இட்டமாய் நிதானிப் 

புச் செய்யாதிருந்தும் ௮வர்களிஷ்டத்தை யாவரும் அறிந்தார்கள். 

7143, இயேசு சேய்த போதனைவின் பிறப்பிடம். 

14  பாதிப்பண்டிகையானபோது, இயேசு தேவாலயச் 
15 துக்குப் போய், உபதேசம்பண்ணினார்.-- அப்பொழுது 

யூதர்கள்: இவர் சல்லாசவராயிருந்தும் வேத எழுத்துக் 
களை எப்படி. ௮றிந்திருக்கறார் என்று ஆச்சரியட்பட் 
டார்கள். 

16 இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுச்சாமாக: என் உப 
சேசம் என்னுடையதாயிராமல், என்னை ௮னுபபின 

17 வருடையதாயிருக்கிறது.-௮வருடைய சித்தத்தின்படி .
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செய்ய மனதுள்ளவனெவனோ அவன் இந்த உபதேசம் 
தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதோ, நான் சுயமாய்ப் பேசு 

18 தஇிரேனோ என்று அதிர்துகொள்ளுவான். ௨ சுயமாய்ப 
பேசுகறவன் தன் சுய ம௫மையைத் தேடுஇறான், 
தன்னை அனுப்பினவரின் மகிமையைத் தேடுகிறவனோே 
உண்மையுள்ளவஞாயிருக்கிறான், அவனிடத்தில் அந்தி 

19 யில்லை. -- மோசே கியாயப்பிரமாணத்தை உங்களுச் 
குச் கொடுச்சவில்லையா? அப்படியிருக்தும் உங்களில் 
ஒருவனும் அந்த நியாயப்பிரமாணச்தின்படி ஈடக்கறெ 
இல்லை; நீங்கள் ஏன் என்னைச் கொலைசெய்யத் தேடு 
இறீர்கள் என்றார். 

20 ஜனந்கள் அவருக்குப் பிரதியுத்தாமாக: நீ பிசாசு 
பிடித்தவன்; உன்னைச் கொலைசெய்யதச் தேடுகிறவன் 

21 யார் என்றார்கள்.--இயேசு அவர்களை நோக்க; ஓேே 
இரியையைச் செய்தேன், அ௮சைக்குறித்து எல்லாரும் 

29 ஆச்சரியப்படழிர்சள். - விருத்தசேதனம் மோசேயினால் 
உண்டாகாமல், பிதாக்களால் உண்டாயிற்று; பின்பு, 
மோசே அதை உங்களுக்கு நியமித்தான்; நீங்கள் ஒய்வு 
நாளிலும் மனுஷனை விருத்தசேசனம் பண்ணுகிறீர் 

23 கள்.--மோசேயின் நியாயப்பிரமாணம் மீறப்படாத 
படிக்கு ஒய்வுகாளில் மனுஷன் விருத்தசேதனம் பெற 
லாமென்றால், நான் ஒய்வுகாளில் ஒரு மனுஷனை 
pag சுகமாக்கெனெதினாலே என்மேல் எரிச்சலா 

24 யிருக்கலாமா?--தோற்றத்தின்படி தீர்ப்புசெய்யாமல், 
நீதியின்படி. தீர்ப்புசெய்யுங்கள் என்றார். 

பற்பல வாக்குவாதங்கள். 71455, 

15. இயேசு வேதாகமங்களை நன்கறிந்து வியாக்யொனம் சொன் 

னது ஜனங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை யுண்டாக்கது. 

கல்லாதவர்---அவர் பெரிய வேத பாடசாலைகளில் படி.ச்சவில்லை, 

அவர் வாிக்கவும் எழுதவும் ஊர் ஜெபவாசலின் பள்ளிக்கூடச்தில் 

படித்திருப்பார். 

16--18. இயேசு தமத ஞானத்தின் பிறப்பிடத்தைத் தெரிவித்தார் 

அதாவது தாம் தம்மையனுப்பின கடவுளிடம் ௮சைப் பெற்றதென் 

பதே.
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17. ௮ந்தப் போசனை கடவுளது போதனையாதலின் கடவுள் சத் 

தப்படி செய்பவர்மாத்தாம் ௮. இன்னசென்று அறிவார். ஆசையால் 

அர்தப் போதனைக்கு ௬ வாச்யெங்கள் வேண்டியதில்லை. 

18. தானாகவே போதிப்பவன் சனக்சென்று போதிப்பான் 

தன்னை யனுப்பினவராலேயே போதிப்பவன் அவருக்சகென்றே 

போதிப்பான். இதுவே போதனைக்கு நல்ல அத்தாட்சி. 

19. யூதர்கள் கியாயப்பிரமாணத்தை மிகவும் மேன்மைபாராட்டி, 

னும் அதின் சின்மயப்போதனையை அறியாமையின் எப்போதும் 

அதை மீறி நடந்தார்கள். நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற வந்த 

அவரையே கொல்ல விரும்பினார்கள். 

20 யூத அதிகாரிகள் இயேசுவைக் கொல்ல விரும்பியதை ஜனங்க 

ளறியவில்லை. 

21. ஒரேகீரியை--பெதஸ்தா குளத்தில் வியாதியஸ்தனை ஒய்வு 

நாளில் சொஸ்தமாக்னெ தென்றறிக. 

22-24. ஓய்வுகாளில் ஒருவனுக்கு விருத்தசேதனம் செய்யலா 

மென்று மோசே ஓய்வுகாட் பிரமாணக்தை மாற்றினதுபோலவே 

நான் ஒருவனது சுகத்திற்காக ஒய்வுநாட் பிரமாணத்தை மீறிநடப் 

பது குற்றமன்றே என்று சேர்க்கவும். மனிதர் திட்டமான சட்டம் 

களை அனுசரித்தல் பிரமாணத்திற்கு மதிப்பு காட்டுகிறதில்லை. அதின் 

சின்மய நோக்கங்களை அனுசரித்தலே அதிக மதிப்பு செய்வதாம் 

or er Li) Fears. 

24. “ASMCasygGurag புறம்பான தோலை யருவிப்பார்த்து 

உள்வஸ்துவைச் சபேலென்று இர௫த்துச்கொள்ளும் வாணாளின் காரி 

யங்க ளெல்லாவற்றிலும் ஒருவன் கடவுளை நினைந்து நடந்தால் எந் 

நாளையும் பரிசுத்தநாளாக ஆசரித்துக்கொள்ளுகிறானென்று சொல்லல் 

வேண்டும்.” (பசாகர்தர்.) 

95-35, இயேசுவைக்தறித்த அபிப்பிராயங்கள். 

23 அப்பொழுது எருசலேம் 6கரத்தாரில் சிலர்: இவனை 
20 யல்லவா  கொலைசெய்யதி தேடுகிருர்கள்?-- இதோ, 

இவன் தாராளமாய்ப் பேசுகரானே, ஒருவரும் இவ 
னுக்கு ஒன்றும் சொல்லுறெதில்லையே, மெய்யாய் இவன்
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இறிஸ்துதான் என்று அதிகாரிகள் நிச்சயமாக அறிக் 
27 திருககிரார்சளோ?--இவன் இன்ன இடச்திவிருந்து 

வந்தவனென்று நாம் அறிந்திருக்கறோம், கிறிஸ்து 
வரும்போதோ, அவர் இன்ன இடத்திலிருந்து வரு 
கிறவரென்று ஒருவனும் அ௮றியமாட்டானே என் 
றார்கள். 

28 அப்பொழுது இயேசு தேவாலயத்தில் உபதேூக் 
கையில் சத்தமிட்டு: நீங்கள் என்னை அறிவீர்கள், சான் 
எங்கேயிருந்து வந்தேனென்றும் அறிவீர்கள்; நான் 
என் சுயமாய் வரவில்லை, என்னைஅ௮னுப்பினவர் சத்திய 

29 முள்ளவர், அவரை நீங்கள் ௮றியாதிருக்இறீர்கள்.-நான் 
அவரால் ட.ந்திருக்கெபடியினாலும், ௮வர் என்னை 
அனுப்பியிருக்கிெறபடியினாலும், கானே ௮வளா அறிக் 
இருக்கிறேன் என்றார். 

30 அப்பொழுது ௮ வரைப் பிடிக்க வகைதேடினார்கள்; 
ஆனாலும் அவருடைய வேளை இன்னும் வராதபடியி 
னால் ஒருவனும் ௮வர்மேல் சைபோடவில்லை. 

31 ஜனங்களில் அகேகர் ௮வரா விசுவாடித்து: இறிஸ்து 
வரும்போது: இவர் செய்கிற அ௮ற்புதங்களைப்பார்க்கிலும் 
அதிகம் செய்வாசோ என்றார்கள். 

32. ஜனங்கள் அ௮வராக்குறித்து இப்படி முறுமுறுக் 
இிறதைப் பரிமசயர் கேட்டபொழுது, ௮வரைப் பிடித் 
துக்கொண்டு வரும்படிக்குப் பரிசேயரும் பிரசான 

33 ஆசாரியரும் சேவகரை அனுப்பினார்கள்.-அப்பொழுது 
இயேசு அ௨ர்களை நோச்ச: இன்னும் கொஞ்சச்காலம் 
நான் உங்களுடனேகூட இருந்து, பின்பு என்னை 

34 அனுப்பினவரிடத்திற்குப் போகிறேன். “நீங்கள் என் 
னத் தேடுவீர்கள், ஆனாலும் என்னைக் காணமாட்டீர் 
கள்; கான் இருக்கும் இடச்திற்கு நீங்கள் வரவும் கூடாது 
cram (pit. 

35 அப்பொழுது மூதர்கள்: இவரை காம் காணாதபடிக்கு 
எங்கே போவார், கிசேக்கருக்குள்ளே சதறியிருக்கிறவர் 
களிடத்திற்குப் போய், கரேக்கருக்கு உபசேசம்பண்ணு 

36 வாரோ? -.- நீங்கள் என்னைத் தேடுவீர்கள், ஆனாலும் 
என்னைக் காணமாட்டீர்கள் என்றும், கான் இருக்கும் 
இடத்துக்கு நீங்கள் வசச்கடாதென்றும், இவர்சொன்ன 
வார்த்தையின் கருத்து என்னவென்று தங்களுக்குள்ளே 
சொல்லிக்சொண்டார்கள்.
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அவர் கிறிஸ்து என்பதற்த ஜனங்களது ஆட்சேபனைகள். 75-34, 

27. மேசியா இடீரென்று தோன்றுவாரென்றும் அவர் ஏங்கே 

யிருந்து வந்தாரென்று சொல்லுவாரின்றி தோன்றுவாரென்றும் யூதர் 

எண்ணிக்கொண்டார்கள். ஆகையால் இயேசு காசசேத்தாரானெ 

ன்று நினைத்து இவர் பேசியாவாயிருக்க முடியாதென்று ஆட்சேபித் 
தார்கள். 

28. சத்தமீட்டு-- அல்லது சத்தமாய்க் கூறி அதாவது ஜனட்கள் 

ஈன்ரூய்ச் கவணிக்கும்படி. அழுத்திச் கூறி. ஜனங்கள் புறம்பானவிஷய 

மாய் அவரின்னாரென்றும் ௮வர் எங்கேயிருந்து வந்தாசென்றும் 

௮றிந்தும் ௮வரை அ௮னுப்பினவரை அறியவில்லை. அவர் வந்த 

சின்மய கோச்சம் அவர்களுக்குச் தெரியாமலேயிருந்தது. 

சத்தியழள்ளவர் -- என்பதற்கு உண்மையாயிருப்பவசென்பது 

நன்று, என்னை யனுப்பினவர் ஒருவருண்டென்று அர்த்தமாம். 

30-3 ட அகேகர் அவரை விசுவாசியாமல் அவரைப் பிடிக்க விரும் 

பினார்கள். இவர்கள் எருசலேம் பட்டணத்தாரென்றறியலாம். (26.) 

வேறு சிலரோ அவரை விசுவாடித்தார்கள். இவர்கள் மற்ற நாடு 

களிலிருந்து வந்த பிரயாணிகளென்று நினைக்கலாம். 

32. பரிசேயரது பகை இரியை செய்யச் துவச்கினது. இது 

வரைக்கும் அவர்கள் சும்மா விரோதித்தார்கள். இப்போது வீசோத 

மான செய்கைகளைச் செய்யவும் ஆரம்பிக்கிருர்கள். 

பரிசேயநம் பிரதான ஆசாரியநம்-- இவ்விதமாய் எப்போதும் 
ஆரியன் பயூசசங்கத்தைக் குறித்துச் காட்டுகிறான். அதில் பரிசேயர் 

குலத்துப் பெரியோரும் பிரதான ஆசாரியாது குடும்பத்தலைவரும் 

ஆூயெ இரண்டு வகுப்புகள் இருந்தன. 

33. கோஜ்சக்காலம்--இன்னும் ஆறுமாத மிருந்தது. 
போக்றேன்--விட்டிப்போடுறேன் என்றெழுத. 

34. நீங்கள் என்னத் தேடூவீர்கள்--ஜனங்கள் ௮வரைப்பற்றி 

யோசித்து மனவருத்தத்துடன் இவர் ஈல்லவரோ அல்லவோ என்று 

ச்ந்தேடத்தார்கள். 

நான் டுநக்தம் டூடத்திற்த--- ௮வர் பரம தந்தையுடன் 8கூய 

சசவாசத்திலிருப்பார். அவர்கள் இவ்வண்ணமாயிருத்தல் கூடாது.
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35. சிதறியிநச்கிறவர்கள்-உபா 285 அப் 1551 யாச் 11 1 பேது 

11 காண்க. இந்தப் பெயசாலும் சறைப்பட்டவர்களென்னும் பெய 

சாலும் மற்ற தேசங்களில் போயிருந்த யூதர்களைக் குறித்தார்கள். 

இயேசுவின் வார்த்தைகளை இப்படிச் சொற்பொருளுக்குட்பட்ட வித 

மாய்மட்டும் எண்ணினார்கள். அவா கிரேக்கரிடம் போய்ப் போதிப் 

பது சிரிப்புக்டெமாக கினைத்திருந்தும் பிறகு சுவிசேஷ பிரபல்யம் 

அவ்வண்ணமாகவே சென்றது. 

7574, இயேசுவே ஜீவ நீ, 

37 பண்டிகையின் கடைசிகாளாகிய பிரதான நாளிலே 
இயேசு நின்று, சத்தமிட்டு: ஒருவன் தாகமாயிருந்தால் 

38 என்னிடத்தில் வத, பானம்பண்ணக்கடவன்.---வேத 
வாக்யம் சொல்லுறெபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமா 
யிருக்கிறெவன் எவனோ, அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவத் 

29 சண்ணீருள்ள நதிகள் ஒடும் என்றூர்.--தம்மை விசுவா 
திச்ிறவர்கள் அடையபபோகிற அவியைக்குறித்து 

இப்படிச் சொன்னார். இயேசு இன்னும் மகிமைப் 
படாதிருந்தபடியினால் பரிசுத்தஆவி இன்னும் அருளப் 
படவில்லை. 

40 ஜனங்களில் அ௮கேகர் இந்த வசனத்தைக் கேட்ட 
பொழு து: மெய்யாகவே இவர் தீர்க்கசரிசியானவர் என் 

41 ரர்கள்.-வேறு இலர்: இவர் கிறிஸ்து என்ளுர்கள். 
வேறு இலர்: இறிஸ்.து கலிலேயாவிலிருந்தா வருவார்₹- 

42 தாவீதின் சந்ததியிலும், தாவீது இருந்த பெத்லகேம் 
ஊரிலுமிருந்து இறிஸ்து வருவார் என்று வேதவாக் 

43 இயம் சொல்லவில்லையா என்றார்கள்.---இவ்விதமாக 
அவளாக்குறித்து ஜனங்களுக்குள்ளே பிரிவினை யுண் 

44 டாயிற்று.--அவர்களில் சிலர் ௮வரைப் பிடிச்ச மனதா 
யிருக்தார்கள்; ஆகிலும் ஒருவனும் அவர்மேல் கைபோட 
வில்லை. 

கடைசிநாளில் அவா சேய்த பிசசங்கம். 75744, 

87. கடைசிநாளாகீய பிரதானநாளிலே--பண்டிகை ஏழுகாட் 
களாய்ச் கொண்டாடப்பட்டது. எட்டாம்காளை ஒரு விசேஷித்த 

ஒய்வுகாளாகச் கொண்டாடினார்கள். கூடாரப்பண்டிகை இஸ் ரவே
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லாது பிரயாணங்களையும் எட்டாம்காள் அவர்கள் கானான்சேசச்தை 

யடைதலையும் கொண்டாடினதாகச் சொல்வா ரகேகர், லேவி 2936 

எண் 29% நெகே8'5, இந்தப் பண்டிகைகளில் ஒவ்வொருகாட் காலை 

யில் ஆசாரியரும் ஜனங்களும் €லோவாம் குளத்திற்குப் போய் ௮தில் 

தண்ணீர்மொண்டு தேவாலயத்திற்குச் சசதோஷபவனியாசக கொண்டு 

வந்து பலிபீடத்தின்மேல் ஊற்றினார்களாம். இந்தச் சடங்கு வனாக 

தரத்தில் கற்பாறையில் தண்ணீர் வாடின தைக்குறித்துச் சாட்டின ௮. 
தண்ணீர் ஊற்றும்போது ஏசாயா | 23 பாடவொர்கள். இயேசு சொன்ன 

வார்த்தைகள் இந்தச் சடங்குடன் சம்பந்தமுள்ளன. கடவுள் எப்படி 

தெய்வீகமாய் இஸ்ரவேலருக்கு வனாந்தரத்தில் தண்ணீர் கொடுத் 

தாரோ அ௮வ்வண்ணமாய் இப்போது திருப்தியில்லாத ஜனங்களுக்கு 

ஆத்ம சர்தோஷச்தை இயேசுமூலமாய்க் கொடுத்துவருகருரென் 

இர்த்தமாம். 

39. இந்த வார்ச்தை இயேசுவின் சீஷர் பரிசுத்தாவியைட் பெறுத 

லைக் குறித்ததாக ஆசிரியன் நினைக்கிறான். இயேசு தமது வேலையை 

எல்லாம் முடித்தபிறகு £ஷர் இந்த ஆவியைப் பெற்றார்கள். இயேசு 

வே இந்தச் சமயத்தில் இதெல்லாம் நினைத்தாரென்று எண்ணக் 

கூடாது. அல்விசமாய் ஈடச்சசெனினும் இயேசு இவ்விடத்தில் 

ஒரு பொதுவான சச்தியத்தைமாச்திரங் கூறினார். என்னவெனில், 

௮வரது ஆவியைப் பெற்றவர் மறுபடியும் ௮தை உலகத்திற்குக் 

கொடுப்பவ ராவார். 

மகீமைப்படாதிநந்த--இக்ச வார்த்தையால் ஈம்மாிரியன் இயேசு 
வின் மாணாதிகளைச் காட்டுகிறான். 1253 133 1415, பார்க்க, 

40-44. ஜனங்களுடைய அபிப்பிராயத்தைப் பார்க்கிறோம். 

42. வேதவாக்கியம்--ஏசா 114 எசே 235 மீகா 0". பார்க்க. 

745, விரோதழம் பட்சழம். 

45 பின்பு ௮ந்தச் சேவகர் பிரசான ஆசாரியரிடத்டித் 
கும் பரிசேயரிடத்திற்கும் திரும்பிவக்தார்கள். இவர் 
கள் ௮வர்களை கோக்க: நீங்கள் ௮வனை ஏன் கொண்டு 

46 வ.சவில்லை என்று கேட்டார்கள். -- சேவகர் பிரதியுச் 
தசமாக: ௮ந்த மனுஷன் பேசுகிறதுபோல ஒருவனும் 

47 ஒருக்காலும் பேரெனதில்லை எனருர்சள்.-அப்பொழுது 
10



146 வசனமும் வியாக்டியொனமும் 

48 பரிசேயர்: நீங்களும் வஞ்சிச்சப்பட்டீர்களா?-௮.இகாரி 
களிலாவது பரிசேயரிலாவது யாதாமொருவர் ௮வனை 

49 விசுவாசித்ததுண்டா?- வேதத்தை அதியாசவர்களாகிய 
இக்க ஜனங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்றார்கள். 

50 இசாத்திரியிலே அவரிடத்திற்கு வந்தவனும் அவர் 
களி லொருவனுமாகிய நிக்கொதேமு என்பவன் அவர் 

51 களை மோக்க:-ஒரு மனுஷன் சொல்வதைக் கேட்டு, 
௮ வன் செய்கைகளை அறிதஇறதற்கு முன்னே, அவனை 
ஆக்கனைக்குட்படுத்தலாமென்று. நம்முடைய நியாயப் 

52 பிரமாணம் சொல்லுடிறதா என்றான். அதற்கு ௮வர் 
கள்: நீரும் கலிலேயனோ? கலிலேயாவிலிருநது ஒரு 
இீர்க்கதரிசியும் எழும்புகிறதில்லை என்பசை ஆராய்ந்து 

பாரும் என்றார்கள். 

40. அந்த மனுஷன் பேசுவதுபோல் என்பதை யொழித்து எவ 

னும் எப்போதும் அப்படிப் பேசவில்லை யென்றெழுதுக. 

49. வேதத்தை அறியாதவாகள்--பற்பல வியாக்கயொனங்களைப் 

படித்து அகங்காசங்கொண்ட பரிசேயர் பொது ஜனங்களை இவ்வித 

மாய் இகழ்க்து பேசுவது வழக்கம், 

50. நிச்கொதேழு பரிசேயருக்கு நீதியின் சட்டச்சை யெடுத்துச் 

காட்டுகிறான். நிக்கொதேழு மிக்க தைரியசாலியென்று சொல்ல 

முடியாதெனினும் அவன் கோழையல்ல என்பது இச்சம்பவத்தால் 

விளங்கும். 

52, பரிசேயர் தங்களையே காப்பாற்றவேண்டுமென்றும் தங்கள் 

குலத்திலும் தேசத்திலும் பிறக்காமலும் தங்கள் பாடசாலையில் படிச் 

காமலுமிருந்ச அவனைச் தொலைச்கவேண்டுமென்றும் எப்போதும் 

விரும்பினார்கள். எனினும் யோனா கவிலேயா” சேசத்தானானான் 

என்று பார்க்க. 2 இரா 14”, 

*-611, இயேசுவின் டரக்கமான நீதி. 

53 பின்பு ௮வரவர் தங்கள் தங்கள் வீட்டுக்குப் போனார் 
கள், 

1,2 இயேசு ஒலிவமலைக்குப் போனார்.-மறுகாள் காலை 

பிலே அவர் இரும்பி தேவாலயத்திற்கு வந்தபோது,
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ஜனக்களெல்லாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். gan 

உட்கார்ந்து அவாகளுச்கு உபதேசம்பண்ணினார். 

5. அ௮பபொழுது விபசாரத்திலே கண்டுபிடிக்சப்பட்ட 
ஒரு ஸ்திரீயை வேதபாரகரும்பரிசேயரும் அவரிடத்தில் 

4 கொண்வெந்து, அவளை நடுவே நிறுத்தி:-போதகசே, 
இந்த ஸ்திரீ விபசாரத்தில் கையும் மெய்யுமாய்ப் பிடிச் 

5 கபபட்டாள் --இபபடிபபட்டவர்களைக் கல்லெறிந்து 
கொல்லவேண்டுமென்று மோசே நியாயபபிரமாணத் 
தில் ஈமக்குக் சட்டளையிட்டிருக்கிறாரே. நீர் என்ன 

6 சொல்லுடிர் என்றார்கள்.-அவர்மேல் குற்றஞ்சுமத்து 
வதற்கான காரணம் உண்டாகும்பொருட்டு அவரைச் 
சோதிக்கும்படி. இபபடிச் சொன்னார்கள். இயேசுவோ 
குனிந்து, விரலினால் தரையிலே எழுதினார். 

7 அவர்கள் ஒயாமல் அவரைக் கேட்டுக்கொண்டிருக் 
கையில், அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து: உங்களில் பாவமில் 
லாசுவன் இவள்மேல் முதலாவது கல்லெறியச்சடவன் 

8 என்று சொல்லி,-அவர் மறுபடியும் குனிந்து, தரை 
9 யிலே எழுதினார் -அ௮வர்கள் அதைக் கேட்டு, தஙகள் 
மனச்சாட்சியினால் கடிந்துகொள்ளபபட்டு, பெரியோர் 
முதல் சிறியோர்வரைக்கும் ஒவ்வொருவ.ராய்ப போய் 
விட்டார்கள் இயேசு தனித்திருஈதார், அந்த ஸ்திரீ 

10 ஈடுவே நின்றாள்.-இயேசு நிமிர்ஈது ௮6த ஸ்இரீயைத் 
தவிர வேறொருவராயுங் காணாமல்: ஸ்திரீயே, உன் 
மேல் குற்றஞ்சாட்டினவர்கள் எஙகே?் ஒருவனாகிலும் 
உன்னை ஆக்இனைக்குள்ளாகத் தீர்க்கவில்லையா என்றார். 

11 அதற்கு ௮வள்: இல்லை, ஆண்டவரே, என்றாள். 
இயேசு அவளை கோக்க: கானும் உன்னை ஆக்னைக் 
குள்ளாகத் தீர்க்கிறதில்லை; நீ போ, இனிப பாவஞ் 
செய்யாதே என்றார், 

விபசாரத்தில் பிடிக்கப்பட்ட ஸ்திரீ. 77811, 

இந்த வசனங்கள் ஆதிநாலில் வராமல் பிறகு சேர்க்கப்பட்ட 

தென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. வேத வித்துவான்௧ள் யாவரும் இதை 

ஒப்புக்கொள்ளுவார்கள். இந்த ௮பிப்பிசாயத்திற்கு வேண்டிய ௬ஜ-௦க் 

கள் உண்டு, ௮வைகளைப் படிக்க விரும்புவோர் இங்கிலீஷ் வியாகஇ 

பான நூல்களைப் பார்க்க. இந்தச் சரித்திரம் மூன்றாம் நூற்றாண்டில்
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இக்தூலில் வந்ததுபோலிருக்கிறது, எனினும் பெரும்பான்மையோர் 

இது உண்மையான சம்பவமாயிருச்சலாமென்று நினைக்இருர்கள். 

2. இர்தச் சம்பவம் இயேசு கடைசியாக எருசலேமுக்கு வநத 

காலத்தில் நடந்ததுபோவிருக்கிறது. லூச் 20, 21 மத் 22. பார்க்க. 

3. வேதபாரகநம் பரிசேயநம் -- இவர்சள் பூதசென்று சொல் 

லப்பட்டவர்கள். 

5. மரணாக்னை கொடுக்கவேண்டுமென்று ௮வர் சொன்னால் 

௮.து சோம அதிகாரத்திற்கு விரோதமாய் ஈடப்பித்தலாம். அப்படி 

யல்லாமல் மாணாக்இனை அவ௫.பமில்லையெனின், அது நியாயப் 

பிரமாணத்திற்கு விரோதமாமென்று எண்ணியிருப்பார்கள். 

6. எழதினர்--தாம் பிறகு சொன்னசையே ஒரு தீர்ப்புபோல் 

எழுதியிருப்பார் சிலர். வேறு சிலர் தாம் அவர்களைச் கேட்சு விரும்ப 

வில்லை என்று காண்பிக்க, சும்மா வெழுதியிருபபாரென்பார். 

7. இந்தச் சங்கதி நியாயப்பிரமாணத்திற்குரிய சங்கதியல்ல. இது 

மனச்சாட்சிக்குரியதென்று சாண்பிக்கவும், அவர்களது சோதனையை 

ஜெயிச்சவும் இவ்வண்ணமான உத்தரவு கொடுத்தார். 

பி. நானும் உன்னைத் தீரக்கீறதில்லை--இந்த வார்த்தைகள் மன் 

ஸிப்பின் வார்த்தைகளல்லாவிடினும் அவர் பிறகு ஒரு உற்சாக 

வார்த்தையைப் பேசியனுப்பினார். இது மகா அருமையான சரித்திரம். 

இதில் அதிசயமாய் யூதாது குரோதத்தை ஜெயித்தார். அதிக யுக்தி 

யோடும் ௮ன்போடும் இயேசு இந்தப் பெண்ணுக்கு ஈன்னெறியைக் 

காட்டினார். 

இயேசு திவ்விய அதிகாரழன்ள போதகர், 815-55, 

1. அவசே உலகத்துக்குச் சுத்த ஞான சொருபம். 687. 

2. அவரது போதனை உண்மையாயிருக்றெது. 8153-17, 

அதற்குத் தகுந்த அத்தாட்கெளுண்டு, 
3. அவர் இன்னாரென்று அறிலிச்சப்பட்டது. 831-29, 
யூதர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாமையால் அவர்கள் அடைந்த 

பலன் தெரிவிக்சப்பட்டது. 

4, உண்மையான சுயாதீனமும் தேவபுத்திரத்துவமும், 831-59, 

அவைகள் யூதருக்குரியனவல்ல.
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51920. இயேசுவே ஞானஒளி. 

12 மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை மோக்கி: நான் உல 
கததிற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன், என்னைப் பின்பற்றுகிற 
வன் இருளிலே ஈடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப் 
பான எனனுர். 

13 அப்பொழுது பரிசேயர் ௮வரை நோக: உன்னைக் 
குறித்து நீயே சாட்சி கொடுக்கிறாய்; உன்னுடைய 
சாட்சி உண்மையானதல்ல என்்ளுர்கள். 

14 இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: என்னைக் 
குறித்து கானே சாட்டி கொடுத்தாலும், என் சாட்சி 
உண்மையாயிருக்கிறது; ஏனெனில் கான் எங்கே 
யிருந்து வந்சேனென்றும், எங்கே போடிறஹேனென்றும் 
அறிக்கிருக்கறேன்; நீங்களோ கான் எங்கேயிருந்து 
வருகிறேனென்றும், எங்கே போடுறேனென்றும் ௮றி 

15 Wiser. — நீங்கள் மாம்சத்துக்கேற்றபடி. கியாயநீதீர்க் 
இறீர்கள், கான் ஒரு வனையும நியாயக்தீர்சககிறஇல்லை;-- 

16 கான் கியாயந்திர்ச்தால், என் தீர்ப்பு சச்இியத்நின்படி. 
யிருக்கும்; ஏனெனில் நான் தணித்திருக்கவில்லை, 
கானும் என்னை அனுப்பின பிதாவுமாக இருக்கிறோம்.- 

17 இசண்டுபேருடைய சாட்டு உண்மையென்று உங்கள் 
18 நியாயபபிரமாணகச்திலும் எழுதியிருக்கெததே. -- கரன் 

என்னைக்குறிதது௪ சாட்சி கொடுக்கிறவனாயிருக்கிறேன், 
என்னை அனுபபின பிதாவும் என்னைக்குறிசததுச் சாட்ட 
கொடுக்கிறார் என்றார். 

9 அப்பொழுது அவர்கள்: உம்முடைய பிதா எங்கே 
என்றார்கள். இயேசு பிசதியுத்தசமாக: என்னையும் அதி 
யீர்கள், என் பிசாவையும் அறியீர்கள்; நீங்கள் என்னை 
அறிந்தீர்களானால் என் பிதாவையும் அறிவீர்கள் என் 

ர், 
20 ” சேவாலயத்திலே இயேசு உபசேசம்பண்ணுதெ 

போது, தருமப்பெட்டியிருக்கும் இடத்தில் இத்த வ௪ 
னங்களைச் சொன்னார். ௮வருடைய வேளை இன்னும் 
வசாசபடியினால் ஒருவனும் ௮௨னாப் பிடிக்சவில்லை. 

21 இயேசு மறுபடியும் ௮வர்களை கோக்: நான் போக 
றேன், நீங்கள் என்னைச் தேடி. உங்கள் பாவங்களிலே 
சாவீர்கள்) நான் போடுற இடத்துச்கு வ.ர உங்களால் 
கூடாது என்றார்.
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22 அப்பொழுது யூதர்கள்: நான் போடற இடத்துக்கு 
வர உங்களால் கூடாது என்கிறானே, தன்னைச்தான் 
கொலைசெய்துகொள்வானோ என்று பேசிக்கொண்டார் 
கள். 

23 அவர் அவர்களை நோக்க: நீட்கள் தாழ்விலிருந்துண் 
டானவர்கள், கான் உயர்விலிருந்துண்டானவன்; நீங் 
கள் இந்த உலகச்திவிருந்துண்டானவர்கள், கான் இந்த 

24 உலகச்திலிருக்துண்டானவனல்ல.-அகையால் நீங்கள் 
உங்கள் பாவங்களில் சாவீர்கள் என்று உங்களுக்குச் 

சொன்னேன்; நானே அவர் என்று நீங்கள் விசுவாசியா 
விட்டால் உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள் என்ளூர். 

95 அதற்கு அவர்கள்: நீர் யார் என்றார்கள். இயேசு 
அவர்களை கோக்க: கான் ஆதிமுதலாய் உங்களுக்குச் 

26 சொல்வியிருக்றவர்தான்.--உங்களைக்குறித்துப் பேச 
வும் நியாயந்தீர்ச்சவும் எனக்கு ௮நேக காரியங்களுண்டு. 
என்னை அனுப்பினவர் சத்தியமூள்ள௨ர்; கான் அவரி 
டத்தில் கேட்டவைகளையே உலகத்துக்குச் சொல்லுக 

27 றேன் என்றார். _-பிதாவைக்குறிச்துப் பேசினாரென்று 
அவர்கள் அதியாதிருந்தார்கள். 

989 ஆதலால் இயேசு அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் மனுஷ 
குமாரனை உயர்த்தினபின்பு, நானே அவரென்றும், 
நான் என் சுயமாய் ஒன்றும் செய்யாமல், என் பிதா 
எனக்குப் போதித்தபடியே இவைகளைச் சொன்னேன் 

29 என்றும் அ௮றிவீர்கள்.-என்னை அ௮னுப்பினவா என்னு 
டனேகூட இருக்கார், பிதாவுக்குப் பிரியமானவை 
களை கான் எப்பொழுதும் செய்கறெபடியால் ௮வர் என் 

னைத் சனியேயிருக்க விடவில்லை என்ளூர். 
30 இவைகளை அவர் சொல்லுகையில், அநேகர் gam 

டத்தில் விசுவாசம் வைத்சார்கள். 

12, இயேசுவே உலகத்திற்குச் சுத்த ஞான சொரூபம். அவர் 

இவ்விதமாய்த் தம்மை தேவாலயத்தில் கூறினார். அவர் ஒளியென் 

னும் உருவகத்தால் இதை வெளிப்படுத்தினர். 

மறுபடியும்--இது 7755-ம் வசனத்தோடு சம்பந்தமுள்ள... 

ஒளி--இந்தக் கூடாரப்பண்டிகையில் அவர்கள் தேவாலயத்தி 

லும் வீதிகளிலும் பற்பல தீபங்களை வைத்துக் கொளுத்தினார்கள். 

இது இபாவளி பண்டிகைபோலிருந்தது. இந்தத் திபங்களினால்
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வனாந்தரத்தில் வழிஈடத்தின தீபஸ்தம்பத்சைச் சுட்டிக் காட்டினார்கள். 

௮வசே தம்மைச் சார்ந்தோர்க்கு ஞானவொளியாகி அவர்களது அஞ் 

ஞானவிருளை யகற்றுறெவர், 

்*சற்குருவாெய சிறிஸ்து ஆத் துமாவினிருளை நீச்ச ஞானவெளிச்ச 

மூண்டாக்கி கடவுளுடன் சேர்க்க வல்லவரென்றறிக,”? (பராகந்தர்,) 

சிவஞானத்தியார் பின்வருமாறு பாடினதைக் கேட்ச. 

௮ர௬ளத சத்தி யாகு ம ரன்றன& கருளை யின்றித் 

தெருள்சவ மில்லை யந்சச் வெமின்றிச் சத்தி யில்லை 

மருளினை யருளால் வாட்டி. மன்னுயிர்க் களிப்பன் சண்கட் 

கிருளினை யொளியா லோட்டு மிரவியைப் போல வீசன். (a) 

சுத்தமாஞ் சத்தி ஞானச் சுடராகுஞ் சவமொ ழிந்தச் 

சத்திசா னின்று முன்னைத் ஈகலவிலா மலங்கள் வாட்டி 

யததனை யருளு மெங்கு மடைந்திடு மிருள கற்றி 

வைத்திடு மிரவி காட்டும் வளரொளி போன்ம இழ்ந்தே (1) 

என்று திவபபிரகாசர் சொன்னதையும் பார்க்க. 

அவாது போதனை உண்மையாயிநக்கிறது. 65-13 

பரிசேயர் ௮வர் போதனையை மறுத்தார்கள். ஆகையால் இயேசு 

தாம் போதித்த அதிகாரத்தைக் காண்பித்தார். அவரது சாட்டி 

உண்மை. ஏனெனின், அவர் தம்மை யறிவார். 813: 14, 

அவருடைய தந்தையுங்கூட சாட்சி கொடுக்குளூர். *15-15, 

யூதர்கள் அவரையும் அவருடைய தந்தையையும் அறியாமை 

யால் ௮வரது போதனையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. 813. 

(௨) அ௮ருளானது சகடவுளத சச்தியாமமே. கடவுளுக்கு ௮ருளில்லாவிடின் 

தெளிந்த ரத்தானந்தமுமில்லை. அந்தச் சத்தானந்தமின்றியே சத்தியுமிராது. 

கண்களது இருளைக் தனத செணங்களால் அ.ரத்திவிடும் சூரியனைப்போல் பச 

வான் அஞ்ஞானத்தை அருளால் நீக்கி மனிதர்க்கு அருளைத் தருவான். 

(0) பரிசுத்த சத்தியானத ஞானவொளியாம். சவத்தை யொழிந்து சத்தி 

தனித்தாசமாட்டாது. எங்கும் கூடுற இருளை யகற்றி சூரியனைக் காட்டும் 

பேரொளியைப்போல் முன்னமே மயக்ெ இமைகளை 8ீகசெ சவனைக காட்டும்.



152 வசனமும் வியாக்கியானமும் 

19. உம்ழடைய பிதா எங்கே--இது சிரிப்புக்டெமாகச் சொல் 

லப்பட்டது. அவர்க ளிப்படி உண்மையான மனத்துடன் கேட்ச 

வில்லை. 
20. தநமப்பேட்டி யிநக்தம் இடதந்தில--இந்த இடத்தில் ஜனங 

களெல்லாரும் தங்கள் காணிச்சைகளைச் சொண்வெந்து போட்டார் 

கள். இது ஸ்திரீகளின் பிராகாரத்தின் பக்கத்திலிருந்தது. அந்தப் 

பிராகாரத்தில் ௮வர்கள் விளக்குத்தண்டுகள் வைத்து இந்தப் பண்டி 

கையில் விசேஷமாய்க் கொளுத்தினார்கள். யூதப் பிரதான சங்கம் 

அதற்குச் சமீபமாய்க் கூடினது. 

அவரின்னுரேன்று காண்பிக்கப்பட்டது. 6”-5. 

பூதர்களது பயங்கரமான நிலைமை, அவர்கள் லெளகே குணத் 

தீ. ராதலின் ௮வரை இன்னாரென்று அறியாமவிருந்தார்கள். 65134, 

௮ வர் உண்மையாய்ச் தந்தையிடத்திவிருந்து வந்தவர். 5955-97, 

அவர் செய்கை யாவும் தந்தையின் டத்தச்கிற் தசைவுள்ளன, 835-29, 

21. மறுபடியும்--தமது வாழ்நாள் சீக்கிரத்தில் முடிவு பெறு 

மென்றறிந்து அவரவர்களுக்கு எச்சரிக்கை சொன்னார். அவர்கள் 

பாவம் செய்து மரணமடைதல் பயக்க.ரமானதென்று காண்பித்தார். 

23. அவர்களுக்கும் தமக்குமுள்ள குணவிபரீதத்தைக் சாண்பித் 

தார். அவர்கள் விசோதத்திற்கும் ௮றியாமைக்கும் அவிசுவாசச் 

இற்கும் இந்த விபரீதமே காரணம். அவர்களது ஜீவியச்தின் மூலாதா 

சம் லெள£€£கப் பொருளிலேயே யிருந்தது. ௮வர்கள் லெளகே நோக் 
கங்களைக்கொண்டே இவித்தார்கள். 

24. ஜீவனுக்கு விசுவாசம் ௮வ௫ியமென்றும், ௮விசுவாசமிருக் 

தால் அவர்கள் பாவத்துடன் சாவார்களென்றும் இட்டமாய் அவர் 

களுச்கு எச்சரிக்கை பண்ணினார். 

25. நீர் யா -- கானே ௮வசென்று இயேசு இரகியமாய்ச் 

சொன்னார். நானே மேசியாவென்று அவர் சொல்லும்படி அவர்கள் 
இவ்விதமாய்ச் கேட்டார்கள். 

நான் ஆதிழநலாம் உங்களுக்தச் சோலலியிநக்கிறவர்தான்-- 

மூலபாஷைச்கு இரண்டு மொழிபெயர்ப்புகள் சொல்லப்பட்டன.
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(1) மான் உங்களுக்கு ஆகிமுதலாய்ச் சொன்னதுதானே. என்ன 

வெனில், கான் யாரென்று நீங்கள் அறிய விரும்பின் என் உப 

தேசத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கவேண்டும் என்பதும். 

(2) கான் உங்களுடன் பேசுவானேன்? நீங்கள் முற்றிலு மென்னை 

யறியாதிருக்இறீர்கள். ஆகையால் நான் உங்களுடன் பேசுவதால்: 

பிரயோஜனமேது என்பதும். 

20. ௮வர் சொன்னது எல்லாம் தாமே சுயம்பாகச் சொல்லா 

மல் பரம தந்தையிடமே பெற்றுச் கட்டாயமாய்ச் சொல்லவேண்டிய 

தாயிற்று. 

28. நீங்கள் -- அவர்களே தம் மரணத்தில் பங்குபெறுவார்க 

ளென்று காட்டுகிரூர். அதற்குப்பிறகு ௮வரது உண்மையான தன்மை 

யும் பரம தர்தையுட ணனிராகின்ற ௮வரது 6க்கயப்பாடும் விளங்கும். 

29. பரம தர்தை யவசை ௮னுப்பினதுடன் எப்போது மவருடன் 

கூட இருக்கார். 

30. gat இவ்வளவு தெளிவாய்ப் பேசினபோதிலும் ௮கேக 

சவரை விசுவாசித்தது அவர் மாசில்லா குணத்திற்குச் சரியான ௮த் 

தாட்டி. இவர்களி லகேகருடைய விசுவாசம் ஆழ்ந்த கருத்துள்ள 

தீல்லவென்று பின்ஈடந்த சங்கதியா லறியலாம். 

உண்மையான சுயாதீனழம் தேவ புத்தாத்துவழம். 655, 

இறிஸ் அவின் 2ஷருக்கு உண்மையான விடுதலையுண்டு, 6531-5, 

பாவம் செய்பவனுக்கு விடுதலையில்லை, 63455, 

மேன்மையான வம்சத்தின் தன்மை செய்கையிலே தோன்று 
இறது. 637-[, 

யூதர்கள் ஆபிரகாமுச்குரிய இரியைகளைச் செய்யாமையால் ௮வர் 

sa garg சந்ததியல்ல, 

கடவுளின் வம்சத்தார் இயேசுவை விரும்புவார்கள். 8447, 

யூதர்கள் சத்தியத்தை விரும்பாமையால் பிசாசின் சந்ததியானார்கள். 

இறிஸ்து பரமதந்தையை மூமைப்படுத்துஇருர். 6445, 

ப.ரமதந்தை கிறிஸ் துவை மட௫மைப்படுத்துஇரார். 

இயேசு முன்காலக்களில் எப்போது மிருந்திருப்பவர். 654-55, 

இதிலே இயேசு தமது உன்னத நிலைமையை அதிகத் தெளிவுடன் 

விவரித்துக் சாண்பித்தார்.
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6-4, சுயாதீனழம் தேவ புத்திரத் துவழம். 

31 இயேசு தம்மை விசுவாடித்த யூதர்களை நோக்கி: 
நீங்கள் என் உபசேசத்தில் நிலைச்திருந்சால் மெய்யா 

32 கவே என் €வராயிருப்பீர்கள்;--சத்தியத்தையும் ௮றி 
வீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்ளுர். 

99 அவர்கள் அவருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நாங்கள் அபி 
சகாமின் சந்ததியாயிருக்கறோம், நாங்கள் ஒருக்காலும் 
ஒருவனுக்கும் அடிமைகளாயிருக்கவில்லை; விடுதலையா 
வீர்களென்று நீர் எப்படிச் சொல்லுறீர் என்றார்கள். 

24 இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: பாவஞ் 
செய்கிறவன் எவனும் பாவத்துக்கு அடிமையாயிருக்இ 
ரூன் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 

33 சொல்லுகிறேன். -- அடிமையானவன் என்றைக்கும் 
வீட்டிலே நிலைத்திரான்; குமாரன் என்றைக்கும் நிலைத் 

26 இருக்கிறார். அகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலை 
37 யாக்கினால் மெய்யாகவே வி௫தலையாவீர்கள்.---நீங்கள் 

ஆபிரகாமின் சந்ததியாரென்று அறிவேன்; அனாலும் 
உங்களுக்குள்ளே என் உபசேசம் இடம்பெருசபடி 

88 யால், என்னைக் கொலைசெய்யச் தேடுறீர்கள்.--நான் 
என் பிதாவினிடத்தில் கண்டதைச் சொல்லுகிறேன், 
நீங்களும் உங்கள் பிதாவினிடத்தில் கண்டதைச் செய் 
இறீர்கள் என்றுர். 

89 அதற்கு அவர்கள்: ஆபிரகாமே எங்கள் பிதா என் 
ரூர்கள், 

இயேசு அவர்களை நோக்: நீங்கள் ஆபிரசாமின் 
பிள்ளைகளாயிருந்தால் ஆபிரகாமின் இரியைகளைச் செய் 

40 வீர்களே.--தேவனிடத்தில் கேட்டிருக்க சத்தியத்தை 
உங்களுக்குச் சொன்ன மனுஷனாகிய என்னைச் கொல் 
லத் தேடுஇறீர்கள், ஆபிரகாம் இப்படிச் செய்யவில் 

41 லையே.--நீங்கள் உங்கள் பிதாவின் இரியைகளைச் செய் 
இறீர்கள் என்றார். 

அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் வேடுத்தன ச்இனால் பிறக் 
தீவர்களல்ல; ஒசே பிதா எங்களுச்குண்டு, ௮வர் சேவன் 
என்றார்கள். 

42... இயேசு ௮வர்களை நோக்கி; தேவன் உங்கள் பிதாவா 
யிருந்தால் என்னிடத்தில் அன்பாயிருப்பீர்கள். ஏனெ 
னில் மான் தேவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன்;
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நான் சுயமாய் வரவில்லை, ௮௨சே என்னை அனுப்பி 
43 னார். -- என் வசனத்தை நீங்கள் ஏன் அ௮றியாமலிருக்க 

றீர்கள்? என் உபதேசத்தைக் கேட்ச மனதில்லா$திருக் 
34. இறஇனால் அல்லவா?-- நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகய பிசா 

சானவனால் உண்டானவர்கள்; உங்கள் பிசாவினுடைய 
இச்சைகளின்படி செய்ய மனதாயிருகஇறீர்கள்; அவன் 
ஆதிமுதற்கொண்டு மனுஷ கொலைபாசகனாயிருக்கி 
ரூன்; சத்தியம் ௮வணிடத்தி லில்லாதபடியால் அவன் 
சச்தியச்திலே நிலைநிற்சவில்லை; அவன் பொய்யனும் 
பொய்க்குப் பிதாவுமாயிருக்இறபடியால் ௮வன் பொய் 
பேசும்போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்துப் பேசுஇரான்..- 

45 நான் உங்களுக்குச் சத்தியக்சைச் சொல்லு றெபடியி 
46 னாலே நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்கறதில்லை.--என்னி 

டத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னைச் 
குற்றப்படுத்தச்கூடும்? நான் சத்தியச்தைச் சொல்வி 
யிருக்க, நீங்கள் ஏன் என்னை விசுவா௫க்கிறதில்லை.-- 

47 சேவனால் உண்டானவன் தேவனுடைய வசனங்க 
ளுக்குச் செவிகொடுக்கறான் ; நீங்கள் தேவனால் உண் 
டாயிசாதபடியினால் செவிகொடாமலிருக்கிறீர்கள் என் 
ரோ. 

31. இயேசு இப்பொழுது வேறே ஆட்களைப் பார்த்து பிரசங்கம் 

பண்ணுஇருர். ஒருவேளை அவர்முன்னே பிரசங்கித்த பிரயாணி 

கள் எருசலேமை விட்டுப் போய்விட்டிருக்கலாம். ஏனென்றால், 

அவர் இப்போது பார்த்துப் பேசுகிறவர் யூதர்கள். அதாவது எருசலேம் 

பட்டணத்தார். ஒருவேளை இது மறுநாளில் பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்க 

லாம். இயேசு இப்போது தம்மை விசுவாடித்தோருக்கு இன்னம் 

அழ்ந்த போதனையைக் கொடுக்கிறார். அவர்கள் இவசை உண்மை 

யாய் விசுவாடுப்பார்களோ இல்லையோ என்பது இதினாலேயே 

தெரியவரும். 

நீலைத்திநந்தால் -- அவரது உபதேசத்தில் நிலைபெற்று மனம் 

வைத்துச் தியானஞ்செய்து வரவேண்டும். இதனால்மாத்திரம் gar 

கள் இயேசுவின் £வராசச்கூடும். 

99. அப்படிச் செய்தால் சிறந்த சத்தியத்தை யடைவார்கள். ௮தை 

அடைந்ததுடன் உண்மையான சுயாதினமுடையவர்களாவார்கள். 
இரேக்கு சாஸ்திரிகள் ஞானமுள்ளவன்மட்டுமே சுயாதினமுடையவ
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னென்றார்கள். மற்றப்படி, யவர்கள் ஆத்ம விடுதலை யடையாமல் 

அஞ்ஞானத்தின் அடிமைத்தனத்தி லிருப்பார்கள். இது சித்தாந்த 

போதனை. இவன் முத்தன் என்னப்பட்டவன், அதாவது பூரண 

ஞானமூள்ளவன். 

ஈதிரிமல மறுத்துப் பண்டைச் சிற்றறி வொழிந்து ஞானம் 

பெருகொ யகன்றன் பாதம் பெறுவது சுத்த மாமே?” (8) 

என்று சவஞானத்தியார் பாடியதைச் காண்க, 

38. பயூசர்கள், பாபிலோன் ௮£€ரியா ரோமை முதலிய தேசங் 

களுக்குக் மேடங்கப்போனபோதிலும் அவர்கள் இச்சமயத்தில் இவை 

களைப்பற்றி நினைக்காமல் தங்கள் பொதுஜனவிஷயமாய் அடிமை 

களா யிருசக்கமாட்டார்களென்று நினைத்தே சொன்னார்கள். அவர்கள் 

வம்சத்தின் கர்வம் ஏறிப் பொங்கெது. இஸ். ரவேலர் தங்களை இரா 

ஜாக்களின் மக்கள் என்றார்கள். 

பாவஞ்செய்வோனுக்கு விதெலையில்லை. 8934-5, 

லெள$ேப் பிரகாரமாய் அடிமைத்தன மில்லாவிடினும் ஆத்மப் 

பிரகாரமான அடிமைத்தன மிருக்கலாம். 

பாவஞ்செய்தலால் பாவத்துக்கு ௮டிமையாதலுண்டு, 834, 

கடவுளது சிலாக்கெங்களும் ஆசீர்வாதங்களும் புத்திரருக்கு எப் 

போதும் இருப்பதேயொழிய அடிமைகளுக்குக் இடைகச்காமல் 
போகும். 8“, 

தேவகுமாரனால் விடுதலை பெற்றால் ௮து உண்மையான சுயா 

இனமாம். 53₹, 

25. விட்டிலே -- வீடு என்றலால் கடவுள் குடும்பத்திற்குரிய 

ஆசீர்வாதங்களையும் சிலாக்கயற்களையுங் காண்பித்தார். 

யூதர்கள் தங்களைக் கடவுள் குடும்பத்தாரென்றெண்ணி அ௮சற்குரிய 

பாக்கியங்கள் யாவும் எப்போதும் ௮வர்சளுடையதென்று கர்வத் 

துடன் நம்பினார்கள். 

  

(8) திரிமலங்களை ரீக பழைய அஞ்ஞானம் ஒழிந்து ஞானம் பெருக் 
கடவுளது பாதங்களை யடைவ2 சுத்த கிலைமையாம்.
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36. மேய்யாகவே--இப்போது தங்களுக்கு விதெலை யுண்டென் 
றெண்ணினது உண்மையானதல்ல. வீட்டுக்குச் சொந்தமானவனா 

இய புத்தானே உண்மையான விடுத$லையைச் கொடுக்கக்கூடும். 

மேன்மையான வம்சத்தின் தன்மை செய்கையிலே தோன்று 
இ றது. §97-41, 

யூதர்கள் தங்களை ஆபிரகாமின் மக்கள் என்றார்கள். அதற்கு 

இயேசு வம்சம் செய்கையிலே காணப்படும் என்றார். 

சரீரப்பிரகாரமாய் அவர்கள் வம்சம் ஆபிரகாமின் வம்சம். 857, 

யாவரும் வம்சத்துக்கேற்ற செய்கைகளைச் செய்வார்கள். 65, 

அவர்கள் அபிரகாமுக்குரிய செய்கைகளைச் செய்யாமையால் 

அவர்களை ஆபிரகாமின் மக்களென்று சொல்லக்கூடாது. 85-40, 

ஆகையால் இவர்கள் வேறே வம்சத்தாராயிருக்கவேண்டும். 841, 

38. என் பிதாவினிடத்தில் கண்டதை--இயேசுவுக்குச் கடவுளைச் 

சண்ட தரிசனம் இருந்ததாக அடி.ச்சடி இந்நாவலில் சொல்லப்பட் 

டது. இதினால் அவருக்கும் பூதருக்கும் ௮இ௧ வித்தியாசமுண்டு, 

இப்போது ௮வர் அவர்களுடைய தந்ைத இன்னாரென்று சொல்ல 

வில்லை. பிறகு திட்டமாய்ச் சொன்னார். 

41. ஒரே பிதா-- இப்பொழுது சரீரப்பிரசாரமாய்த் தாங்கள் 

எப்படிச் சுத்தமாய் அபிரகாமின் வம்சத்தார்களானார்களோ அப் 

படியே சின்மயவிதமாய்த் தாங்கள் சுத்தமாய்க் கடவுள் வம்சத்தா 

சென்று சாதிக்கிறார்கள். 

கடவுள் வம்சத்தார் இயேசுவை விரும்புவார்கள், 63-4, 

கடவுள் வம்சத்தாருக்கு விசேஷித்த குறிப்பு யாதெனில். 

இயேசுவை விரும்புதல்தானே. ஏனென்றால் இயேசுவே கட 

வுளா லனுப்பப்பட்டவர். 845, 

அவர்கள் ௮வர் சொன்னசைக் கேளாமையால் கடவுள் வம்சத்தா 

ரல்ல, 845, 

பிசாசின் வம்சத்தாருக்குரிய குறிப்புகளாகிய கொலையும் பொய் 

யும் ௮வர்களுச் இருந்ததால் அவர்கள் பிசாசின் வம்சத்தார்களானார் 

கள், 6444) 
இச்சாரணத்தினால்தான் ௮வர்கள் தேவ வார்த்தைகளைச் கேட் 

இறதில்லை. 81.
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42. இயேசு ஈன்னெறிக்குரிய பிரமாணத்தால் அவர்களது வார்த் 

தைகளைப் பரிசோதித்தார். 

44, இப்போது இயேசு அவர்களுடைய சர்சை இன்னாசென்று 

இட்டமாய்ச் சொல்லுகிறார். அவனுக்குப் பொய் உண்டாக்குதல் 

இயற்கையாயிருக்கின்றது. 

40. என்னிடத்தில் பாவம் உண்டேன்று உற்களில் யார் என் 

னைக் தற்றப்படூத்தக்கூடும்--அவருக்குச் குற்தமிருக்குமிடத்து அவர் 

கள் இவரது வார்ச்தைகளைச் சமுசயச்துடன் கேட்க இடமுண்டு. 

நான் சத்தியத்தைச் சோலலியிரக்க-கான் சத்தியத்தைச் சொல் 

லின் என்றிருப்பது நல்லது. ஜனங்கள் ஒன்றையும் பேசாமை 

யானது அவரிடத்தில் குற்றமில்லையென்று சம்மதிப்பதற்குச் சரியா 

யிருந்தது. 

17. நீங்கள் தேவனுல் உண்டாயிராதபடியினுல்--௮வர்களது 
அவிசுவாசத்திற்கு இதுவே காரணமென்று சாதித்தார். அவர்கள் 

மனல் கடவுளுக் குரியதல்லாததால் இயேசு சொல்லுகறெ கடவுளது 

வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாம விருக்இரூர்கள். 

915-. தந்தையின் மகிமையும் கிறிஸ்துவின் மகீமையும். 

48 அப்பொழுது யூதர்கள் அவருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 
உன்னைச் சமாரியனென்றும், பிசாசுபிடித்தவனென் 
றும் நாங்கள் சொல்லுகிறது சரிதானே என்றார்கள். 

49 அதற்கு இயேசு: நான் பிசாசு பிடித்தவனல்ல, 

நான் என் பிதாவைச் கனம்பண்ணுறேன், நீங்கள் 
50 என்னைக் கனவீனம்பண்ணுிறீர்கள்.--நான் எனக்கு 

மஇூமையைத் தேடுகிறதில்லை; அதைச் தேடி நியாயம் 
51 தீர்ச்தெவர் ஒருவர் இருக்கிருர்.--ஒருவன் என் வார்த் 

தையைக் கைக்சொண்டால், அவன் என்றென்றைக் 
கும் மரணத்தைக் காண்பதில்லை என்று மெய்யாகவே 
மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுறேன் என்றூர். 

552 அப்பொழுது யூதர்கள் ௮வரை நோக்: நீ பிசாசு 
பிடித்தவனென்று இப்பொழுது அறிந்திருச்சறோம்; 
ஆபிரகாமும் தீர்ச்கதரிசெளும் மரித்தார்கள். நீயோ: 
ஒருவன் என் வார்த்தையைச் சைச்சொண்டால் என் 

ஹென்றைக்கும் மரணத்தை ருடிபார்ப்பதில்லே என்ட
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53 ராய். -- எங்கள் பிதாவாகிய ஆபி.ரகாமிலும் நீ பெரிய 
வனோ£ அவர் மரித்தார், தீர்க்கதரிசகளும் மரித்தார்கள்; 
உன்னை நீ எப்படிப்பட்டவனாக்குகிருய் என்றார்கள். 

54 இயேசு பிரதியுத்தரமாக: என்னை கானே ம௫ூமைப் 
படுத்தினால் ௮ந்த மகிமை வீணாயிருக்கும், என் பிதா 
என்னை மகிமைப்படுத்துகறவர், அவரை உங்கள் தேவ 

55 னென்று நீங்கள் சொல்லுிறீர்கள்.-- ஆயினும் நீங்கள் 

அவரை அறியவில்லை, கான் அவரை அறிந்திருக்க 
றேன்: அவலா அறியேன் என்று சொல்வேனாகில் உங் 
களைப்போல நானும் பொய்யனாயிருப்பேன்; அவரை 
நான் அறிந்து, அவருடைய வார்த்தையைக் கைக் 
கொண்டிருக்கிறேன்.-- உங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாம் 
என்னுடைய நாளைக் காண ஆசையாயிருக்தான்; கண்டு 
களிகூர்ந்கான் என்றார். 

57 அப்பொழுது யூதர்கள் அவரை கோக்க: உனக்கு 
இன்னும் லிம்பது வயதாகவில்லையே, நீ ஆபிரகாமைக் 
கண்டாயோ எனறுர்கள். 

58 அதற்கு இயேசு: ஆபிரகாம் உண்டாஇறதற்கு முன் 
னமே மான் இருக்கிறேன் என்று மெய்யாகவே மெய் 
யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றளுர். 

59 அப்பொழுது அவர்மேல் எறியும்படி கல்லுகளை 
எடுச்துக்கொண்டார்கள். இயேசு மறைந்து, அவர்கள் 
நடுவே கடந்து, சேவாலயத்தை விட்டுப் போனார். 

56 ணி
. 

கிறிஸ்து பரம தந்தைமை மகீமைப்படுத்துகீறர். 64-55, 

48. சமாரியனேன்றும் பீசாசுபிடிந்தவனேன்றும்-இது வழக்க 

மொழியைப்போலிருக்றெது. சமாரியர் பயூதருச்குப் பகைஞசாக 

எண்ணப்பட்டார்கள். 

இயேசு தமக்கல்லாமல் பரம தந்தைக்கே மகிமையுண்டாச்கத் தேடு 
தரூர். ஒ.49. 50. 

இயேசுவின் வார்த்தையைப் பெறுதல் நித்தியஜீவலுச் கேது 
வாம். 851, 

இயேசு தம்மையே மட$மைப்படுத்தாமல், தந்தையே அவரை 

மடமைப்படுத்துகருர். அவர் இன்னாரென்று இயேசு அறி௫ர், 
854. 33
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49, நான் பேசினது பிசாசாலேயல்லாமல் என் தந்தைக்கு 

மூமை யுண்டாக்கும்படியே பேசுகிறேன் என்பது. 

50. 968 அவமானம் எனக்குக் காரியமல்ல, ஏனெனில், என் 

மஇூமையை நான் தேடுஇிறதில்லை. வேறொருவ சதைக் கவனித்து 

நியாயந்தீர்ப்பாரென்க. 

51. அதற்கெதிரிடையாக தமது வார்த்தைகளைக் கைக்கொள்பவர் 

நித்தியஜீவனை யடைவாரென்று சொன்னார். 

கைக்கோண்டால--காத்துக்கொண்டால் என்பது கல்ல மொழி 

பெயர்ப்பு. இந்நாவலில் இந்த வார்க்தை யடிக்கடி. வருகிறது. 141553 

1] யோவா 23 வெளி 25, 

மாணத்தைக் காண்பதிலலை -- மாணச்தைப் பார்க்கமாட்டா 

னென்றும் மரணமடையமாட்டானென்றும் அர்த்தமல்லாமல் அதில் 

நிலைத்திருக்கமாட்டானென்றர்த்தமாம். 

52. பூதர்க எதைத் திட்டமாகவே யெண்ணி மூல அர்த்தத்தை 

வைத்ததாலே அவர்கள் அந்த வார்த்தைகளைப் பிசகாய் எண்ணி 

னார்கள். 

54. யூதர்கள் சொன்ன குற்றச்தை இயேசு மறுத்து நான் என்னை 

வேறொருவ னாக்குகிறதில்லையென்று சொல்லித் தமது வார்த்தையின் 

உண்மையைச் சாதித்தார். 

55. அவநடைய வார்த்தையைக் கைக்கோண்டிநக்கிறேன்-- 

இது 65ல் எழுதியிருக்கிற மொழிதான் அதாவது பாதுகாக்இ 

ஹேன் என்க. 

இயேசு முன்காலங்களில் எப்போது மிருந்திருப்பவர். 96-58, 

ஆபிரகாம் என்னைச் காண எதிர்பார்த்தான். 65, 

ஆபிரகாம் இராததற்கு முன்னே இயேசு இருக்கிளுர். 857: 58, 

இயேசுவின் காலம் எக்காலமுமாயிருக்கறெது. 

50. ஆபிரகாம் எதிர்பார்த்து விசுவாரித்த இரட்சகர் இயேசுவே. 

ஆதி 1556 2917. 18 ஏபி 1175, பார்க்க. 

அதுமாத்திரமல்ல ௮வனிப்போது உயிரோடிருத்தலின் அதைக் 

கண்டான் என்சு. வேறு சிலர் ஆபிரகாம் ஒரு தரிசனத்தில் இயேசு 

வின் வெளிப்படுத்தலைச் சண்டான் என்று விஸ்தரிக்ரொர்கள்.
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57 ஜம்பது வயதாகவில்லையே-- இந்த வசனச்தால் இயேசு 
வுக்கு ஐம்பது வயது சமீபமானதாகச் சொல்லமுடியாது யூதர்கள் 

சுமா இநத எண்ணை எடுததுககூறி இயேசு இன்னம பூரண மனுஷப் 

பருவம் அடையவில்லை எனபதைக காட்ட விருமபினாகள் என்க, 
58. இயேசு ஆழ்ஈத கருத்துடன் இவ்வாத்தையைச் சொன் 

ஞர். அவரது முனனிருபபை திட்டமாய்ச் சாதித்துச் சொன்னார். 

59 யூதாகள் இறு தேவதூராஷஹணமென்றெண்ணி அவரைச் கல் 

லெறிய ஆரமபிசசாகள் ஏனெனில், ௮வது அறிசகை சாதாரண 

மணிதனுககேற்றதலல 

இயேசு தமது மேலான அதிகாரத்தைக் காண்பித்தது 91-10₹% 
(8) இயேசு பெதஸசாகுளததில இடாத வியாதிககாரனைச சொஸ் 

தீமாககி பரிசேயருககு விரோதமுண்டாகச் செய்தா ௮ஈத விரோதத் 

இன் வளாசூயும அதினாலுண்டான பற்பல அபிபபிராயஙகள் எழும்பி 

விழுந்ததை.புங கண்டோ.ட மறுபடியும் யூதரது பாரமபரியததிற்கு 

கோவிசோதமான இனனாரு செயகை ஈடபபிததாா இதற்கு நியா 

யஞ் சொல்லுமபடியாக யூதா பாரமபரைககு மேலான தமது அதிகாரத் 

தை வெளிபபடுதரினஞா இதினாலே யூதா ௮வசைக கொலைசெய்யத் 
தாமானமபண்ணி ௮சைச செயயும வசையையுஈ தேடினாகள் 

பா.ரமபரைபை ந்கஇ.ப சமபவம் 915, 

இதற்குரிய ல சரதிபபுகள 957 

இயேசு ஒரு பிரசயகத$ில சமது மேலான அ௮திகாசததைக காண் 

பித்தது 1017 

911 கடவுளின் மகீமையைக் காண்பித்த அடையாளம் 

1 அவா அபபறம போகையில் பிறவிக்குருடனாயெ 
2 ஒரு மனுஷனைச சண்டார் -- அபபொழுது ௮வரு 
டைய €ஷாகள அவரை நோக்கி: ரபீ, இவன் குருட 
ஞாயைப பிறந்தது யா செய்த பாவம, இவன் செய்த 
பாவமோ, இவனைப பெற்றவர்கள் செய்த பாவமோ 
என்று கேட்டார்கள். 

3... இயேசு பிசதியுததரமாக: ௮து இவன் செய்த பாவ 
மூமலல, இவனைப பெற்றவர்கள் செய்த பாவமுமல்ல; 
தேவனுடைய கஇரியைகள் இவணிடத்தில் வெளிப்படும் 
11
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4 பொருட்டு இப்படிப் பிறஃசான். -- பகற்காலமிருக்கு 
மட்டும் நான் என்னை அ௮னுப்பினவருடைய இரியைச 
ளைச் செய்யவேண்டும்; ஒருவனும் இரியை செய்யச் 

௦ கூடாத இராக்காலம் வருகறது.--நான் உலகத்திலிருச் 
கையில் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன் என்றார். 

6 இவைகளைச் சொல்லி, அவர் சரையிலே துப்பி, 
உமிழ்£ரினால் சேறுண்டாக்கி, ௮ந்கச் சேற்றைக் குரு 

7 டனுடைய கண்களின்மேல் பூச: -- நீ போய், லோ 
வாம் குளத்திலே கழுவு என்றார். சீலோவாம் என்ப 
தற்கு அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தமாம். அப்ப 
டியே அவன் போய்ச் கழுவி, பார்வையடைந்தவனாய்த் 
இரும்பிவக்தான். 

3 அப்பொழுது அயலகத்தாரும், ௮வன் குருடனாயி 
ருக்கையில் அவனைக் கண்டிருந்தவர்களும்: இவன் உட் 
கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவனல்லவா என் 

9 ரூர்கள்.--சிலர்: அவள்தான் என்ளார்கள். வேறு இலர்: 
அவனுடைய சாயலாயிருக்இருன் என்ரார்கள். அவனோ: 
நான்தான் ௮வன் என்றான். 

[0 அப்பொழுது அவர்கள் அவனை நோக்கி: உன் கண் 
ll கள் எப்படித் இறக்கப்பட்டது என்றார்கள். -- அவன் 

பிசதியுத்தரமாக: இயேசு என்னப்பட்ட ஒருவர் சேறுண் 
டாக்கி, என் கண்களின்மேல் பூசி, & போய் சலோ 

வாம் குளத்திலே கழுவு என்றார். அப்படியே நான் 
12 போய்க் கழுவி, பார்வையடைச்சேன் என்றான்.---அப் 

பொழுது அவர்கள்: அவர் எட்கே என்றார்கள். ௮வன்: 
எனக்குச் தெரியாது என்றான். 

1. அப்புறம் போகையில்--இத கூடாரப்பண்டிகையில் ௩டக் 

ததோ வேறு சமயத்தில் ஈடந்ததோ என்பதை நாம் கிஜமாய்ச் சொல்ல 

முடியாது. அதற்கும் பிரதிஷ்டைப்பண்டிசைக்கும் மத்தியிலுள்ள 

வேறு சமயத்தில் ஈடர்ததாகத் தோன்றுறெது. 
2. யார் சேய்த பாவம் -- பாவத்திற்கும் வியாதிக்கும் சரியான 

சம்பந்தமுள்ளதென்பது யூதர்களின் கோட்பாடு, அவனவன் துன் 

பம் ௮வனவன் தாமொருகாலத்தில் செய்த பாவத்தினாலுண்டான 

தென்று அபிப்பிராயப்பட்டார்கள். யோபின் அகமத்தில் இசைப் 

பார்க்கிறோம். சில சமயங்கள், முற்பிறப்பில் செய்த பாவத்தினால் 

உண்டானதென்று லர் சொன்னார்கள், இயேசு எப்போதும் இப்
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படிப்பட்ட கோட்பாட்டை மறுத்துவிட்டார். லூச் 1315, சஷர்கள் 

இந்தக் கோட்பாடறிர்து இவன் பிறவிக்குருடன் என்று எண்ணி 

மயங்கி இத்துன்பம் எப்படி வந்ததென்று சந்தே௫த்தச் கேட் 

டார்கள். 

3. இயேசு உத்தரங்கொடுத்து இந்தப் போதனையை மறுத்துத் துன் 

பமெல்லாம் கடவுள் மகமை விளங்குவதற்கு இடமாம் என்று துன் 

பதத்திற்கு ஒரு ஆறுதலைக் காண் பித்தார். எனினும், எல்லாத் துன்பச் 

இற்கும் இதுவே காரணமென்று அவர் சாதிக்கவில்லை. ் 

4. நாம் கடவுள் செய்கைகளைச் செய்யக்கூடிய பற்பல சமயங்கள் 

நமக்குக் இடைக்கறெது. நாம் அவைகளைக் கைவிடாமல் நமக்குக் 

கொடுக்கப்பட்ட காலமாகிய பகலில் அவைகளைச் செய்யப் பிரயா 

சைப்படவேண்டும், இந்தப் பிரமாணம் இயேசுவுக்குரியதுமல்லாமல் 

நமக்கு முரியதென்று காட்ட விரும்பி காம் என்றார். 

டூராக்காலம்--பகலென்றால் இரியை செய்வதற்கு நியமிக்கப் 

பெற்ற காலம். இராச்சாலமென்றால் கிரியை செய்ய மனிதருக்கு 
சமயம் வாய்க்காத காலம். 

5. உலகத்திற்கு ஒளியாயிநக்கீறேன்--சாம் செய்யப்போகும் 

அற்புதத்தின் அடியாய்ப் பிறக்ச உருவகம் யாதெனில், ௮வர் சின்மயக் 

சண்களை உடையோர்க்கு உபதேசம் கொடுக்கச்கூடியதல்லாமலும் 

அ௮க்கண்கள் இல்லாதார்க்கு பார்க்கும் சக்தியைக் கொடுக்கக்கூடிய 

வருமானவ ரென்க. தாம் முன்னே பிரசங்கித்த இப்பொருளை இப் 

பொழுது ஒரு விசேஷிச்ச அடையாளச்தில் காண்பித்தார். 

6. இயேசு செய்த காரியங்கள் அந்த மனிதனுக்கு விசுவாசத்தை 

உண்டாக்கத்தக்கதாகச் செய்தாரென்று நினைக்கலாம். உமிழ்நீருக்கு 

விசேஷித்தவல்லமையுண்டென்று நினைத்தார்கள். அதுமாத்திரமல்ல, 

55 மனுஷனே ஒன்றைச் செய்யவேண்டியதாயிற்று. ௮வன் 

போய்க் கண்களின் மண்ணைச் கழுவவேண்டும். ஆகையால் ௮து 

௮வன் விசுவாசச்திற்குப் பரீட்சையுமாயிற்று, 

7. சலோவாம்--ஜனங்கள் அதிகப் பிரியத்துடன் வந்து நீரா 
டின குளம் இது. ஒரு £ழ்வாய்க்காவின் மூலமாய் இதற்குத் தண்ணீர் 

பிரயோ௫க்கப்பட்டது. அதினால் “அனுப்பப்பட்டது? என்னும் 

பெயர் பெற்றது.
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8. அயலகத்தாநம்-அவன் சன் வீட்டுக்குப் போனதாகச் தோன் 

றுறெத. இது ஒருவேளை மறுநாளில் நடந்திருக்கலாம். 11-ம் வச 
னத்தையும் பார்க்க, 265 மனிதனிடத்தில் ஆசிரியன் இக்சச் 

சம்பவத்தின் சரித்திரச்சைப் பெற்றக்கொண்டான்போ விருக்இறெது. 

ட்பமான சங்கதிகளையும் அவன் தெளிவாய் விவரித்து எழுஇினான். 

11. இயேசு என்னப்பட்ட ஒநவரீ--இது சரியான மொழிபெ 

யர்ப்பல்ல. இயேசு என்னப்பட்ட மனிதன் என்பது ஈன்று. 

இயேசு என்னப்பட்டவர் யாவருக்கும் தெரிர்சவர். அ௮ன்னவனே 

என்று சொல்லியாயிற்று, 

இந்த அடையாளத்தைப்பற்றிப பற்பல அபிப்பிராயங்கள். 91534, 

இந்த அடையாளத்கின்விஷயமாய் விசுவாசமும், அவிசுவாசமூம் 

எழும்பியுள்ளகைப பார்க்கிறோம். காம் பரிசேயரைப் பார்ச்குமிடத்து 

அவர்கள் முதலாவது ஆட்சேபித்துப। பின்பு இயேசு நல்லவரல்ல 

வென்று நிதானித்துக கடைச.பாக அந்த மனிதனையும் தள்ளிபபோட் 

டார்கள் என்றும், ௮ஈ2 மணிதனைப பாரக்குமடத்து அவன் முத 

லாவது இயேசுவைப்பற்றிச் சந்தேகித்துப பின்பு அவர் தீர்க்கசரிசி 

யென்று நினைத்துச் கடைசியாக ௮வரை பேசி பாவென்று நம்பி அறிக் 

கையிட்டான் என்றும் அறியோம். 

91354. பயழம் விரோதழம் விசுவாசழம் 

13 குருடனாயிருந்த அவனைப் பரிசேயரிடத்திற்குக் 
14 கொண்டுபோனார்கள். -இயேசு சேறுண்டாக்ச, அவன் 
15 கண்களைத் இறக்சு காள் ஓய்வுகாளாயிருக்த து.--அகை 

யால் பரிசேயரும் அவனை சோக்கி: ரீ எபபடிப பார்வை 
யடைரந்சாய் என்று மறுபடியும் கேட்டார்கள். அதற்கு 
அவன்: அவர் என் கண்களின்மேல் சேற்றைப பூசி 
னார், கான் கழுவினேன், காண்கிறேன் என்றான். 

16 அப்பொழுது பரிசேயரில் சிலர்: அந்த மனுஷன் 
ஒய்வுகாளைக் கைக்கொள்ளாததினால் அவன் சேவனி 
டத்திலிருர்து வந்தவனல்ல என்றார்கள். வேறு இலர்: 
பாவியாயிருக்குற மனுஷன் இப்படிப்பட்ட ௮ற்புதங் 
களை எப்படிச் செய்வான் என்ருர்கள். இவ்விதமாய் 

17 அவர்களுக்குள்ளே பிரிவினையுண்டாயிற்று.--மறுபடி 
யும் அவர்கள் குருடனை நோக்கி: உன் கண்களைச் இறர்
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தானே, அவனைக்குறித்து நீ என்ன சொல்லுகருய் 
என்றார்கள். அதற்கு அவன்: அவர் தீர்க்கசரிசி 
என்றுன். 

18 அவன் குருடனாயிருக்து பார்வையடைந்ததை யூதர் 
கள் நம்பாமல், பார்வையடைந்சவனுடைய தாய் த்கப் 

19 பன்மாரை அழைப்பித்து, அவர்களை கோக்கு; உங் 
கள் குமாரன் குருடனாய்ப் பிறந்தான் என்று சொல்லு 
இ.௰ீர்களே, அவன் இவன்தானா? இவனானால், இப்பொ 
முது இவண் எப்படிப் பார்லையடைந்தான் என்று 

20 கேட்டார்கள்.-- தாய் தகப்பன்மார் பிசதியுத்தரமாக2 
இவன் எங்கள் குமாரன்தான் என்றும், குருடனாய்ப் 

21 பிறந்தான் என்றும் எங்களுக்குச் தெரியும். -இப்பொ 
மூது இவன் பார்வையடைக்க வகை எங்களுக்குத் தெரி 

யாது; இவன் கண்களைச் இறந்தவன் இன்னான் என் 
பதும் எங்களுக்குச் தெரியாது; இவன் வயதுள்ள வனா 
யிருக்கிறுன், இவனைக் கேளுங்கள், இ௨னே சொல்லு 
வான் என்னார்கள். 

22 அவனுடைய தாய் தகப்பன்மார் யூதர்களுக்குப் பயக் 
தீதினால் இபபடிச சொன்னார்கள். எனெனில் இயே 
சுவைக் கிறிஸ்து என்று எவனாவது அ௮றிக்கைபண்ணி 
னால் ௮வனை ஜெப.ஆலயத்துக்குப் புறம்பாக்கவேண்டு 
மென்று யூதர்கள் அதற்கு முன்னமே கட்டுப்பாடு 

23 செய்திருந்தார்கள்.--அ.இணிமித்தம்: இவன் வயதுள்ள 
வனாயிருக்கிறான் , இவனையே கேளுங்கள் என்று ௮வன் 
தாய் சகப்பன்மார் சொன்னார்கள். 

24  ஆசலால் அவர்கள் குருடனாயிருர்த மனுஷனை இசண் 
டாகந்தரம் அழைத்து: நீ தேவனை ம௫ூமைப்படுத்து; 
இந்த மனுஷன் பாவியென்று நாங்கள் அறிந்திருக்க 

95 ரோம் என்றார்கள். -- அவண் பிரதியுத்தரமாக: அவர் 
பாவியென்று எனக்குச் தெரியாது; நான் குருடனா 

யிருக்தேண், இப்பொழுது காண்கிறேன்) இது ஒன்று 
தான் எனக்குத் தெரியும் என்றான், 

26 அவர்கள் மறுபடியும் அவனை கோக்க: உனக்கு 
என்ன செய்தான், உன் கண்களை எப்படித் இறக்தான் 

27 CT OH (Ip 6 : முன்னமே உங 
களுக்குச். சொன்னேன். நீங்கள் சேளாமற்போனீர்கள். 
மறுபடியும் சேட்கவேண்டியசென்ன? அவருக்குச் Pag 
சாக உங்களுக்கும் மனதுண்டோ என்றான். 
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28 அப்பொழுது அவர்கள் ௮வனை வைது: நீ ௮வ 
னுடைய ஷன், காங்கள் மோசேயினுடைய சஷர்.--- 

29 மோசேயுடனே தேவன் பேசினாசென்று அறிவோம், 
இவன் எங்கேயிருந்து வந்தவனென்று அறியோம் என் 
ரார்கள். 

20 அதற்கு அந்த மனுஷன் : ௮வர் என் கண்களைத் 
இறக்திருந்தும், ௮வர் எங்கேயிருந்து வந்தவசென்று 
நீங்கள் அறியாதிருக்கிறது ஆச்சரியமான காரியம்.-- 

31 பாவிகளுக்கு சேவன் செவிகொடுக்கறதில்லையென்று 
அறிர்திருக்கிறோம்; ஒருவன் தேவபக்தியுள்ளவனாயி 
ருந்து அவருக்குச்சிச்தமானதைச் செய்தால் அவனுக்குச் 

32 செவிகொடுப்பார்.--பிறவிக்குருடனுடைய கண்களை 
ஒருவன் தஇறந்தானென்று உலகமுண்டான துமுதல் 

33 கேள்வி பபட்ட தில்லையே. அவர் தேவனிடத்திலிருந்து 
வராதிருர்தால் ஒன்றும் செய்யமாட்டாரே என்றுன். 

31... அவர்கள் அவனுக்குப் பிரதியுச்தாமாக: முழுவதும் 
பாவத்தில் பிறந்த நீ எங்களுக்குப் போதிக்கராயோ 
என்று சொல்லி, ௮வனைப் புறம்பே தள்ளிவிட்டார்கள். 

13. பரிசேயரீடத்தீற்த--பரிசேயர் இயேசுவின் காரியங்களெல் 

லாவற்றையும் தொடர்ந்தேற்றியாய் விசாரித்துப் பார்ச்திருப்பார்க 

ளென்று நினைக்கலாம். ஆகையால் இந்தக் காரியம் நடந்தவுடனே 

௮௪ மனிதனைப் பரிசேயருக்கு முன்பாகச் கொண்டுபோகும்படி ஏற் 

பாடாயிற்று, 

14. ஒய்வுநாள்--இயேசு செய்த இந்தக் சரியை ஒய்வுகாள் 
பிரமாணங்களுக்கு கேர்விசோதமா யிருந்தது. அந்தப் பிரமாணங் 

களைப் பரிசேயர் வெகு தஇட்டப்படுத்தினார்கள். சேருக்கலும் உமிழ் 

நீர் வைத்தலும் அச்நாளில் கூடாதகாரியங்க ளாயினவாம். 

15. அந்த மனிதன் மிதமிஞ்சின கேள்விகளைப் பொறுக்காமல் 
தக்கெனப் பேசினான். 

16. பிரிவினையுண்டாயிற்று-ஜனஙகளுக்குள்ளே பிரிவினை உண் 

டானதுபோல் (173) இப்பொழுது பரிசேயருக்குள்ளும் பிரிவினை 

யுண்டாயிற்று, லர் நியாயப்பிரமாணத்தின் மீறுதலைமாத்திரங் கவ 
னித்தார்கள். வேறு சிலர் அந்தச் கரியையைப் பார்த்து நல்லதென்று 

நிதானித்துச் சொன்னார்கள்.
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17. பிரிவினையுண்டாதவின், அந்த மனிதனிடம் கேள்வி கேட் 
டார்கள். 

அவர் தீர்க்கதரிசி -- தீர்ச்சதரிசி என்றால் கடவுள் வார்த்தை 

பேசுபவலும் கடவுளுடைய பிரதிநிதியமானவனென் றர்த்தமாம். 

18. யூதர்கள் இதை ஈம்ப விரும்பாமல் இவனுக்கும் இயேசுவுகச் 

கும் சம்பந்தமிருக்கலாமென்று நினைத்து, இவன் உண்மையாய்ப் பிற 

விக்ருருடனாவென்றறியப் பெற்றோர்களை அழைத்தார்கள். 

22. புறம்பாக்கவேண்டும் -- இந்தப் பழச்சம் இத்தேசத்தில் 

ஜா.தியிலிருந்து நீக்குகல்போவிருக்கிறது. யூதருக்குரிய சிலாக்கயங் 

கள் ௮ல்வாறு நீக்கபபட்டவனுக்கு இருக்கமாட்டா. 

24. நீ தேவனை மகீமைப்படுத்து -- சத்தியம் முழுவதுமாய்ச் 
சொல்லு என்க. அவன் சத்தியஞ்சொல்லி கடவுளைக் சனப்படுத்த 

வேண்டும். யோசு 713 1 சாமு 6 எசே 1416, பார்க்க. 

29. எங்கேயிநந்து வநீதவன்-மோசே பெற்ற அதிகாரம் இன்ன 

தென்று ஈன்கறிர்தீர்கள்.. இயேசுவோ எப்படி ௮.திகாரமடைந்தா 

சென்று அறியவில்லை யென்பது. 

32. சில வருஷங்களுக்கு முன்னே இங்கிலாந்து தேசத்தில் பிற 

விக்குருடன் ஒருவன் வைத்திய வித்தையால் பார்வையடைந்த 

தாயிற்று, 

35. இதுவே பொதுவான ஜனக்களது நிதானிப்பென்று நினைத் 

அப் பரிசேயாது கோபம் இன்னுமதிகமாய் எழும்பின து. 

34. அவன் பிறவிக்குருடனாதலால் பிறந்ததுமுதலாய் பெரும் 

பாவியானானென்று அவர்கள் குற்றஞ்சாற்றிச் தள்ளிப்போட்டார்கள். 

95-41, இயேசுவின் அன்பும் தநடனின் பக்தியும். 

25 அவனை அவர்கள் புறம்பே தள்ளிவிட்டதை இயேசு 
கேள்விப்பட்டு, அவனைக் சண்டபோது: நீ சேவனு 
டைய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறாயா என் 

36 றார். -- அதற்கு அவன்: ஆண்டவரே, அவரிடத்தில் 
நான் விசுவாசமாயிருக்கும்படிக்கு ௮வர் யார் என் 

87 ரான். -- இயேசு ௮வனை நோக்கி; நீ ௮வரைக் சண் 
டிருக்கிறாய், உன்னுடனே பேசுகிறவர் அவர்தான்
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88 என்றார்.--உடனே அவன்: ஆண்டவரே, விசுவாசிக்க 
றேன் என்று சொல்லி, ௮வரைப் பணிர்துகொண் 
டான், 

39 அப்பொழுது இயேசு: காணாதவர்கள் காணும்படியா 
கவும், காண்டுறவர்கள் குருடராகும்படியாகவும் நியா 
யத்தீர்ப்புக்கு கான் இந்த உலகத்தில் வந்தேன் என்றூர். 

40  அவருடனேகூட இருந்த பரிசேயரில் சிகர் இவைக 
ளைக் கேட்டபொழு து: நாங்களும் குருடரோ என் 
றார்கள். 

41 இயேசு அவர்களை நோக்க: நீட்கள் குருடராயிருக் 
தால் உங்களுக்குப் பாவமிராது; நீங்கள் காண்டுறோம் 
என்று சொல்லுகறபடியினால் உட்கள் பாவம் பிலைஙிற் 
இறது என்றார். 

35. அவனைக் கண்டபோது -- அவனைக் சேடிச் சண்டடைந்த 

போது என்க. இயேசு அவன்மேல் மனதுருகத் தேடிஞார். 

நீ நீயேயென் நெழுதுக. மற்றவர்கள் கம்பாதிருக்க நீயே 

யென்று சொல்லி இயேசு ௮வனைப் பிரித்துச் கேட்டார். 

தேவனுடைய தமாரனிடத்தில-- சேஉகுமானென்பது மேசியா 
வின் பேர்களில் ஒன்றாசலின் 265 மணிதன் இந்தக் கேள்வியின் 

அர்த்தமறிந்திருப்பான். 

806. அவர் யார்--அ௮வன் உண்மையான ஈம்பிக்கையுடன் இப் 

படி.க் கேட்டான். 

38. நான் விசுவாசிக்கிறேன்--சேவகுமார னின்னாசென் றறியு 

மறிவு சொற்பமெனினும், உண்மையான ஈம்பிச்கை தோன்றிற்று. 

இயேசுவை வணட்டு அந்த ஈம்பிக்கையைச் தெளிவாய்க் காட்டினான். 

89. இயேசு இவ்விஷயமாய் சிந்தித்துக்கொண்டவைகளைப் பார்க் 

இரோம். இயேசு Carre பிரசங்கிக்காமல் தமக்கென்றே வார்த் 

தைகளைச் சொல்லிச்கொண்டார். 

காணுதவாகள்--- அதாவது தாங்க எறிவீனென் நுணர்ந்தவர்கள்; 

அன்னவருக்கு இயேசு தெய்வீக அறிவைத் தருவார். 

காண்கிறவர்கள் -- அதாவது தாங்கள் போதுமான அறிவடைக் 
தவர்களென்று எண்ணிக்கொள்பவர்கள்; இயேசு அவர்களுக் கறி
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வில்லை யென்பதை அன்னவருக்குத் தெரிவிப்பார். மத் 11 

ஏசா 011, பார்க்க. 

40. பரிசேயரில் சிலா -- இயேசுவின் சஷர்களாய் ௮வரைச் 

சேரந்சவசென்பார் சிலர். இயேசுவைச் கவனித்துப் பார்ச்சச் 

தொடர்ந்தவரென்பார் வேறு சிலர். இயேசு கொடுத்த உத்தரவு மூன் 

சொல்லப்பட்டவருக் கேற்றசல்லாகதால் அதை மறுக்க. பரிசேயர் 

கர்வத்துடன் கேட்டார்கள், குருடசோ என்றதற்கு மெய்யறிவில்லா 

திவர்களென் நர்த்தமாம். 

41. நீங்கள் தநடராயிநநீதால்--நீங்கள் (:109-வ௪. பார்க்க.) முன் 
சொல்லப்பட்ட அறிவில்லாதவர்களானால் உங்கள் தப்பிதம் அறிவீ 

னத்தாலுண்டாகும், அப்போது உங்களுக்குப் பாவமில்லை. அல்லது 

அப்படிப்பட்ட அ௮றிவீனசாயின் நீங்கள் மெய்யொளியாடிய கிறிஸ் 

துவைச் தள்ளும் பாவச்தைச் செய்யமாட்டீர்களென்றும் வியாக்கியா 

னஞ் செய்யலாம். அவர்கள் தங்களை அறிவுடையோரென்று கர்வத் 

துடன் சொன்னதால் மெய்யறிவாகய இயேசுவைத் தள்ளுதல் நேரிட் 

டிருந்தது, அதுவே அவர்கள் செய்த பாவம். 

10115, இயேசுவே நல்ல மேய்ப்பன். 

1 மெய்யாசவே மெய்யாகவே கான் உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறேன்; ஆட்டுத்தொழுவச்துக்குள் வாசல் வழி 
யாய்ப் பிரவேசியாமல், வேறு வழியாய் ஏறுகிறவன் கள் 

2 எனும் கொள்ளைக்காரனுமாயிருக்கருன்.--வாசல் வழி 
யாய்ப் பிரவேடுிக்கிறவனோ ஆடுகளின் மேய்ப்பனாயி 

3 ரக்கிரான்.--வாசலைக் காக்கிறவன் அவனுக்குத் த் இிறச் 
கருன் ; ஆகெளும் அவன் சத்சத்துக்குச் செவிகொடுக்கி 
றது. அவன் சன்னுடைய ஆடுகளைப் பேர் சொல்லிச் 
கூப்பிட்டு, அவைகளை வெளியே ஈடத்திக்கொண்டு 

4 போன். அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே 
விட்டபின்பு, அவைகளுக்கு முன்பாக ஈடந்துபோத 
ருன், ஆள் அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கெபடி யி 

் னால் அவனுக்குப் பின்செல்லுகிறது.---அர்கியருடைய 
சத்தகிதை அறியாதபடியினால் ௮வைகள் அந்நியனுக் 
குப் பின்செல்லாமல், ௮௨னை விட்டோடிப்போம் 
என்ருர். 

6 இந்த உவமையை இயேசு அவர்களுடனே சொன்
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னார்; ௮வர்களோ ௮வர் சொன்னவைகளின் கருத்தை 
அறியவில்லை. 

7 ஆதலால் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி; 
கானே ஆடுகளுக்கு வாசல் என்று மெய்யாகவே மெய் 

8 யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுறேன். -- எனக்கு 
முன்னே வர்தவர்களெல்லாரும் கள்ளரும் கொள்ளைக் 
காரருமாயிருக்கறார்கள்; ஆகெள்: அவர்களுக்குச் செவி 

9 கொடுக்கவில்லை.--நானே வாசல், என் வழியாய் ஒரு 
வன் உட்பிரவேடித்தால், ௮வன் இசட்சிக்கப்பவொன், 
௮வன் உள்ளும் புறம்பும் சென்று, மேய்ச்சலைக் கண்ட 

10 டைவான்.-.-இருடன் இருடவும் கொல்லவும் அழிச்ச 
வும் வருகிறானேயன்றி ேறொன்றுக்கும் வரான். 
நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உணடாயிருச்சவும், HH 

1] பரிபூரணப்படவும் வந்தேன். -- நானே நல்ல மேய்ப 
பன்; நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுச்காகத் தன் ஜீவனைச் 

12 கொடுக்கிறான். -மேய்ப்பனாயிராசவனும், ஆடுகள் தனக் 
குச் சொந்தமல்லாசவனுமான கூலியாள் ஒகாய் வரு 
இறதைக் கண்டு ஆகெளை விட்டு ஒடிப்போடஇறான்; அப் 
பொழுது ஒகாய் ஆடுகளைப் பீதி, அவைகளைச் செறடிக் 

13 கும். -- கூலியாள் கூலிக்காக வேலைசெய்கறெவனாகை 
யால் ஒடிப்போகிறான், ஆகெளுக்காக ௮வன் கவ$லைப 

14 படான். -- நானே நல்ல மேய்ப்பன்) பிதா என்னை 
அறிந்திருக்க துபோலவும், நான் பிதாவை ௮.றிகந்திருக் 

15 இற துபோலவும்,--மான் என்னுடையலஎவகளை அறிந் 
தும் என்னுடையவைகளால் அறியப்பட்டுமிருக்கி 
றேன்; ஆகெளுச்காக என் ஜீவனையும கொடுக்கறேன். 

16 இந்தத் தொழுவத்திலுள்ளலைகளல்லாமல் வேறே ஆடு 
களும் எனக்கு உண்டு) அவைகளையும் நான் கொண்டு 
வரவேண்டும், அவைகள் என் சத்தத்துக்குச் செவி 
கொடுக்கும், அப்பொழுது ஒசே மந்தையும் ஒசே மேய்ப 

17 பனுமாகும்.--நான் என் ஜீவனை மறுபடியும் ௮டைக்து 
கொள்ளும்படிக்கு அதைக் கொடுக்கறெபடியினால் பிதா 

18 என்னில் அன்பாயிருக்இளுர்.-ஒருவனும் ௮தை என் 
னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளமாட்டான் ; கானே 
௮தைக் கொடுக்கறேன், ௮தைக் கொடுக்கவும் எனக்கு 
அ௮இசாசம் உண்டு, அதை மறுபடியும் எடுத்துக்கொள்ள 
வும் எனக்கு ௮தஇி.கா.ரம் உண்டு. இந்தச் கட்டளையை 
என் பிதாவினிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்ரூர்.
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யேசு ஒந பிரசங்கத்தில் தமது மேலான அதிகாரத்தைக் 
காண்பித்தது. 101*', 

பூதரால் தள்ளுண்டவர்களின் ஆறுதலாகவும் யூதர்களுக்குப் போத 
னையாகவும் இயேசு பிரசங்கஞ்செய்தார். 

I. உண்மையான மேய்ப்பனுக்கும் கள்ள மேய்ப்பனுக்குமூள்ள 
வித்தியாசங்கள், 10%, 

இயேசு முதலாவது இவைகளைப் பொதுவாயும் உவமையாயுங் 
காண்பிக்கிறார். பிறகு ஒவ்வொன்றையும் வெவ்வேறாக எடுத்து 
விவரிக்இளுர். 

இறிஸ் தவே பட்டிக்கு வாசல். 10710, வேறு வழியாய்ப் போன 
வர் யாவரும் இருடர். 

இறிஸ்துவே மச்தைக்கு நல்ல மேய்ப்யன். 1011-15, 

மற்றோர் யாவரும் கூலியாட்கள், இயேசுவுக்கும் கூலியாட்ச 
ளுக்குமுள்ள வித்தியாசங்கள் காண்பிச்சப்பட்டி ரக் கின்றன. 

உண்மையான மேய்ப்பனுக்கும் கள்ள மேய்பபனுச்குமுள்ள வித் 
,தியாச௩்கள் பின்வருபவை. 101, 

மேய்ப்பன். மேய்ப்பன லலாதவன். 

(1) கதவுமூலமாய் வருகிறவன். வேறுவழியாய் ஏறுகறெவன். 

(2) ஆடுகள் ௮வன் சத்தமதியும். ஆடுகள் ௮வன் சத்தமறியா. 

(3) ௮வன் ஆககெளைப பெயர்பெய ச டு na Gud Co கிரில் 

mes கூப்பிடுவான். 

(4) அவைகளை வெளியே ஈடத் அவைகளைப் பிடிக்க வருற 
gS pac. வன். 

(5) ஆடுகள் அவனைத் தொடரும். அவனைவிட்டு தடிப்போகும். 

இவைகளே மெய்ப்போதகருக்கும் பொய்ப்போதகருக்குமுள்ள 
வித்தியாசங்களென்று உருவகமாய்ச் காண்பித்தார். 

1. ஆட்டுத்தோ ழவம் -- அதாவது பட்டி. பலஸ்தீனா தேசத் 
இல் பட்டிகளுக்குச் சுவரிருர்தது. வாசல் வழியாய் வராமல் வேறு 
வழியாய் ஏறுகிறவன் ஆடுகளைக் காக்க வராமல் அவைகளைச் இருட 
வும் சொல்லவும் வந்திருப்பான். 

4, ஆடு இடையனது சத்தம் அறிந்து வருவதேயொழிய மற் 
ரோர் சத்தத்தைக் கேட்டால் வெளியே வரமாட்டாதென்று யாவ 
ருக்குர் தெரிந்தது.
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இிறிஸ்துவே பட்டிக்கு வாசல். 10710, 

இதிலே மேய்ப்பனுக்கும் மேய்ப்பனல்லாதவனுக்கும் வித்தியா 

சம் வெளிப்பட்டது. 

இறிஸ்துவே வாசல். 107. 

மேய்ப்பரல்லாதவர்கள் இறிஸ்து என்னும் வாசலில் வராதவர் 

களும் ஆடுகளால் அறியப்படாசுவர்களுமானவர். 105. 

உண்மையான மேய்ப்பன் வசத்திவிருந்தவர்களது நிலைமை. 108, 

மேய்ப்பனுக்கும் மற்றவனுக்கும் இன்னொரு வித்தியாசமாவது, 

மேய்ப்பன் பூரணஜீவனை ஆடுகளுக்குக் தொடுக்கவும் மற்றவன் 

அவைகளைச் இருடவும் அழிக்கவும் வந்தான். 1011, 

7. கேட்டோர் தமது அர்த்தத்தை யறியாமையால் அந்த உருவ 

கத்தை விவரித்துச் காண்பிச்சவேண்டியதாயிற்று 

நானே ஆடூகளுக்த வாசல்--ஆசையால் அவசே ஆ௫ெளெல் 
லாம் க்ூடமச்தை யடையக்கூடிய வழியாம். அதென்னவெனில் கட 

வுளது கிருபை வரும் வழி அவரே. 

8. துகளை மேசியாவென்றும் கடவுள் தூதன் என்றும் சொல்வி 

ஜனங்களை வஞ்சித்து இழுக்சவர்களையாவது தாங்கள் தெய்வ அஇ 

கா.ரம்பெற்று நீதி சட்டங்களை ஏற்படுச்சி ஜனங்களைக் கட்டாயப் 

படுத்தி நடத்தின பரிசேயர்களையாவது குறிப்பித்து முன்வர்தவர்க 

Garem (pa. 

9. இதிலே அவர் மேய்ப்பனோடு ஆகெளிருக்கும் நிலைமையைக் 

காண்பிக்கிறார். கிறிஸ்துவின் கூ£லமாய்ப் பூரிப்பும் விதெலையும் க்ஷ 

மமு£௩ இடைக்கும். 

கிறிஸ்துவே உத்தம மேய்ப்பனுன வர்--1011-18 கள்ள மேய்ப்ப 

னுக்கு விபரீதமா உத்தம மேய்ப்பனது லட்சணங்களையும் காண்பிக் 

இரூர். யூதர்கள் அடிக்கடி கடவுளை மேய்ப்பனென்று உயவமித்துச் 

சொன்னதுண்டு, சங 23; 801 ஏசா 4011 எசே 3411-16 பார்ச்சு. 

உத்தம மேய்ப்பன் தன் உயிரை ஒப்புக்கொடுப்பான். 1011-13, பிற 

வுயிரைத் தன் உயிரென்றெண்ணுவான். அதற்கு விபரீதமாகக் கள்ள 

மேய்ப்பன் தன் உயிருக்காக ஆடுகளை அழிவுக்கு விட்டுவிடுவான். 

உத்தம மேய்ப்பன் ஆடுகளை அறிர்தவனும் கெளால் ௮றியப் 

பட்டவனுமாவான். 1014-14,
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இயேசு தம்முயிரைக் கொடுபபது அதாவது ௮வாது பிராணத்தி 

யாகம இலவசமானது 1017 !3 

11 தன் ஜீவனைக் கோடூக்$றன்-யோவானுக் கெழுதிய நூற்க 

ளில் ௮டி.சகடி வருகிற வாககியம ஓபபுககொுககறானென்றெழுதுச 

13 கள்ளமேய்ப்பன் -- அமிகளைபபறறிய கவலையில்லாமல் 

கூலியை விருமபுகிறவன 

1 ஒருவா பலஸதனா சேசததில் தரிடையனைப பாத்து இராச 

,திரிசோறும ஆகெளை எணணிப பாககிராயாவென்று கேட்டதற்கு 

நானபபடிச செயஇற.ிலலை, என ஈணகளை மூடி. எத ஆட்டையாவது 

கொணவெருமபட்சகதில எனதோ இல்லையோவெனறு உடனே 

சொலலுவேனெனறு சொனனதாக ஒரு பிரயாணி சொன்னதாலே 

அச்சேசததின இடையாது அறிவு இனனதெனறு அதிக 
15 இயேசு தாமும தமது ஆகெளும ஒருவரையொருவா அறியு 

மறிவு இனனதெனறு காணமிககக கடவுளும தாமும ஒருவரையொரு 

வா அ௮றிறெமாதிரியை ௨செ.துக காட்டுகிஞு 

ம் வேறே ஆடுகளும்--யூதரலலாத புறஜாதியாரும 

ஒரசேமந்தை -- ஒரு பட்டி எனறதலல சபையின பிரதான 
ஒழுகு ஒன்றாகு மெனபதலல சபைகள யாவும் பற்பல இடங் 

சளிலிருஈது பறபல ஒழுககுகளை யனுசரிததாலும மெய்யான சபை 

ஒசே மேயபபனைச சேருகலால ஒன் ரன தன்மையுடையதென்ச 

17 ஆகையால் என்பது பின்வருமாறு வருவிகக ஆசையால் 

என் ததை எனனை சேசகூ௫ரா எஏனெனில, கான என ஜீவனைக் 

கொகெடறேன இயேசு மனுமககளுககு மேய்பபனாகி ௮வாகளை ஒரு 

மர்தையாக நடததுபவராதலே கடவுள் ௮வரை நேிககுஙகாரணம். 

தான் தமது உயிரை ஒபபுககொதெதலே இதில் விசேஷித்த விஷயம். 

18, அவர் தமது இலவசமான சததகதை௪ சாதிககிறா. எனி 

னும் இதுவும பரம தந்தையின் சிததததிற்குரியது அசையால் பிதா 
வுங குமாரனும் ஒரே சிதையானவாகள். 

101351, நீந்தையும் சந்தேகழம். 

19 இந்த வசனங்களிணிமித்தம யூதருககுள்ளே மறுபடி 
20 யும் பிரிவினையுண்டாயிற்று -- அவர்களில் அசேகர்: 

இவன் பிசாசு பிடி.ததவன், பயித்தியக்காரன்; ஏன் இவ
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21 னுக்குச் செவிகொடுக்இறீர்கள் என்றார்கள்.--வேறே 
சிலர்: இவைகள் பிசாசு பிடி த்தவனுடைய வசனட்ச 
ளல்லவே. குருடருடைய கண்களைப பிசாசு இறக்கச் 
கூடமா என்றார்கள். 

இந்தப் பிரசங்கத்தின் பலன். 1019-21 

அகேகர் garg கருத்தை யறியாமல் கிந்தித்தார்கள். வேறு 

சிலர் அவர் செய்த இரியைகளை நினைவுகூர்க்து அடிசயப்பட்டார்கள். 

(௦) பிரதிஷ்டை பண்டிகையில் இயேசு கடவுளோடூ தமக் 

தள்ள சம்பநீதந்தை வேளிப்படூத்தினது. 1055-4, 

முன்வந்த பிரசங்கத்திற்கும் இதற்கும் நடுவில் இரண்டு மூன்று 

மாதங்கள் கழிந்ததாக பெரும்பான்மையோர் சொல்வார். கூடாரப் 

பண்டிகைக்கும் பிரதிஷ்டைப் பண்டிகைக்கு மிடையில் இவ்வளவு 

காலமிருந்தது. அந்தக் காலத்தில் லூச்கா 10-135-ல் எழுதியவை 

கள் நடந்தனவென்று சொல்லுகிறார்கள் வேறு இலர் கூடாரப் 

பண்டிகையின் விஷயங்கள் 8-ம் அதிகாசத்தில் முடிவுபெற்றுப் பிர 

இஷ்டை பண்டிகையின் சஙகஇகள் ஒன்பதாம் ௮இசாரத்தில் துவக்கு 

இன்றன வென்பார் அதுநிற்க இதிலே யூதர்கள் இயேசுவினிடம் 

தம்மைக்குறித்த இட்டமான உத்தரவு வா௩க முயற் இருூர்கள். 

அவர்கள் கேள்விக்கு உச்தாரமாக இயேசு தந்தையுடன் சமக்குள்ள 

ஒற்றுமையான சம்பந்தச்தைத் தெளிவாய்ச் காட்டுகரூர். 

கேள்விகள், 1053-54, 

யூதர்கள் இயேசுவின் வார்த்தைகளையாவது சரியைகளையாவது 

நம்பமாட்டார்கள். 105. 

அந்த அ௮விசுவாசத்திற்குக் காரணம். 1055. 

௮வது ஆகெளுக்கடுத்ததன்மை, 10”: 51, 

தந்தையோடு அவர்க்குள்ள ஒற்றுமையே எல்லாவற்றிற்குங் கார 

ணம். 105. 

வாச்குவாதங்கள். ல 33, 

கடவுளது வார்த்தை கொஞ்சமாய்ப் பிரகாசித்த பக்தர்/ கடவுளு 

டன் ஒற்றுமை பெற்றோசெனின், கடவுளால் ௮னுப்பப்பட்ட யான் 

ஒற்றுமையுடையோன் என்றதற்கு குற்றம் யாது என்பது. 1034-36,
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ger செய்யுங் இரியைகள் ௮வரது தன்மைக்கு அத்தாட்சி 

களரம். 103: 3 

107° இயேசுவின் ஆடூகள். 

22 பின்பு எருசலேமிலே தேவாலயப் பிரதிஷ்டை பண் 
23 டிகை வர்சுது; மாரிகாலமுமாயிருந்தது. -- இயேசு 

தேவாலயத்தில் சாலொமோனுடைய மண்டபத்திலே 

214 உலாவிக்கொண்டிருந்தார். -- அப்பொழுது யூசர்கள் 

௮வரைச் சூழ்ஈ்துகொண்டு; எதுவரைக்கும் எங்கள் 
ஆச்துமாவுக்குச் சந்தேகமுண்டாக்குகிறீர் ர், நீர் கிறிஸ்து 
வானால் எங்களுக்குச் செளிவாய்ச் சொல்லும் என் 
ரூர்கள். 

25 இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: அதை உங் 
களுக்குச் சொன்னேன், நீங்கள் விசுவாடிச்சவில்லை; 
என் பிதாவின் நாமத்தினாலே கான் செய்ற இரியை 

26 களே என்னைக்குறித்துச் சாட்டி கொடுக்றெது.-- ஆனா 
ஓம், நான் உங்களுக்குச் சான்னபடியே, நீங்கள் 
என் மந்தையின் ஆ௫ிகளாயிசாதபடியினால் விசுவாசியாம 

27 லிருக்கறிர்கள்.--என் ஆடுகள் என் சத்சத்துக்குச் செவி 
கொடுக்கிறது; கான் அவைகளை றிர்திருக்றேன், 

28 அவைகள் எனக்குப் பின்செல்லுறெது--நான் ௮வை 
களுக்கு நித்தியஜீவனைச் கொடுக்கறேன்; அவைகள் 
ஒருக்காலும் கெட்டுப்போவதில்லை, ஒருவனும் அவை 
களை என் கையிலிருந்து பறித்துக்கொள்வ மில்லை... 

29 அவைகளை எனக்குத் தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் 
பெரியவராயிருக்கிறார்; அவைகளை என் பிதாவின் 
கையிலிருந்து பறித்துக்கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது. 

29. பிரதிஷ்டை பண்டிகை -- இது யூதாஸ் மச்சபீயஸ் தேவா 

லயத்தைப் பரிசுத்தம்செய்து பிரதிஷ்டை பண்ணினதைக் கொண் 

riper. அந்தியோகு முன்னே அதைச் தீட்டுப்பண்ணினான். 
(இ, மு. 164.) இந்தப் பண்டிகை டிசம்பரில் கடந்து கொஞ்சகாட் 

களாய்ச் கொண்டாடப்பட்டது. 

24. யூசர்களது ஆத்திரத்தைக் கவனிக்க. அவர்கள் இறிஸ்துவுக் 

குள்ளிருக்குர் தன்மையை வேறுவிதமாய் எண்ணினதால் அவர் 

தெளிவாய் வெளிப்படுத்தல் கூடாமற்போய்விட்டது.
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25. அதை உங்களுக்தச் சோன்னேன்--அ௮வர் தமது சாதாரண 

போதனை முழுவதையுங் குறிக்கிளுர். தாம் மேசியாவென்று அவர் 

திட்டமாய் ௮வர்களிடஞ் சொல்லவில்லை. 

20. அவர்கள் €ஷருக்குரிய மனமுடையவர்களல்லாததால் ௮வ 

ரது போதனையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இந்த வார்த்தை முன் 

சொன்ன உவமையோடு சம்பந்சமுள்ளது. இதினால் ஒருவேளை 

ஆசிரியன் இந்தப் பிரசங்கத்தை ௮தற்குப பக்கத்தில் வைச்திருபபான் 

போல் தோன்றுஇறது. 

27, 25. இப்பொழுது சஷனுக்குச் தமச்குழுள்ள சம்பர்சத்தைக் 

காட்டுகிரூர். 

என் ஆடுகள்---என் சத்தத்தைக் கேட்டு, என்னைச் தொடர்ந்து, 

அ௮ழியாம விருக்கும் என்பதும், 

நரன் -- அவைகளை யறிந்து, அவைகளுக்கு நித்தியஜீவனைச் 

கொடுபபேன் என்பதும், 

என் கையிலிநந்து-அவைகளைப பறித்துக்கொள்ளும்படி விடாம 

விருப்பேன் என்பதும் தொடர்ச்சியாக வருகிறது. 

10°38, இயேசுவும் பாம தந்தையும். 

30 கானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்றார். 
31 அபபொழுது பூதர்கள் மறுபடியும் அவர்மேல் கல் 

லெறியும்படி, கல்லுகளை எடுத்துக்கொண்டார்கள். 
32 இயேசு அவர்களை நோக்கி: நான் என் பிதாவினாலே 

௮0கேக நந்திரியைகளை உங்களுக்குக் காண்பித்தேன், 
அவைகளில் எந்தச் இரியையிணிமித்தம் என்மேல் சல் 

33 லெறிறீர்கள் என்றார்.-யூதர்கள் அவருக்குப் பிரதியுத் 
தரமாக: நற்கிரியையினிமித்தம் நாங்கள் உன்மேல் கல் 
லெறிகிததில்லை; நீ மனுஷனாயிருக்க, உன்னை தேவன் 
என்று சொல்லி, இவவிதமாக தேவதூரஷணஞ் சொல் 
லுறெபடியினால் உன்மேல் கல்லெறிகிறோம் என்றார் 
கள். 

84 இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்கரமாக: தேவர்களா 
யிருக்இறீர்கள் என்று கான் சொன்னேன் என்பதாய் 

35 உஙகள் வேதத்தில் எழுதியிருக்கவில்லையா? -- தேவ 
வசனத்தைப் பெற்றுக்கொண்டவர்களை தேவர்கள்
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என்று ௮வர் சொல்லியிருக்க, வேதவாக்கயெமும் சவர 
36 ததாயிருக்ச,--பிதாவினால் பரிசுத்தமாச்கப்பட்டும், உல 

கத்தில் அனுப்பப்பட்டும் "இருக்கற நான் என்னை தே 
வனுடைய குமாரன் என்று சொன்னதினாலே தேவ 
தூஷணஞ் சொன்னாய் என்று நீங்கள் சொல்லலாமா? 

37 என் பிசரவின் இரியைகளை கான் செய்யாதிருந்தால், 
35 நீங்கள் என்னை விசுவாடச்சவேண்டியதில்லை.--செய் 

தேனேயானால், நீங்கள் என்னை விசுவாசியாதிருந்தா 
லும், பிதா என்னிலும் கான் ௮.வரிலும் இருச்றதை 
நீங்கள் அறிந்து விசுவாடிக்கும்படி. ௮ந்தச் இரியைகளை 
விசுவா௫ியுங்கள் என்ளுர். 

30. ஒன்றயிநக்கிறேம்--௮.இகாத்திலும் சிந்தையிலும் ஒற்றுமை 

யென்க. 

31. ஜனங்கள் இதைப்பற்றி நினைத்தமாதிரியைப் பார்க்கிேரம். 

தீமக்குங் கடவுளுச்குமுள்ள ஒரு விசேஷித்த சம்பந்ததிதைச் காட்டுற 
தாகவெண்ணி ௮சை சேவதூரஷணமென் றபிப்பிசாயப்பட்டார்கள். 

34, 55. சங் 824, யூத ராஜாக்கள் தேவர்களென்னப்பட்டார்கள். 
ஏனென்றால் அவர்கள் யேகோவாவின் பிரதிநிதிகளானார்கள். அப் 

படி.யிருக்ச கடவுள் என்னைப் பிரதிஷ்டை செய்து அனுப்பியதால் 

நான் ௮வருடனிராநின்ற என்னொற்றுமையைக் கூறுவது நியாயம். 

37, 38. அவர்கள் அவரது வாக்கை அவர் செய்யுங் இரியைச 

ளால் பரிசோதிச்கலாம். அர்தக் கிரியைகளை உண்மையாக றிக் 

தால் அந்த ஒற்றுமையையும் அறிவார்கள். 

1055-43. ஆவலும் விசுவாசழம். 

39 இதினிமித்தம் அவர்கள் மறுபடியும் ௮வணப் பிடிச் 
கத் தேடினார்கள், ௮வசோ அவர்கள் கைக்குத் தப்பி,- 

40 யோர்தானுக்கு ௮ச்கரையிலே, முன்னே யோவான் 
ஞானஸ்நானங் கொடுத்துச்சொண்டிருந்த இடத்துக்குத் 

41 திரும்பிப்போய், அங்கே தங்கினார் --அகேகர் அவரி 
டத்தில் வந்து: யோவான் ஒரு அற்புதத்தையும் செய்ய 
வில்லை; ஆலும் இவரைக்குறித்து யோவான் சொன்ன 

42 செல்லாம் மெய்யாயிருக்கறது என்றார்கள்.-௮ம்விடத் 
திலே ௮0கேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவர்சளா 
னார்கள். 
12
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39. ஜனங்களுச்குண்டான பயனைட் பார்ச்சறோம். 

40, 42. ௮வர்களது அ௮விசுவாசத்சால் ௮வர் யோர்தானுச் சப் 

புறம் போய்விட்டார். அங்கே யோவான்ஸ்கானகன் செய்த பிர 

சங்கத்தின் இயச்சத்தாலும் தாம் முன்செய்ச கஇரியைகளாலும் ௮கேக 

சவரை விசுவாடித்தார்கள். இந்த விசுவாசம் யூதர்களது ௮விசுவாசத் 

திற்கு விபரீதமாய் வெளிப்படுகிறது. அவர்கள் பரிசேயரின் பாரம் 

பரைகளில் மனச்கடினப்படாசவர்களாய்க் கடவுளது வார்ச்தையைக் 
கேட்க ஆயத்தமானவர்களானார்கள். 

(7) ஒந அற்புதத்தால் தமது வல்லமையை வீளக்கினது. 1171-57, 

இந்நாலாசிரியன் எழு அற்புதங்கள் எழுதியிருக்கரான். இது 

௮வைகளில் சடைசியானது. இந்தப் பெருச்ச அதிசயம் திரியனுபந்த 

சுவிசேஷங்களில் எழுதியிராதசால் இது உண்மையான சரித்திர 

மன்று என்பார் சிலர். அப்படிச் சொல்பவர் இதை உருவகச் கதை 

யென்றாவது பாரம்பரைச் கதையென்றாவது பரம வாக்கைக் காண் 

பிக்கும் திருஷ்டாந்தமென்றாவது சனவானும் லாசருவும் என்னும் 

உவமையைக்குறித்த இருஷ்டாந்தமென்றாவது எண்ணுகிறார்கள். 

இவைகளை ஆராயின் இந்ச அபிப்பிராயங்கள் ஈமக்குத் தெரிந்த காரி 

யங்களுடன் பொருச்தாது என்பது விளங்கும். 

11114, தநவும் மயங்கின சீஷநம். 

1 மரியாளும் ௮வள் சகோதரியாகிய மார்த்தாளும் 
இருந்த பெச்தானியா சரொமத்திலுள்ளவனாயெ லாசரு 

2 என்னும் ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான்.--கர்த்தருக் 
குப் பரிமள தைலம் பூசி, சன் தலைமயிரால் ௮வ௬ 
டைய பாதங்களைத் துடைத்தவள் அந்த மரியாளே; 
அவளுடைய சகோதரனாகிய லாசரு வியாதியாயிருக் 

3 தான். அப்பொழுது ௮வனுடைய சகோதரிகள்: ஆண் 
டவரே, நீர் ஈிகேடிக்கெறெவன் வியாதியாயிருக்கிறான் 
என்று சொல்ல, ௮வரிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பினார்கள். 

4 இயேசு அதைச் கேட்டபொழுது: இந்த வியாதி 
மரணத்துக்கு ஏதுவாயிராமல் தேவனுடைய மகமை 
விளட்குவதற்கு எதுவாயிருக்கெது; தேவனுடைய குமா 
Tepid அதினால் மசிமைப்படுவார் என்றார்.
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5 இயேசு மார்த்தாளிடத்திலும் அவளுடைய சகோதரி 
யிணிடச்திலும் லாசருவினிடத்திலும் அன்பாயிருந்சார். - 

ட் ௮வன் வியாதியாயிருச்சிறதாக ௮வர் கேள்விப்பட்ட 
பொழு து, தாம் இருந்த இடத்திலே பின்னும் இசண்மசி 

7 நாள் த6இனார். -அசன்பின்பு ௮வர் தம்முடைய €ஷரை 
கோக்: நாம மறுபடியும் பூதேயாவுக்குப் போவோம் வா 

8 ருஃ்கள் என்றார்.-அதற்குச் சீஷர்கள்: ரபீ, இப்பொழு 
துதான் யூதர் உம்மைக் கல்லெறி.பத் தேடி ஞர்சளே, மறு 
படியும் நீர் அல்விடச்திற்குப் போகலாமா என்றார்கள். 

9 இயேசு பிரதியுத்தரமாக: பகலுக்கு பன்னிரண்டு 
மணிசேொம் இல்லை.பா* ஒருவன் பகவிலே நடந்தால் 
௮ வன் இந்த உலகத்தின் வெளிச்சத்தைச் சாண்டெபடி, 

10 யினால் இடறமாட்டான்.-ஒருவன் இரவிலே ஈடந்தால் 
தன்னிடத்தில் வெளிச்சம் இல்லாதபடியினால் இடறு 
வான் என்றார். 

ll இவைகளை அவர்சொல்லிபபின்பு அவர்களை கோகு; 
நம்முடைய AG 58) 5 @p Bus லாசரு நித்திரையடைந்தி 

ருக்கிறான், நான் ௮வனை எழுப்பப்போடி3றன் என் 
12 ரூர்--அதற்கு அவருடைய சீஷர்கள்: அண்டவே, 

நித்திரையடைர்திருந்தால் சுகமடைவான் என்றார்கள். 
13 இயேசுவானவர் அ௮அவனுடைப மாணத்தைக்குறித்து 

அப்படிச் சொன்னார்; ௮வர்பளோ நித்திரைசெய்து 
இளை. பபாறுகறதைக்குறித்துச் சொன்னாமன்று நினைத் 

14 தார்கள்.-- அப்பொழுது இயேசு அ வர்களை நோக; 
லாசரு மரித்துப்போனான் என்று வெளிப்படையாய்சீ 

15 சொல்லி;--சான் அங்கே இராததினால் நீங்கள் விசுவாச 
மூன்ளவர்களாறெதற்கு: -ஏதுவுண்டென்று உங்கள் கிமித் 
தம் சர்தோஷப்படுகிம்றன்; இப்பொழுது ௮: வனிடத் 
திற்குப் போ3வாம் வாருங்கள் என்றார். 

16 அப்பொழுது இதிமு என்னப்பட்ட தோமா மற்றச் 
சீஷர்களை Csré@: அவ?ரோடேகூ்ட மரிக்கும்படி கா 
மூம் போவோம் வாருங்கள் என்றான். 

ஆகையால் இது உண்மையான சம்பவமமன்றே ஒப்புக்கொள்ள 

வேண்டும். இதற்குச் சார்பாகப் பின்வருமாறு சொல்லலாம், 

(1) இந்தச் சரித்திரம் இிரி.பனு$த சுவிசேஷங்களில் சொல் 

லப்பெற்ற சம்பவத் தொடர்ச்சியில் வருவதில்லை.பாதலால் ௮வை 

களில் எழுதியிருப்பதாக எதிர்கோக்குவது மியாயமன்று.
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(2) இந்தச் சம்பவத்தால் யூசர்களது பகை அதிகமாய் மூண்ட 

தால் முதல் அப்போஸ்தலர் ௮தை அதிகமாய் விவரித்துக் காட்ட 

மாட்டார்கள் என்று நினைக்கலாம். மத்தேயு, மாற்கு என்பவைக 

ளில் இந்தக் குடும்பத்தார் பேர் சொல்லபபடவேயில்லை, லூக்கா 

ஊரின் பெயசை வெளியிடவில்லை. 

(3) திரியனுபந்த சுவிசேஷட்களில் இதைப்போன்ற அதிசயங்க 

ளிருத்தலால் இதையும் எழுத அவசியமில்லை. மத் 913 லூக் 71-15, 

பார்க்க. 

(4) இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை வெகு முக்கியமாய் எண்ணின 

தினாலே இதை அவ்வளவு பெருத்த ௮திசயமென்று கூறமாட்டார்கள். 

(5) சரித்திர வரலாறு உண்மையான தோற்றமுடையதுமாய் 

வெரு தஇட்டமாயும் தெளிவாயும் எழுதியிருக்கறது. 

(6) இது மற்ற சம்பவங்களுடன் சரியாய்ப பொருக்துகறதாத 

லால் நாம் இதன் உண்மையை மறுத்து இது கட்டுக்கதையென்று 

சாதித்தற்குக் காரணம் யாதொன்றுமில்லை. மேலும் இது உண்மை 

யான சரித்திரம் என்பதை மறுககக்கூடாசு ஆட்சேபனையன்று, யூசர் 

காண்பித்த மிகுந்த பகையினால் இயேசு யூதேயாவை விட்டுத் தனிமை 

யாகப் பெரேயா நாட்டிற்குப் போய்விட்டார். இவ்விடத்தி லவர் 
சீஷர்களுக்குப் போதனை செய்துவந்தார். 

1. பேத்தானியா--௪ருசலேமுக்கு இரண்டுமைல் தூரமான ஒரு 

சிறு ஊர். ஒலிவமலையின் ௮டி.வாரத்திலிருந்தது. இப்போதும் அந்த 

இடத்திற்கு லாசருவின் வீடு என்ற பெயரிருக்கறது. 

லாசந--உவமையில் சொல்லியிருக்கிற லாசரு என்பவனும் ஆஸ் 

இயுள்ள பிரபுவும் இவனேயென்று சொல்லத்தக்கதன்று, 

2, மரியாள் -- இயேசுவுக்குத் தைலஷூற்றின சம்பவம் ஆக் 

இறிஸ்தவர் யாவர்க்கும் தெரிந்திருந்தது. ஆகையால் லாசருவை ௮வ 
ஞடைய சகோதரனென்று ஆசிரியன் சொல்லுகிறான், 

மகதலேனா மரியாளாவது (லூச் 75), எழு பிசாசுகளுடைய மரி 

யாளாவது இவளே என்பதற்கு நியாயமொன்றுமில்லை. லூச் 85. 

5. நீர் நேசிக்கிறவன்--இர்ச சிரேகம் பொதுவான அன்பில்லா 

மல் விசேஷித்த சேசமாயிற்று. 5-ம் வசனத்தில் வருகிற வார்த்தை 

பொதுவான அன்பைக் குறிக்கிறது.
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1. மகிமைப்படுவார் -- இயேசு தமது வல்லமையைச் சாண் 

பிச்சப் போவதாலும் ௮வசை ம.ரணத்திற்குட்படுத்தின சம்பவங்களில் 

இது ஒன்றாதலாலும் இஇினாலவர் மடமைப்பயவோர். 9, 10. இயேசு 

தமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட காலத்தில் பயமின் றி வேலைசெய்யலாம். 

யாவரும் தங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட காலத்தில் தங்கள் வேலைசெய்து 

முடி.த்தல்வேண்டும். வேலைசெய்யாமல் காலத்தை நீட்டுவது முடி 

யாத காரியம். 

11. நம்ழடைய சிநேகீதன்--சம்மை எல்லோரோடும் சேர்த்துச் 

சிநேகிதன் என்றதைப் பார்க்க. 

(5. அவனிடத்திற்த-- 11-ம் வசனச்திலும் இதிலும் லாசரு 

இன்னம் உயிரோடிருந்சாற்போல் பேசெதைப பார்க்க. 

16. அவரோடேகூட மரிக்தம்படி -- நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படி. 

யென்று இயேசு சொன்னசற்கும் தோமா விசுவாசமின்றி இப்ப 

மப் பேரெனதற்குமுள்ள விச்தியாசத்தைச் சாண்க, மற்ற இடங்க 

ளில் இவனுக்கு இதே மனமிருத்தலைக் காண்க. 145 205, 

பேதுருவைப்பற்றி ஒன்றும் சொல்லப்படாமையால் gauche 

சமயத்தில் மற்றவர்களுடன் இல்லையென்று அனுமானிக்சலாம் என் 

பார் இலர். 

1179-5, இயேசுவும் விசனழள்ள ஸ்தீரீகளும். 

17 இயேசு வந்தபோது அவன் கல்லறையில் வைக்கப் 
பட்டு நாலுசாளாயிற்றென்று கண்டார். 

19 பெத்தானியா ஊர் எருசலேமுக்குச் சமீபமாய் ஏறக் 
பி குறைப இரண்டிமைல் தூரத்திலிரு$தது--யூதரில் 

௮ேகர் மார்த்தாள் மரியாள் என்பவர்களுடைய சகோ 
தரனைக்குறித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும்படி 

20 ௮வர்சளிடத்தில் வர்திரு சசார்கள்.--இயேசு வருஒருர் 
என்று மார்த்தாள் கேள்விப்பட்டபோது, அவருக்கு 
எதிர்கொண்டு போனாள்; மரியாளோ வீட்டிலே உட் 
கார்க்திருந்காள், 

21 மார்த்தாள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து: ஆண்டவசே, 
நீர் இங்கே இருந்தீசானால் என் சகோதான் மரிக்சமாட் 

22 டான். இப்பொழுதும் நீர் சேவனிடத்தில் கேட்டுக் 
சொள்வசெதுவோ ௮தை தேவன் உமக்குத் தந்தருளுவச 
சென்று அறிந்திருகேன் என்றாள்.
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அரம். 

வசனமும் வியாச்டியானமும் 

23 இயேசு அவளை நோக்; உன் சகோசான் உயிர்த் 
24 தெழுர்திருப்பான் என்றார்.-அ,ற்கு மார்த்சாள்: உயிர்த் 

செழுதல் ஈடக்கும் சடைசிகாளிலே ௮௨னும் உயிர்த் 
தெழுர்திருப்டான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றாள். 

25 இயேசு ௮௨ளை நோக்: கானே உயிர்ச்செழுதலும் 
ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் 

26 மரித்தாலும் பிழைப்பான்;--உயீரோடிருந்து என்னை 
விசுவாசிக்றெவனெஉனும் என்றென்றைச்கும் மரியாம 
லும் இருப்பான்; இசை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார்.-- 

27 அதற்கு அவள்: ௮ம், ஆண்டவரே, நீர் உலகத்தில் வரு 
இற௨உரான சேஉகுமாரனாகிய இிறிஸ்து என்று கான் 
விசுவாடிக்கிறேன் என்றாள். 

28. இவைகளைச் சொன்னபின்பு, அவள் டோய், தன் 
சகோதரியாகிய மரியாளை இரகூயமாய் அழைத்து: 
போசசர் வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார் என் 

99 ரூள்.-- ௮௨ள் அசைச் கேட்டவுடனே, சகரமாய் 
80 எழுந்து, அவரிடத்தில் வநசாள்.--இயேசு இன்லும் 

இராமச்துச்குள் வராமல், மார்த்தாள் தம்மைச் சந்தித்த 
31 இடத்திலே இருந்தார் -அப்பொழுது வீட்டிலே ௮வளு 

டனேகூட இருந்து அவளூக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் 

கொண்டிருந்த யூசர்கள், மரியாள் சீக்கிரமாய் எழுந்து 
போூறதைக் கணடு: அவள் கல்லறையினிடத்தில் அழு 
இறதற்குப் போகிறாள் என்று சொல்லி, அவளுக்குப் 
பின்னே போனார்கள் 

89 இயேசு இருக்க இடத்தில் மரியாள் வரது, அவரைக் 
கண்டவுடனே, ௮வர் பாதத்தில் விழுர்து: ஆண்டவரே, 
நீர் இ௩்சே இருந்திரானால் என் சகோதரன் மரிக்க 

38 மாட்டான் என்றாள் -௮வள் அமுகிறசையும் ௮வளோ 
டேகூட வரத யூதர்கள் அழுஇறதையும் இயேசு கண்ட 

34 போது அவியிலே கலக்கத் துயரமடைந்து:-- அவனை 

எ௩்கே வைத்தீர்கள் என்றார். ஆண்டவரே, வந்து 
35 பாரும் என்றார்சள் --இயேசு கண்ணீர் விட்டார், 

17. பெத்தானியாவுக்கும் பெரேயாவுக்கும் இருபத்தைந்து மைல் 

அது ஒருரசாள் பயணம். ஆகையால் சமாசாரம் இயேசு 

வுக்குக் கிடைத்ததற்குமுன்னே லாசரு இறந்துபோயிருப்பான். 

19, ஏழு காட்களாய்த் துக்கம்கொண்டாவேது யூசர் வழக்கம், 
இந்தச் சாலத்தில் .சிரேடிசர் வந்து அறுதல் சொல்லுவார்கள்.



யோவான் 11, 96-44 188 

24 பூதர்களுக்குள்ளே உயீர்ச்தெழுதலைப்பற்றித் இட்டமான ஈம் 

பிக்கையில்லை. கடைசிகொளில் கடவுள் யாவசையு மெழுப்புவா 

சென்று gest நினைத்தபோதிலும் பாக்கெயமுள்ள மோட்சச்தைப் 

பெறுவதாக அவர்கள் ஈம்பவில்லை. 

95., இயேசு தாம் உயிர்ப்பிக்கும் சக்தியுள்ளவரென்று அறிந்து 

சாதிக்கிறார். தாமினிமேல் உயிர்த்செழுத$லக் கொடுப்பதாகச் சொல் 
லாமல் தாமே உயிர்ச்செழுதலும் நித்தியமாயிராநின் ற ஜீவனுமானவர் 

என்று கூறுகிறார். அவரைச் சார்ந்தவன் நித்தியஜீவனை யுடையவன். 

27. விசுவாசிக்கிறேன்--விசுவா௫ித்திருக்கிறேன் என்பது சரி 

யான மொழிபெயர்ப்பு. இயேசு மேசியாவாயிருக்கிறார் என்னும் 

கம்பிக்கை அவருக்கு முன்னமே இருந்தது, 

23. மரியாள் இனி ஈடக்கப்போடுற செய்கையின் அர்த்தத்தை 

ஈன்குணரும்படி. இயேசு முன்னே அவளுடன் பேசவேண்டுமென் 

இற கோக்சத்தோடே ௮. வளைக் கூப்பிட்டதாச நினைக்கலாம், 

31. அழகிறதற்த---அழுது துச்சம் கொண்டாடுவதற்கென்று எழு 

GIS. 25-ம் வசனத்தில் வருகிற வார்த்தை இசல்ல, ௮து வேறே, 

33. ஐவியிலே கலங்கீத் துயாமடைந்து-௮வரது மனதில் உக் 

இரம் ஏறினது. பாவச்சின் பயனாகிய மரணத்தைச் கண்டு ௮தை 

எதிர்க்க மனம் விரைந்து நின்றாவது, யூகரது பொய் யமழுகையைக் 

கண்டு மன வெறப்புப் பெற்றாவது இவ்வாறு உக்கிரம் பெற்றிருப்பார், 

இவ்வுக்கரச்தால் மனம் நடுரடுங்கிற்று, 28-ம் வசனத்தையும் பார்க்க. 

31. எங்கே வைத்தீர்கள்--வேறெந்தவிடத்திலும் தாமறிவடை 

யும்பொருட்டு ௮வர் கேள்வியைச் கேட்டதாகச் சொல்லப்பட வில்லை. 

35. கண்ணீர் விட்டார்--அவர் துக்கம் மாற்றப்போன சமயத் 

திலே துக்சப்படுவோருடன் அனுதாபப்பட்டுச் சண்ணீர்விட்டது 

இயேசுவின் மெய் மனுஊீ£கத்தையும், அனுதாப சந்தையையுங் காட் 

OB ng. 

1135-4. இயேசுவும் மாணழம். 

30 அப்பொழுது யூதர்கள்: இதோ, இவர் அவனை எவ் 

37 வளவாய்ச் சிரோேஇத்சார் என்றார்கள்!-அவர்களில் சிலர்: 
குருடலுடைய சண்சளைத் திறந்த இவர், இவனைச் 
சாசாமலிரக்சப்பண்ணவும் Kil ET STH IP TEM, ௫ வ்
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38 அப்பொழுது இயேசு மறுபடியும் தமக்குள்ளே கலங் 
இச் கல்லறையினிடத்திற்கு வந்தார். அது ஒரு குகை 
யாயிருக்சது; அதின்மேல் ஒரு கல் வைச்சப்பட்டிருந 

39 தது.--இயேசு: கல்லை எடுத்துப்போடுங்கள் என்றார். 
மரித்தவனுடைய சகோதரியாகிய மார்த்தாள் ௮வரை 
கோக்க: ஆண்டவரே, இப்பொழுது நாறுமே, நாலு 
நாளாயிற்றே என்றாள். 

40 இயேசு அவளை கோக்க: நீ விசுவாடித்தால் தேவனு 
டைய மூமையைக் காண்பாய் என்று கான் உனக்குச் 

4] சொல்லவில்லையா என்றுர்.-அப்பொழுது மரித்தவன் 
வைச்சபபட்ட இடத்திலிருந்த கல்லை எடுத்துப்போட் 
டார்கள். 

இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து: பிதாவே, 
நீர் எனக்குச் செவிகொடித்2படியினால் உம்மை ஸ்தோத் 

4? இரிசக்றேன். -- நீர் எப்பொழுதும் எனக்குச் செவி 
கொடுக்கிறீர் என்று மான் அறிர்திருக்கிறேன்; ஆனாலும் 
நீர் என்னை அனுபபினதைச் GEES DE io ஜனங்கள் 
விசுவாடிக்கும்படியாக அவர்கள் நிமித்தம் இசைச் 
சொன்னேன் என்றார். 

43. இவைகளைச் சொன்னபின்பு: லாசருவே, வெளியே 
44 வா என்று, உரத்தசத்தமாய்க் கூப்பிட்டார் --அப்பொ 

முத, மரித்தவன் வெளியே வச்தான். அவன் கால் 
களும் கைகளும் பிசேதச்€லைகளினால் கட்டப்பட்டி 
ருந்தது, அவன் முகமும் சலையால் சுற்றப்பட்டி ருக் 
தது. இயேசு அவர்களை கோக்க; இவனைச் கட்ட 
விழத்துவிடுங்கள் என்ளுர். 

37. யூதர்கள் ௮னுதாபப்பட்டு இந்த வார்த்தைகளைப் பட்சமாய்ச் 

சொன்னார்கள் என்பார் சிலர். வேறு ரலெர் அவர்மேல் குற்றஞ் 

சுமத்ச அவர்கள் பரிசாசமாய்ச் சொன்னார்களென்பார். பிறவிக்குரு 

டனைட் பார்ச்கப்பண்ணின அற்புதம் அவர்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும். 

39. நாலுநாளாயிற்று--ஆச்துமா மூன்றுகாட்களாய்ச் கல்லறை 
யைச் சுற்றித்திரிக்து பிறகு முகமாதினதைக் கண்டு பிணச்சை விட்டு 

விடும் என்பது ஒர் முதுமொழி. 

32. பரம தந்ைதையோடுள்ள இயேசுவின் சம்பந்தத்தை இதிலே 

பார்க்கிறோம். பரம தந்தையின் வல்லமையால் இச்செய்கையைச் 
செய்தற்கு ௮வர் செய்தஜெபம் விளம்பாமான ௮.றிச்சை. வேண்டுகோ
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ளால் கடவுளது சித்தமின்னதென்று உணரக்கூடுமென்று நூலாசிரியர் 

ஒருவர் எழுதியிருக்இருர். இச்சம்பவத்தில் காணப்படும் மார்த்தாள் 

மரியாள் என்பவர்களின் லட்சணம்கள் இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களில் 

'சொல்லப்பட்டதற்கு ஒத்திருக்கின்றன. லூச் 103443, ஓத தப்பார்க்ச. 

மனப்பதற்றமும் ஊக்கரும் (20), மனத்தை வெளியிடுதலும் (27), தர்க் 
இக்கும் மனமும் (24-39), உலக யுக்தியும் (28-39) ஆகிய இவைகள் 

மார்த்தாளிடந் தோன்றின குணங்களாம். 

அமைதலும் (20), அன்புள்ள ிந்தையும் (32), சும்மா ௮ழுத 

_லும் (42) ஆகிய இவைகள் மரியாளிடம் சோன்றின குணம்கள். 

1145-5, இயேசுவும் பகைவரம். 

45 அப்பொழுது மரியாளிடத்தில் வந்திருந்து, இயேசு 
செய்தவைகளைச் கண்டவர்களாகிய யூதர்களில் Coan 

140 அவரிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவர்களானார்கள்.--அ௮வர் 
களில் சிலர் பரிசேயரிடத்தில் போய், இயேசு செய்த 
வைகளை அவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள். 

17 அப்பொழுது பிரதான அசாரியரும் பரிசேயரும் 
அலோசனைச் சங்கத்தைக் கூடிவரச்செய்து, காம் 
என்னசெய்கிறது” இத மனுஷன் ௮0கேச அற்புதங் 

18 களைச் செய்கிறானே. -- நாம் இவனை இப்படி விட்டு 
விட்டால், எல்லாரும். இவனை விசுவாடிப்பார்கள்; அப் 
பொழுது சோமர் வந்து நம்முடைய ஸ்தானத்தையும் 
ஜனத்சையம் அழிச்துப்போடுவார்களே என்றார்கள். 

40 அப்பொழுது அவர்களில் ஒருவனும் ௮ந்த வருஷத் 
துப் பிரதான ஆசாரியனுமாகிய காய்பா என்பவன் 
அவர்களை கோக்க: உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது;-- 

50 ஜனங்களெல்லாரும் கெட்டுப்போகாதபடிச்கு சே மனு 
ஷன் ஜனங்களுக்சாக மரிப்பது ஈமச்கு ஈலமாயிருக்கு 
மென்று நீங்கள் சந்தியாமவிருக்கிறீர்கள் என்றான்.-- 

51 இதை ௮வன் சுயமாய்ச் சொல்லாமல், அந்த வருஷத் 
துப் பிரதான ஆசாரியனானபடியினாலே இயேசு யூச 

52 ஜனங்களுக்காக மரிச்சபபோகிருசென்றும், -- அநத 
ஜனட்களுச்காச மாத்திரமல்ல, தெறியிருககற தேவனு 
டைய பிள்ளைகளை ஒன்றாகச் சேர்க்கிறதற்காகவும் மரிக் 
சப்போஇருசென்றும், தீர்ச்ச,சரிசனமாய்ச் சொன்னான்.
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53 அர்காள்டுதல் ௮வரைக் கொலைசெய்யும்படிச்கு 
54 ஆலோசனைபண்ணினார்கள்.-ஆகையால் இயேசு ௮தன் 

பின்பு வெளியரங்கமாய் யூதருச்குள்ளே சஞ்சரியாமல், 
அவ்விடம்விட்டு வனார்தசத்துக்குச் சமீபமான இடமா 
இய எப்பிராமீம் என்னப்பட்ட ஊருக்குப் போய், அங் 
கே தம்முடைய €ஷருடனேகூடத் தங்கியிருந்தார். 

55 பூசருடைய பஸ்காபண்டிகை சமீபமாயிருந்தது. 
அதற்கு முன்னே அ(ரேகர் தட்களைச் சுச்இிகரித்துச் 
கொள்ளும்பொருட்டு காட்டிலிருந்து எருசலேமுக்குப் 

50 போஞார்கள்.--அ்கே அவர்கள் இயேசுவைத் தேடிக் 
கொண்டு தேவாலயத்தில் நிற்கையில், ஒருவரையொரு 
at நோக்கி: உங்களுக்கு எப்படித் தோன்றுகிறது, 
அவர் பண்டிகைக்கு வரமாட்டாரோ என்று Cubs 

57 கொண்டார்கள்.--பிரதான அசாரியரும் பரிசேயரும் 
அவரைப் பிடிக்கும்படி யோடித்து, ௮வர் இருக்றெ 

இடத்தை எவனாவது அறிந்திருந்தால், அதை அறிவிக்க 
வேண்டுமென்று கட்டஸையிட்டிருச்சார்கள். 

கடைசியாக டுவ்வற்புகக்தின் பயன்கள் 
காண்பிக்கப்பட்டன. 1145, 

௮வைசளாவன: 

(1) யூதாகேகருக்கு நம்பிக்கையுண்டாசல். 

(2) பரிசேயர் ௮வரைச் கொல்ல உறுதியான தாமானஞ்செய்தல், 
(3) இயேசு விலகபபோதல் 

(1) மரியாள் அதிக அன்புகாட்டல். 

(5) ஜனங்கள் மிக்க டம்பமாய ௮௮வரை வாழ்த்திக் கொண்டாடு 

தல் என்பவைகளே. 

40. அறிவித்தாரிகல் -- விரோசத்தினவோ, பட்சத்தினாலோ, 
அது ஈமக்குச் சோன்றுறெதில்ல. 

17. இலோசனைச்சங்கம் -- ௮சாவது சனீடிரின் என்னும் 
யூசாது நியர்யசங்கம், 

48. இயேசுவின் போதனை யூசாரது சடங்காசாரங்களையும் 

ஆசாரியர்களையும் வணக்கத்துடன் எண்ணாசபடி ஜனங்களை தூண்டி 

விடுவதால் ஆசாரியக் கூட்டச்சாரின் பெருமையும் லொச்சயங்களும் 
அழிர்துபோய்விடுமென்பது.
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49, காய்பா--இவன் அன்னாவுக்கு மருமசன். பொர்தியுபிலாத் 

வுக்கு முந்தின ௮இிபதி அவனைப் பிரதான ஆசாரியனாக நியமித் 

தான். விற்றேலியு இராயன் ௮வனை 8. பி. 37-ல் நீக்கிவிட்டான். 

அவனே சபையைத் துன்பப்படுச்தினவன். ௮ப், 514-41.87 71, 01 

அவன் சதுசேய சமயத்தான். இந்தச் சமயத்தார் முக்கியமாய் இயேசு 

வைக் கொல்ல வகைசேடிஞார்கள். 

51. காய்பா தான் அறியாமலே இயேசுவின் மரணச்தாலுண்டா 

கும் பொதுவான பயனை இதிலே வெளிப்படுத்தினான். இப்படி 

மெழுதினது நூலாசிரியனது எண்ணம். 

34. எப்பிராயீம் பெத்சேலுக்கு 4 மைல் தூரமான இடம். 

55. தங்களைச் சுத்திகரிந்துக்கோல்ளம்படிக்த--இப்பண்டிகை 

கொண்டாடுமுன்னே தீட்டு முழுவதும் நிராகரிச்சவேண்டும். 

57. பிரதான ஆசாரியர் -- இயேசுவை இம்சைபடுத்துவதில் 

ஆசாரியராகெய சதுசேயபட்சச்சார் முதன்மையானவர்கள், இது 

தஇிரியனுபந்த சுவிசேஷச்சினாலும் தெரியவருகிறது. 

். அந்தப் போதுவான வெளிப்படுந்தற்த் ழடிவுகள். 1911, 

தூலாகசிரியன் கடைசியாக சரசரவென்று இத்திரப்படங்களைப் 

போல இயேசுவின் €ஷர் கொண்ட விசுவாசத்சையும், யூதர் கொண்ட 

பகையையும், பொதுவான ஜனங்களது மளவெழுச்சியையும், ௮௧ 

திய தேசத்தார் ௮டைந்த ஆவலையும், இயேசுவின் நோக்கத்தையும், 

தன் அபிப்பிராயத்சையும், ஒன்றின்பின் ஒன்றாய் வெளிப்படுச்திச் 

காட்டுகிறான். முன்னே சொல்லியபடி. இக்கான்காம் சுவிசேஷத்தில் 

ஐனக்கள் கொண்ட நோக்கங்கள் வெளிப்படையாயுள்ளன, அற் 

குசாசணமாக இந்த ௮இிசாரச்தில் தொகுபபாச ௮கேகாது நோக்சங்கள் 

வெளியிடப்பெற்றன. கடைசியாக இவைகளுடன் இயேசுவின் 

நோச்சமும் நூலாசிரியன து ௮பிப்பிசாயமும் வெளிப்பட்டன. இந் 

தீச் சம்பவங்கள் யாவும் சிலுவையிலடையம் மரணத்தையே கோச 

GLb SOT. 

12111, சிறந்த அன்பும் தீராத பகையும். 

| பிஸ்காபண்டிகை வர ஆறுகாளைக்கு முன்னே இயேசு 
தாம் மரணச்திவிருந்து எழுப்பின லாசரு இருந்த பெத் 

9 சானியாவுக்கு வந்சார்.-- அங்கே அவருக்கு இசாவி
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ருந்து பண்ணினார்கள்; மார்த்தாள் பணிவிடை செய் 
தாள்; லாசருவும் அவருடனேகூடப் பர்தியிருந்தவர் 
களில் ஒருவளாயிருந்தான். 

3. அப்பொழுது மரியாள் விலையேறப்பெற்ற களங்க 
மில்லாத ஈளதம் என்னும் தைலத்தில் ஒரு இசாத்தல் 
கொண்டுவந்து, அதை இயேசுவின் பாதககளில் பூசி, 
தன் தலைமயிரால் அவருடைய பாதங்களைத் துடைத் 
தாள்; அந்த வீடு முழுவதும் தைலத்தின் பரிமளத்தினால் 
நிறைந்தது. 

4 அப்பொழுது அவருடைய சீஷரில் ஒருவனும் ௮வ 
மாக் காட்டிச்கொடுக்கபபோடிறவனுமாகிய €மோனு 

5 டைய குமாரனான யூதாஸ்காரியோத்து: -- இந்தத் 
தைலத்தை மூாநூறு பணத்துச்கு விற்று, தரித்தரருக் 

6 குக் கொடாமல்போனதென்ன என்றான். --- ௮வன் 
தீரித்தாராக்குறித்துக் கவலைபபட்டு இப்படிச் சொல் 
லாமல், ௮வன திருடனானபடியினாலும், பணபபையை 

வைத்துக்கொண்டு அதிலே போடப்பட்டதைச் சமக் 
இறவனானபடியினாலும இபபடி.ச் சொன்னான். 

7 அப்பொழுது இயேசு: இவளை விட்டுவிடு, என்னை 
அடக்கம்பண்ணும் காளுககாக இதை வைத்திருந்தாள். 

8 தரித்திரர் எபபொழுதும் உங்களிடத்தில் இருக்இரூர் 
கள்: கான் எப்பொழுதும் உங்களிடத்தில் இசேன் 

என்றார், 
9 அபபொழுது யூசரில் தரளான ஜனங்கள் ௮வர் அங் 

கே யிருக்கெதை அறிந்து, இயேசுவிணிமித்தமாகமாத் 

இம் அல்ல, ௮வர் மரித்தோரிலிருதெழுபபின லாச 
10 ருவைக் சாணும்படியாகவும் வர்சார்கள் -- லாசருவி 

ணிமித்தமாக பயூசாகளில் அகேகர் போய், இயேசுவினி 
11 டத்தில் விசுவாசம் வைத்தபடியால் --பிரதான ஆசாரி 

யர்கள் லாசருவையும் கொலைசெய்ய ஆலோசனைபண் 
ணினார்கள். 

(i) அவரை நேசித்த மரியாளது அன்பு. 1916, 

2. இராவிநந்து பண்ணினார்கள் -- இது அவர் செய்த ஊழி 
யத்திற்குக் கெளரவமாக அந்த ஊர் ஜனங்களால் கொடுக்கப்பட்டது. 
குஷ்டரோயொ௫ய மோன் வீட்டில் ஈடந்தது. மத் 208 மாற் 144, 

பார்க்க.
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மார்த்தாள் பணிவிடை சேய்தாள்-- இதுவே திரியனுபர்த சுவி 

சேஷஙகளில் காணபபடும மார்ததாளின குணத்திற்கு சரியாயிருக் 

இறத. 

3. மரியாள்---மத்சேயு, மாற்குகளில் இவாசள் பேர் சொல்லப 

படவில்லை. லூக 15₹-ல எழுசபபட்டது வேறே சமபவம. 

பரிமளத்தினல் நீறைந்தது -- சமபவசதைக கணடவன்மாத்தி 

சம் இதை எழுதககூமே இது மறறச சுவிசேஷஙகளில் சொல்லப 

படவில்லை. 

4. சமோனுடைய தமாரனுன-- இதை ஒழிக்க, 

் முந்நூறு பணத்துக்கு -- ஒரு பணம ஒரு காள் கூலியாயிற்று, 

அக்காலததில அது சுமா 6% ௮ணா. யூசகாஸ பணபபெட்டியை வைத் 

துககொணடு செலவு செய்தான 

0. சுமக்கிறவன் -- பறிதசவன எனறு எழுதுக. அவன் அ௮திலி 

௬ஈ.து। திருடிககொணடுபோனதாக அாததமாயிருகஇறது 

7 இரத வசனததின மொழிபபெயாபபைபபற்றிச சற்றுச் சநதே 

இச்சிராசகள இது என அடகசசதிற்கு ஞாபகககுறிபபும், ger 

புள்ள பிரதிஷடையுமாக நடஈசது எனறது இதற்குப பொழிபபுரை 

என்பது இணணம், 

தாமோபகாரததிறகேறற ஏழைகளைக கணடடைசல் லேசான 

காரியமாயிருகக சான போனபின் ஆதமபகதி செயயததகக இறிஸ்து 

உஙகளுககு எ௩கே இடைககலாம எனறாததமாம் '? (பராகந்தா) 

(01) பிரதான ஆசாரியாது பகை, 12:71 

பொதுவான ஜனஙகள அவரை விசுவாசிதசராகள் பிரதான அசா 

ரியக கூட்டத்தாா ,லாசருவையு௩ கொல்ல நினைசதார்கள். எபபடி 
யாவது இநதப புதிய சமயததைத தொலைககவேண்டுமென்பது gars 

ளது எண்ணம், 

19155. கலிலேயாது மகிழ்ச்சியும் கீரேக்காது ஆவலும். 

12  பறுகாளிலே இயேசு எருசவேமுககு வருகிருசென்று 
பண்டிகைக்கு வநத இரளான ஜதனஙகள கேள்விப 

13 பட்டு, -- குருததோலைகளைப பிடிததககொண்டு, ge 
ரகக எதிர்கொண்டு போகும்படி புறபபட்டு: ஓசன்னா,
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கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருற இஸ்ரவேலின் 
ராஜாஸ்சேத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று ஆர்பபரித்தார்கள். 

14 அல்லாமலும்: யோன் குமாசத்தியே, பயப்படாதே, 
உன் ராஜா கழுசைக்கும்டியின்மேல் ஏறிவருகிரூர் 

15 என்று எழுதியிருக்கிற பிரகாரமாக, -- இயேசு ஒரு 
கழுதைக்குட்டியைக் கண்டி அதின்மேல் ஏறிப்போனார், 

16 இவைகளை அவருடைய சீஷர்கள் துவக்கத்திலே 
அறியவில்லை. இயேசு மசிமையடைந்தபின்பு, இப் 
படி. ௮அவராக்குறித்து எழுதியிருக்ெதையும், தாங்கள் 
இபபடி. அவருக்குச் செய்ததையும் நினைவுகூர்ந்தார்கள். 

17 அன்றியும் அவருடனேகூட இருந்ச ஜனங்கள் ௮வர் 
லாசருலைக் கல்லறையிலிருந்து வெளியே வரவழை 
தீது, அவனை உயிரோடே எழுப்பினாரென்று சாட்சி 

18 கொடுத்தார்கள். -- அப்படிப்பட்ட அற்புசச்தை ௮வர் 
செய்தார் என்று ஜனயகள் கேள்விப்பட்டதினால் அவர் 

19 கள் அவருக்கு எதாகொண்டுபோனார்கள். --- அப்பொ 
து பரிசேயர் ஒருவரையொருவர் நோக்கி: நீங்கள் 

செய்கிறதெல்லாம் வீமென்று அறிஏறெடில்லையா? 
இதோ, உலகமே அவனுக்குப பின்சென்று போயிற்றே 
என்றார்கள். 

20 பண்டிகையல் ஆரபதனைசெய்ய வந்தவர்களில் இல 
2 இரேக்கர் இருந்தார்கள். - அவர்கள் கலிலேயாகாட்டுப் 

பெத்சாயிதா ஊரானாடிய பிலிப்புவினிடத்தில் வந்து? 
லபா, இயேசுவைக் காண விரும்பும் என்று ௮வ 

29 னைக் கேட்டுக்கொண்டார்கள்.----பிலிப்பு வநது, ௮தை 

அ.ந்திசேயாவுக்கு அறிவித்தான்; பின்பு அக்திசேயாவும் 
பிலிப்புவம் ௮சை இயேசுவுக்கு அறிவித்தார்கள். 

(11) ஜனங்கள் கோண்ட மனவேழச்சி. 1912-19, 
லாசருவை எழுப்பின ௮திசயச்தால் ஜனங்களுக்கு ௮தஇ௧ ம௫ழ்ச் 

சியுண்டாடு மிசக் கொண்டாட்டமாய் இயேசுவைப் புகழ்ந்தார்கள். 

ஜனங்களது மனங்க ர் இதினால் மிகவும் பொங்கி ௮வர்கள் இயேசுவை 

மெச்சினார்கள். லூச் 195-ல் அவர்கள் பார்த்த வல்ல இரியைகளைப் 

பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறது. 

12. மறுநானிலே--இது ஞாயிற்றுக்கமை. விருந்து Food Hep 

மையாகிய ஒய்வுசளின் சாயாட்சையில் ஈடந்திருக்கும். ஓய்வுகாள் 

ஆறுமணிக்கு முடிந்தது.
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திரனான ஜனங்கள்--பெரும்பான்மையோர் பிரயாணிகளாயிருப் 
பார்கள். ௮0ேகர் சலீலேயா தேசத்தாராச அவர் செய்த இரியைகளைகச் 

கண்டு விசுவாடித்தாரென்று நினைக்கலாம். 

13. ஓசன்னு-- இபபோது இரட்டிப்பாயாக என்றர்த்தமுள்ள 

ஒரு எமிசெய வாசகம். சங் 1168”5-லிருந்து எடுக்கப்பட்டது. இது 

இயேசுவை மேசியாவாக அறிக்கையிடுகறது. 

19. இதில் பரிசேயாது மனத்தளர்ச்சியைக் காண்இிரோம். 

(1) புறஜாதியாா கோண்ட ஆவல். 1250-54, 

இது பஸ்காபண்டிகை கொண்டாடும் முன்னாளில் ஈடந்தது 

போலும். 

20. கிசேக்கர்--அ சாவது யூதமார்க்கதசைச் சேர்ந்த இரேக்கர், 

21. பிலிப்பு--இது கிரேக்கப பெயராதலால் ௮வன் கஇரேச்களு 

யிருந்து ௮ரத சரேோசகரை யறிக தவனாயிருச்சலாம். 

இயேசுவைக் காண--அவர்கள் புறஜாதியாராசலின், இறிஸ்து 

என்காமல் இயேசு என்றார்கள் 

22. அந்தியோயா--அவனும் பிலிப்புவும் ஒரே ஊர்தாரர். இயேசு 

புறஜாதியாருச்கு ஊழியஞ்செய்யாமையால் சீஷர்கள் இந்த வேண்டு 

கோளைப்பற்றி ஆலோசனைபண்ணுகிறார்கள். பிறகு இருவர் போய் 

இயேசுவிடஞ் சொன்னார்கள். 

1255, சிறந்த மகிமையும் ஒளியுள்ள நடக்கையும். 

23 அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்க: மனுஷ 
24 குமாரன் மகிமைபபடும்படியான வேளை வந்தத --மெய் 

யாகவே மெய்யாசவே கான் உங்களுக்குச் சொல்லு 
இறேன், கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து 
சாசாவிட்டால் சனித்திருக்கும, செச்ததேயாடல் மிகுந்த 

25 பலனைச் கொடுக்கும்.--தன் ஜீவனைச் சிகேகிக்கிறவன் 
HOS இழர்துபோவான்) இந்த உலகத்தில் தன் ஜீவனை 
ெறுக்ெவனோ அவன் அதை நித்திய ஜீவகாலமாய்க் 

26 காத்துக்கொள்ளுவான். -- ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ் 
செய்கிறவனானால் என்னைப் பின்பற்றக்கடவன், நான் 
எங்கேயிருக்கிமேனோ, wis என் ஊழியக்காரலும் 
இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்தால் அவ 
னைப் பிதாவானவர் கனம்பண்ணுவார்.
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27 இப்பொழுது என் ஆத்துமா சலங்குகறது, கான் 
என்ன சொல்லுவேன். பிதாவே, இந்த வேளையி 
னின்று என்னை ரட்சியும் என்று சொல்வேனோ; ஆட 

28 லும், இதற்காகவே இந்த வளைக்குள் வர்தேன்.- பிதா 
வே, உமது காமத்தை மடிமைப்படுத்தும் என்றார், 

அப்பொழுது: மகிமைப்படுச்தினேன், இன்னமும் 
ம௫மைப்படுத்துவேன் என்ற சத்தம் வானத்திலிருக் து 

29 உண்டாயிற்று. -அங்கசே நின்றுகொண்டிருந்து, அதைச் 
கேட்ட ஜனங்கள்: இடிமுழக்கமுண்டாயிற்று என்றார் 
கள். வேறு சிலர்: சேவதாதன் ௮வருடனே பே௫னான் 

GT OO (Up EBT. 

30 இயேசு அவர்களை கோக்க: இர்தச் சத்தம் என்னி 
மிச்சம் உண்டாகாமல் உங்கள் நிமித்தமே உண்டா 

31 யிற்று.-- இப்பொழுதே இந்த உலகத்துக்கு நியாயத் 
தீர்ப்பு உண்டாடிரது; இப்பொழுதே இந்த உலகத்தின் 

32 அதிபதி புறம்பாகத் தள்ளப்படுவான்.--நான் பூமியி 
லிருந்து உயர்த்தப்பட்டிருக்கும்போது, எல்லாளாயும் 
என்னிடத்தில் இழுத்தச்கொள்ளுவேன் என்ளூர்.-- 

33 தாம் இன்னவிதமான மரணமாய் மரிக்கப்போகிரு 
ரென்பசைக் குறிக்கும்படி. இப்படிச் சொன்னார். 

34 ஜனங்கள் அவனா நோக்க: இறிஸ்து என்றென்றைக் 
கும் இருக்கிறார் என்று வேதத்தில் சொல்லியதை நாங் 
கள் கேட்டிருச்கிறோம், அப்படியிருக்க மனுஷகுமா 
ரன் உயாத்தப்படவேண்டியசென்று எப்படிச் சொல் 
லுஇதீர்; இரத மனுஷகுமாரன் யார் என்றார்கள், 

35 அதற்கு இயேசு: இன்னும் கொஞ்சக்காலம் ஒளி 
உங்களிடத்தில் இருக்கும்; இருளில் நீங்கள் அகப்படா 
தபடிக்கு ஒளி உங்களோடிருக்கையில் நடவுங்கள்; இரு 
ளில் நடக்கிறவன் தான் போகிற இடம் இன்னதென்று 

30 ௮றியான்.--ஒளி உங்களோடிருக்கையில் நீங்கள் ஒளி 
யின் பிள்ளைகளாகும்படிக்கு, ஒளியிணிடத்தில் விசுவா 
சமாயிருங்கள் என்றார். 

இவைகளை இயேசு சொல்லி, அவர்களை விட்டு 
மறைந்தார். 

ு) இயேசு கடைசியாகச் சேய்த பிரசங்கம், 1953-35, 

(௨) இயேசுவின் மகமை. 125355, 

இரேக்கர் அதற்கு அத்தாட்சி கொடுத்தார்கள். 1953,
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ஆத்மதியாகஞ்செய்வது ம௫ிமையடையும் வழி. 1251-27, 

கடவுள் அதற்கு அ௮,த்தாட்டி கொடுத்தார். 1958-30 

௮ந்த மமை இயேசுவின் மரணத்தால் விளங்கும். ] 2951-35. 

(b) எச்சரிக்கை, 1254-36, 

இறிஸ்து உலகத்திற்கு ஒளியாதவின் ஜனங்கள் அந்த ஒளியில் 
நடக்கவேண்டும். 

23. இரேக்கரது வருகை இணி உண்டாகப்போகும் சர்வலோக 

மேன்மைக்கு முன் குறிப்பாகவேயிருர்தது. இத்துடன் இயேசுவின் 
௨ாலம் நிறைவேறினதற்கு அடையாளமாயிற்று. 

24. இது பரம இராஜ்யத்தின் பிரமாணம். ஆத்மதியாகம உண் 

மையான மேன்மைக்குச் காரணமாமென்பதே. இது இயேசுவின் 

ஜீவிய பிரமாணமாகவே காணப்படுறது. 

25. ௮ந்தப் பிரமாணம் சாதாரண ஈடக்கைக்கு மூரியகாகவே 

யிருக்கிறது, யாவரும் வாழ்காளை உத்தமமாய் உபயோடஇப்பதற்கு 

வழியாம். மத் 1058 1054 மாற் 65 லூக் 95 1455 177. பார்க்க. 

ஜீவன் என்பது மனுஷாது சாதாரண உயிரைக் குறிக்கிறது, 

ஜீவனை சே)த்சலென்பது தன்னயமென் நர்த்தமாம். ஜிவனை வெறுத் 

தில் என்றால், ஆத்மதியாகமாகிய சுயவெறுப்பு என்று அர்த்தமாம். 
ப.சாநந்தர் இவ்வார்ச்தைக்கு நேர்த்தியான பொருளைக் குறிப்பித்துச் 

சொல்லுகிறார். என்னவெனில், “எவன் இம்பையில் லெள£க 

ஜீவனை விட்டுவிவொனோ அவன், தான் இறிஸ்துவை யடையுமட் 
டும் ௮தைக் காத்து அடக்சிச்கொள்ளுவான்” என்பதே, 

26. அதே பிரமாணத்தின்படி கிறிஸ்துவின் €ஷர்கள் அவருக்கு 

ஊழியம் பண்ணவேண்டும். ஆத்மதியாக வழியில் ஈடந்தால்மட்டும் 
இறிஸ்துவின் மசமையைப் பெறுவார்கள், 

27, 28. இயேசு தாம் செய்யவேண்டி௰ ஆச்மதியாகச்சைப் 

பற்றிச் இந்தித்துக்கொண்டு சற்றுகேரமாய் மனங்கலங்்இனார். அப் 

பொழுது அதின் நோக்கத்தைத் தெளிர்தறிந்து உறுதிபெற்றார். 

இதில் இயேசுவின் உண்மையான ues songs காண்கிறோம். 

கடைசியாக இந்த மனக்கலக்கத்தை ஜெயித்து, கடவுளின் மக 

மையை உயர்த்திச் கூறினார்.



194 வசனமும் வியாச்தியானமும் 

சத்தம்--இர்தச் சத்தம் தெய்வீச ௮இிசயமாய் உண்டாயிற்று. 

மற்றோர் இவ்வார்த்தைகளைக் கேளாமலிருக்க, இயேசு தமமுடைய தந் 

தையின் உறுதிமொழியைச் கைட்டார். 

1. முடிவான வெற்றியைப்பற்றி இயேசு கடவுளது வாச்சைப 

பெற்று நிச்சயமடைந்தார். 

உலகம்--அதாவது பிரபஞ்சம். இந்த வார்த்தைக்கு இவ்வாசிரி 

யன் எழுதிய நூற்களில் பின்வரும் விசேஷித்த அர்த்தமுண்டு. 

என்னவெனில் கடவுள் ஆவியில்லாக பிரபஞ்ச ஆவியுடையதெல்லா 

மென்பதே. இதற்குப் பிரபு சாச்கானே. யூதர்கள் அவனைப் பிரபஞ் 

சத்தின் பிரபு என்றார்கள். 

39. உயர்த்தப்பட்டிநக்தம்போது-- ஆசிரியன் மறு வசனத்தில் 

இதைச் சலுவையி லறைதலென்று சொல்லுகிறான். எனினும், 

இயேசுவோ தாம் பூரணமாய் மகிமையடைதலைப்பற்றியே இவ்வித 

மாய்ப் பேசினாரென்று சொல்லவேண்டும். ஆசிரியனுக்கு இயேசு 

வின் மாணமே விசேஷமாதலின் இவ்விதமாய் அதைப் பிரித்து 

விசேஷிக்கிறான். 

34, அவர்கள் மேசியாவைப்பற்றிய வார்ச்தைகளை எப்போதும் 

பிரபஞ்ச மகிமைக்குரியவிதமாய் உணர்ந்ததாலேயே இயேசு காண் 

பித்த மனுஷகுமாரனின் ஆத்மீக இயல்பை அவர்க எறியாதிருக் 

தார்கள். 

36. ஒளியின் பில்ளைகள் -- கிறிஸ் துவின் €ஷர்கள் ஒளியின் 

தன்மை யுடையவர்களாதலால் அவர்கள் ஒளியின் மக்களாவார்கள். 

லூச் 168 எபே 5 1தெச௪ 55, பார்க்க, 

1251-45, இயேசு சேய்த வேலைக்தப் பயன்கள். 

37 அவர் இத்தனை DY Bt உகளை அவர்களுக்கு முன்டாகச் 
செய்திருந்தும், அவர்கள் அவரை விசுவாசிச்சவில்லை.- 

28 கர்த்தாவே, எங்கள் மூலமாய்க் கேள்விப்பட்டதை விசு 
வாசிச்சவன். யார்? கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப் 
பட்டது என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்ன வசனம் 

39 பிறைவேறும்படி இப்படி. நடந்தது.--ஆகையால் அவர் 
கள் விசுவாசிச்கமாட்டாமல் போனார்கள். ஏனெனில் 

40 ஏசாயா பின்னும்;:-அவர்கள் சண்களினால் காணாமலும்,
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இருதயத்தினால் உணரசாமலும், குணப்படாமலும் இருக் 
கும்படிக்கும, மான் ௮௨ர்களை ஆசோகச்இயமாக்காமல் 
இருக்கும்படிச்கும், அவர்களுடைய கண்களை அவர் 

குருடாச்சி, அவர்கள் இருஈயத்சைக் கடினமாக்கினார் 
11 என்றான் --ஏசாயா ௮ ருடைய மகிமையைக் கண்டு, 

அவராக்குறித்து । பேசுகஅிறபோது இவைகளைச் சொன் 
ன். 

42. அலெம் அஇசாரிகளிலும் அநேகர் அவரிடத்தில் 
சுவாசம் வைத்தார்கள். அபபடியிருந்தும் ஜெபஆல 

யத்தக்குப் புற; பாக்கப். படாசபடி, பரிசேயர் நிமித்தம் 
13 ௮சை அறிச்சைபண்ணாதிருக்சாகள்.--௮.வர்கள் தேவ 

னால் வருகிற ம௫ஏமையிலும் மனுஷரால் வருகிற மதி 

மையை அதிகமாய் விரும்பினார்கள். 

ரர்) நாலாசிரியன் கோண்ட நிகானிப்பு. 1237-4, 

இயேசு முன்குறிக்கப்பட்ட மேசியாவெனினும் முன்குறிக்கப் 

பட்ட பிரசாரமாய் பூச சவரை விசுவாடிக்கவில்லை. கெஞ்சின் கடினத் 

தாலும் மனிதரது புகழ்ச்சியை விரும்பினசாலும் ௮வ்வண்ணஞ் 

செய்தார்களென்பதே. 

37. இத்தனை அற்புதங்களை-- அடையாளங்களென் நெழுதுக. 

ஆசிரியன் ஏழு ௮டையாளங்களைமட்டும் எழுதியிருச்கிறான் எனி 

னும், பல இடங்களில் இன்னும் அநேகம் நடந்தன வென்பது குறிப் 

பாகச் தோன்றுஇறெது. 35 731 1147 205. பார்க்க. 

38. நிறைவேறும்படி--ழச செப்போதும் கடவுள் நோக்கத்தைக் 

கவனித்து ௮வரது கருச்து நிறைவேறிவருவதற்கு எதிர்ப்பார்ப்பார் 

கள். அந்த யார்த்தைகள் நிறைவேறுமபொருட்டாகவே இவ்வித 

மாய் நடந்ததென்று தாம் சொல்லப்புகாமல் ௮ந்த வார்த்தைகளில் 

காணப்படும் சத்தியம் இந்தக் இரியைகளில் விளக்குறதென்று 

அர்த்தமாசவேண்டும். அப்படிப் பேசுவது எபிசெய மாதிரி, ௮வ் 

வண்ணமாய் மத்தேயுவிலும் இர்நாவிலும் விசேஷமாய்ச் சகாண்டு 

ரோம். 

39. அவர்கள் அதிககாலமாய்ச் சத்தியத்சைச் கள்ளி தற்புகழ்ச்சி 

யில் முழுப்போனதால் சத்தியத்தை உணரும் உணர்ச்சி அற்றுப் 

போய்விட்டது. இதுவே இயற்கைப் பிரமாணம்.
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41. ஏசாயா பூரணமா யறியாவிடினும மேசியாவின மகமை 

யைக சண்டான். 

42 3°78 பரகக 

1245 இயேசுவின் அதிகாராழள்ள போதனை 

144 அபபொழுது இயேசு சததமிட்டு என்னிடததில் 

விசுவாசமாயிருககிற..ன எனனிடகதில ௮லல, எனனை 
15 அனுபபினவரிடததில விசுவாசமாயிருககிருன --என 

னைக காணடுிறவன எனனை அனுபபினவசைச காண்டு 
16 ரூன-எனனிட இல விசுவாச ரயிருகசறவனெவனும 

இருளில இராதபடி.ககு, நான உலகததில ஒளியாக வந 
47 தேன -ஒருவன என வா£ததைகளைக கேட்டும விசுவா 

சியாமற்போனால அவனை கான நகியாயகதாபபதில்லை, 
நான் உலகத்தை நியாயகதாகக வராமல், உலகததை 

49 ரட்டிசச வாசேன --எனனைத தள்ளி என் வாசதை 
களை ஏற்றுககொளள “சவனை நியாயஈதாககிறதொன்றி 
ரூ£கிறது, கான சொனன ௦ சனமே ௮வனைக சடை? 

49 நாளில கியாயகதீ£%கும - சான சுயமாயப பேசவில்லை, 
நான பேசவேணடி௰அு இனனதெனறும உபதேிகக 
வேணடியது இனனதெனறும எனனை அனுபபின 

50 பிதாவே எனககுக கட்டளையிட்டா -- அவருடைய 
கடடளை நிததிய ஜிவனாயிருகறெதெனறு அறிவேன்; 
ஆகையால மான் பேசுகறவைகளைப பிதா எனககுச 
சொனனபடியே பேசுகறேன எனரூா 

ய) இயேசுகோடுத்த போதனையின் சுநக்கத் தோததி )24-5 
இயேசு இரத வராசதைகள இபபோது புதிதாயச் சொலலா 

மல் ஆசிரியன இயேசு போதிதத முககியமான சாற்பரியஙகளைத 
இரட்டி எழுதியிருக்கிருனபோலிருகறெது 

இயேசுவே கடவுளின பிரதிகிதி |_4 4* 

இயேசுவால் உலகசுதிறகு ஞானஒளி உண்டாகும 1946 

இயேசுவின வராததைகளைக கைககொள்ளுவது ஆக்னைககு 

விலகுதலும ௮வைகளைததளளுதல் ஆககினைககுட்படுதலுமாம 12947 48 

இயேசு பரம தகதையால் சகலத்தையும பேசுகிறவர், 124 50 

உலகததிறகு நித்தியஜீவன் கஇடைககவேணடுமென்பதே இயேசு 

வரத நோககம் 12”
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111. இயேசு சீஷநக்தக் கொடூத்த விசேஷித்த 

வேளிப்படுத்தல. 41-17, 

இயேசு வளா வளர போதனையாலுஞ் செய்கையாலும் ஜனங் 

களுக்குத் தம்மை வெளிப்படுத்தின வரலாற்றைப படிச்சோம். அந்தப் 

பொதுவான வெளிப்படுத்தல் முந்தின அதிகாரத்துடன் முடிவுபெற் 

றது. இன்னம் அவர் விசேஷமாய்த் தம்மைச் சஷருக்கு வெளிப் 

படுத்தி அவர்களுக்குச் சமது இராஐயத்தைபபற்றிச் சில விசேஷமான 

போதனைகளைக் கொகெகிறசைப் பார்ப்போம். இந்த விசேஷித்த 

போதனை இரநான்காம் சுவிசேஷச்தில்மாச்திரம் எழுதப்பட்டிருக் 
இறது. 

12117, அன்புள்ள ஊமிபத்தின் மேன்மை. 

1 பிஸ்காபண்டிகைக்கு முன்னே, இயேசு இவ்வுல 

கசிதைவிட்டுப் பிதாவினிடததிற்குப போகும்படியான 
தம்முடைய வேளை வரசதென்று அறிந்த, தாம் இவ்வு 
லகசதிலிருக்தறெ தம்முடையவர்களிடத்தில் அன்பு 
வைத்தபடியே, முடிவுபரியந்தமும் அவர்களிடத்தில் 

2 அன்புவைத்தார்.--€மோனின் குமாரனாகிய யூதாஸ்கா 
ரியோத்து அவரைக் காட்டிக்கொடுக்கும்படி. பிசாசான 
வன் ௮வன் இருதயத்சைச் தாண்டினபின்பு, அவர்கள் 

3 போனமபண்ணிக்கொண்டிருச்கையில்; தம்முடைய 
கையில் பிதா எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொடுத்தாரென் 
பதையும். சாம் தே.ஃணிடச்திலிருந்து வந்ததையும், 
சேஉணிடச்கிற்குப் போடிறசையும் இயேசு ௮.றிஈத;- 

4 போறனச்சை விட்டெழுந்து, வஸ்இிரங்களைச் கழற்றி 
வத்து, ஒரு சீலையை எடுத்து, ௮ரையிலே கட்டிக் 

் கொண்டு --பின்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வார்த்து, 
£ஷருடைய கால்களைக் கழுவவும், தாம் கட்டிக்கொண் 
டி. ௬ு௩த சீலை.பினால் துடைச்சவும தொடங்இனார். 

6 gat €மோன்பேதுருவினிடச்தில் வந்தபோது, 
அவன் ௮வரை கோக்க; ஆண்டவசே, நீர் என் கால்ச 

7 ளைச் கழுவலாமா என்றான்.-இயேசு அவனுக்குப் பிரதி 
யுத்தரமாக: நான் செய்றது இன்னதென்று இப்பொ 
முது டீ அறியாய், இணிமேல் அறிவாய் என்ளுர். 

8 பேதுரு ௮வனாை நோக்: £ர் ஒருக்காலும் என் கால் 
களைச் கழுவப்படாது என்றான். இயேசு ௮வனலுக்குப்
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பிரதியுத்தரமாக: நான் உன்னைக் கழுவாவிட்டால் என் 
9 னிடத்தில் உனக்குப் பங்கில்லை என்றார். -- அதற்குச் 
சமோன்பேதுரு: ஆண்டவரே, என் கால்களைமாத்திர 
மல்ல, என் கைகளையும் என் தலையையும்கூட கழுவ 
வேண்டும் என்றான். 

10 இயேசு அவனை சோக்க: முழுகெனவன் தன் கால்க 
ளைமாத்துரம் கழுவவேண்டியசாயிருச்கும், மற்றப்படி 
அவன் முழுதும் சுச்சமாயிருக்கிறான்; நீங்களும் சுத்த 
மாயிருக்கிறீர்கள்; ஆலும் எல்லாரும் அல்ல என்றார்..- 

1 | தம்பைக் காட்டிக்கொடுக்கிறவனை அவர் அறிந்திருந்த 
படியினால் நீங்களெல்லாரும் சுத்தமுள்ளவர்கள் அல்ல 
GT oor (MP IT. 

12 அவர்களுடைய கால்களை அவர் கழுவினபின்பு, 
தம்முடைய வஸதிர௩களைச் தரித்துக்கொண்டு, இரும்ப 
உட்கார், அஃர்களை கோக்க; கான் உங்களுக்குச் 

13 செய்தசை அறிர்திரு£இறீர்களா? -- நீங்கள் என்னைப் 
போதகொன்றும், ஆண்டவரொன்றும் சொல்லுகிறீர்கள். 

14 நீங்கள் சொல்லுகிறது சரியே, கான் அவர்தான்.-ஆண் 
டவரும் போதகருமாகிய கானே உட௩கள் கால்களைக் 
கழுவினதுண்டானால், நீங்களும் ஒருவருடைய கால்களை 

15 ஒருவர் கழுவக்கடவீர்கள்.--நான் உங்களுக்குச் செய்த 

துபோல நீங்களும் செய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரியைச் 
16 சாண்பித்சேன் -மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங2 

ளுக்குச் சொல்லுகிறேன், ஊழியச்சாரன் தன் எஜமா 
னிலும் பெரியவனல்ல, ௮னுபபபபட்டவன் தன்னை 

17 ௮னுப்பினக ரிலும் பெரியவனல்ல -நீங்கள் இவைகளை 
௮றிந்திரு£கிறபடியினால், இவைகளைச் செய்வீர்களா 
னால், பாச்கியவான்களாயிருப்பீ£கள். 

(1) அன்புள்ள் ஊழியந்தின் மேன்மை. 1327-17, 

இயேசு ஒரு இறந்த செய்கை செய்து தீமது ஜீவியத்தின் தன்மை 

யின்னதென்று காண்பித்து சீஷர்கள் அன்புடன் தாழ்மையாய் ஊழி 

யஞ்செய்வது சிறக்க மேன்மையென்பசதைக் சாட்டினார். செய்கை 

13111) போதனை 112-127, 

1. பஸ்காபண்டிகைக்க ழன்னே--இந்சச் சுவிசேஷம் பஸ்கா 

பண்டிகை ஆசரிச்சப்படவேண்டிய௰ய நாளில் இயேசு மரித்ததாகச் 

சொல்லுறெது, ஆகையால் இந்த விருந்து பஸ்காபண்டிசைக்கு முக்
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இனகாளில் நடந்தசாக,ச் தெரியவருகிறது. இரியனுபந்த சுவிசேஷங் 

சஸில் இயேசு இராப்போஜனத்தை யளித்தநாள், பஸ்காபண்டிகை 

ஆசரித்தசாளாயிற்றென்று சொல்லப்பட்டது. இந்த வித்தியாசத் 

தைக்குறித்து :-ம் அனுபந்தச்தைப் பார்க்க, 

தம்ழடைய வேளை--ஈமது ஆரிரியன் சரித்திரம் முழுவதிலும் 

தெய்வீக நியமச்சைச் காட்டுகிறான் 

ழடிவுபரியந்தழம் -- மட்டின்றி என்றெழுதுக. அவர் அந்த 

அன்பை இந்து கடைசயோச்தில் பல அன்பான குறிப்புகளால் 

காண்பிததார் யோவானது ஞாபகத்தில் இது மிகவும் உறுதியாய் 

நிலைத்திருக்ககாகத் சோன்றுஇறத. 

3 எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கோடூந்தார்--இயேசு இக்ச அறி 

வைப் பூரணமாய்ப பெற்று ப இந்சச் தாழ்க்த செய்கையை அப்போதே 

செய்திருக்கிறார் இ'ஈ அறிவு முன்னே இயேசுவுக்கு. பூரசணப 

படாததுமபாவிருக்கிறது. யோலான் இயேசுவிணிடத்தில் இந்தச் 

காரியத்சை அறிந்துசொணடானோ, தானாகமே அப்படி நினைத் 

தானே, ௮து சொல்லமுடியாது 

1. போஜனதந்தை விட்டேழந்து-- இக்சச் செய்கை எப்போது 

நடந்ததென்று கேட்கிறோம் போஜனம் செய்யும்முன்னே கால் 

கழுவுதல் வழக்கம். ஒருவேளை இந்த வேலை யார் செய்யவேண்டு 

மென்பதைப்பற்றிச் 2ஷருக்குள் வழக்கு நடந்ததால் இயேசு தக்க சம 

யத்தில் அவர்களுக்கு உண்மையான மேன்மை இன்னசென்று சாண் 

பிச்ச இவ்வண்ணஞ் செய்திருக்கலாம். லூக் 2257, பார்க்க, 

3 பாத்தீரந்தில்--இந்த வேலைச்சே அங்கே பானை ஆயத்தமா 
யிருந்தது. ஆரியன் தாழ்ந்த செய்கைகளை விவரித்துக் காட்டு 

தலைக் கவனிக்க. 

0. ஒருவேளை யோவானது கால்களை மு£சலில் கழுவியிருக்க 

லாம். அவன் பேதுருவுக்கு முன்னமே உட்கார்க்திருந்ததாகச் தெரிந் 

தது. இயேசு இந்தச் சாழ்ந்த செய்கை செய்தது பொருத்தமல்ல 

வென்று பேதுரு எண்ணிப் பதட்டமாய்ப் பேசினான். 

7. நீ அறியாய்--தனக்கு இயேசுவின் விஷயங்களைப்பற்றிப் 

பூரண அறிவில்லையென்று ௮வனறியவேண்டும்.
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8. உனக்தப் பங்கில்லை -- மீ இந்த ஊழியத்தைச் சாழந்த மன 

துடன் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் எனது சிகேகத்தையும் இழக்து 

போவாயென்பது. இயேசுவின் சிகேசம் விரும்புவோன் முதலாவது 

தன்னை இயேசுவுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தல்வேண்டும். 

9. பேதுரு இதைச் திடீரென்றுணர்ந்து மனமாறி இயேசுவினிடம் 

அதிகமாய் வேண்டிச்கொண்டான். திரியனுபந்த சுவிசேஷங்களில் 

காணப்பட்ட பேதுருவின் குணத்திற்கு இந்தச் சம்பவம் சரியா 

யிருக்கிறது. 
10. விருந்துக்குப் போகுமுன்னமே குளிப்பது வழக்கமே. ஆகை 

யால் விருந்தாளிகளின் கால்களைச் கழமுவவேண்டியதேயொழிய முழு 

வதுமாய் ஸ்கானம்பண்ணுவது அவட௫ியமின்று. அவர்கள் பொது 

வாய்ச் சுத்தமாகவேயிருப்பார்கள். அதுபோல் சீஷர்களும் பொது 

வாய்ச் சுத்தமாகவேயிருந்தார்கள். எபபடியெனில், அவர்கள் பெரும் 

பான்மையாய் இயேசுவுக்கு உண்மையான பற்றுடைய சீஷர்களா 

னார்கள். ஒருவனே அப்பற்றிலான். பேதுருவும் மற்றோரும் பெரும் 

பான்மையாய்ச் சுத்தமானவர்கள் எனினும், சில விஷயங்களில் திருத் 

தம் பெறுதல்வேண்டும். இயேசு பேதுருவுக்கு அப்பேர்ப்பட்ட விஷ 
யத்தைக் காண்பித்தார். 133558, காண்க. 

12. திநம்ப உட்கார்நீது--இதினால் விருந்து இன்னும் முடிவு 

பெறவில்லை யென்றறிக. 

இயேசு இந்தச் செய்கையின் பொருளை வெளிப்படுத்தின த. 
1312-17. 

அதென்னவெனில் தன்னை ஒப்புக்கொடுக்கும் ஊழியமாகஏிய 

சுயவெறுப்புக்குரிய ஊழியமே இறக்கது. இயேசுவின் ஷேர் இத் 

தன்மையான ஊழியச்சைச் செய்ய ஆசைப்படவேண்டும். 4: ஈசனுக் 

கன்பிலார் அடியலர்ச் கன்பிலார்'” என்று பெரியபுராணத்தில் பாடி. 

யிருக்கறெதைக் காண்க, மெய்யான மேன்மை தாழ்மையான ஊழி 

யஞ்செய்வதி லடங்கும், 

15. மாதீரியை--திருஷ்டாந்தத்தசை என்றெழு ௧௪. பொதுவாய் 

ஜீவியத்தின் மாதிரியைக் குறிப்பிக்காமல் ௮வர் இந்சச் செய்கையின் 

திருஷ்டாந்தத்தைமாத்திரம் சுட்டிக் காட்டுகிறார். இக்கட்டளையைத் 
திட்டமாய் நிறைவேற்றும்பொருட்டு லர் மத்தியகால சபையில்
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ஏழைகளின் கால்களைச் கழுவுவது வழச்சமாயிருந்தது. நாம் இவ் 

விதமாய்ச் செய்யாமல் சின்மயவிதமாய்த் தாழ்ந்து மற்றோர்க்குக் கேவ 

௮மான ஊழியஞ்செய்தலே இதின் உத்தம நிறைவேறுதலாம். 

(9) கடைசி டூராப்போசனம். 1318-3, 

1315. துரோகத்தின் கேடுபாடூ, 

18 உங்களெல்லாரையுங்குறித்து நான் பேசவில்லை, கான் 
தெரிர்துகொண்டவர்களை அறிவேன்; ஆலும் வேத 
வாக்கியம், நிறைவேறச்சக்கசாக, என்னுடனே அப்பம் 
புசிக்கிறவன் என்மேல் சன் குதஇிகாலைத் தூக்கி 

[9 னான். -- அது ஈடக்கும்போது நானே ௮வசென்று 
நீங்கள் விசுவாசிக்கும்பொருட்டு, இப்பொழுது அது 
சடப்பதற்கு முன்னமே அதை உங்களுக்குச் சொல்லு 
BC mam. 

20 மான் அனுப்புிறவனை ஏற்றுஃகொள்ளுகிறவன் 
என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான், என்னை ஏற்றுக்கொள் 
o5 8 parc என்னை அ௮னுப்பினவரை ஏற்றுக்கொள்ளுக 
ரூன் என்று, மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுச்குச் 
சொல்லுடறேன் என்றார். 

21 இயேசு இவைகளைச் சொன்னபின்பு, அவியிலே 
கலங்கி: உங்களில் ஒருவன் என்னைச் காட்டிக்கொடுப் 
பான் என்று, மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 

23 சொல்லுகிறேன் என்று சாட்ரியாகச் சொன்னார். அப் 
பொழுது யாராக்குறிச்துப் பேசுகிறாரோ என்று Fast 
éor Buu, equcnmQurgen CoraGu um ggar 

2) கள்.-- அந்தச் சமயத்தில் ௮வருடைய சீஷரில் இயே 
சுவுக்கு ௮ன்பானவனாயிரு$த ஒருவன் இயேசுவின் 

24 மார்பிமில சாய்ர் துகொண்டி ருந்தான்.-மானாக்குறித்துச் 
சொல்லுகிராரென்று விசாரிக்கும்படி சமோன்பேதுரு 

25 அவனுக்குச் சைகை காட்டினான்.-அ௮ப்பொழுது ௮வன் 
இயேசுவின் மார்பிலே சாய்ஈதுகொண்டு: ௮ண்ட௨சே, 

20 ௮௨ன் யார் என்றான்.--இயேசு பிரதியுத்தரமாக : நான் 
இந்தச் துணிச்கையைச் தோய்த்து எவனுக்குக் கொபே 
பேனோ, ௮வன்சதான் என்று சொல்வி, துணிச்கையைத் 
சோய்தீது, சீமோன் குமாரனாகிய பூதாஸ்காரியோத்துக் 

97 குக் கொடுத்தார். அந்தத் துணிக்சையை அவன் வாங் 
இனபின்பு, சாத்சான் அ௮வலுக்குள் புகுர்சான். ௮ப்
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பொழுது இயேசு அவனை நோக்க; நீ செய்கிறதைச் சச் 
இ.ரமாய்ச் செய் என்றார். 

25. அவர் இபபடி அவனுடனே சொன்னதின் கருத் 
தைப பந்தியிருக்கவர்களில் ஒருவனும் அறியவில்லை.-- 

29 பூகாஸ் பணபபையை வைத்துக்கொண்டி ருந்தபடியி 
னால், அவன் போய் பண்டிகைக்குக் சேவையானவை 
களைக் கொள்ளும்படிக்காவது, சகரித்தரருக்கு ஏதாகி 
லும் கொடுக்குமபடிக்காலது, இயேசு அவனுடனே 

30 சொல்வியிருப்..ர் என்று இலர் நினை ச்தார்கள்.-அஉன் 
அந்சச் நுணிச்கையை வாங்கனவுடனே புறப்பட்டுப் 
போனான்; அப்பொழுது இராக்காலமாயிருக்கது. 

(1) யூதாசின் துரோகந்தை அறிவித்தது. 1315-5, 

18. அறிவேன்-கான் தெரிந்தகொண்டபோது அறிஈ்தேனென்று 

சொல்லாமல் இப்போது நானவனை அறிமேன் என்பதே அவன் 

செய்யுந் துரோகத்தால் தாம் உலகக்கிற்கு வந்த கோக்கம் முழுவது 

மாய்ச் கெட்டுப்போகும் என்று சஷர் நினையாசபடி இயேசு இவ் 

வண்ணம் பேசினார். 611. பார்க்க. 

கடவுளது நோக்கமும் எப்போதும் நிறைவேறுமென்று வேதா 

கம மொழி காண்பிக்கிறது. 

50. சீஷர்கள் மனந்தளராதபடி இயேசு தமது மேன்மையை 

மறுபடியுங் காண்பித்சார். 

21. பிறகு அ௮ர்கச் துரோக €ஷேன் விட்டுப் போகும்படி இயேசு 

இட்டமாய் அக்காரியத்தை விளக்இஞார். 

ஆவியீிலே கலங்கி -- இயேசுவின் உண்மையான மனுஷீகத் 
தைச் காண்ச 

22. ஒநவரையோநவர் நோக்கி -- இது இந்தச் சம்பவத்தைக் 
கண்டறிர்தவனுக்கேற்ற குறிப்பு. 

23. இயேசுவின் மாரிபிலே--எல்லாரும் பெத்தைகளின்மேல் 

இடதுபக்கம் ழ்டெச்ச சாய்ந்துகொண்டிருந்தார்கள். ஆசையால் 

ஒருவனது தலை அடுத்தவனது மார்பின் பக்சத்திவிருக்கும். இயேசு 

யோவானுக்கும் பேதுருவுக்கும் ஈடுவிலிருந்திருப்பார். பேதுரு பின் 

புறத்திலும் யோவான் முன்புறச்கிலு மிருர்தார்களென்று நினைக்க 

லாம். பின்புறம் முன்புறத்திலும் மேலானது. ஆகையால் பேதுரு
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மேலான ஸ்திதியிலிருந்திருப்பான். இயேசு இப்படி உட்கார்ந்த 

தால் சுலபமாய் யோவான் காதில் மற்றவர்ச்குத் தெரியாமல் இந்த 

வார்த்சைகளைச் சொல்லலாம். 

இயேசுவுக்கு அன்பானவன்--இவன் யோவான். 31-ம் பக்கம் 

பார்க்க. 

ஆரியன் இந்தப் பெயரைக்சொண்டு சன்னைக் குறிப்பித்சது 

இது முதல் சமயம். அவன் இந்தப் பயங்கரமான வெளிப்படுத்தலைப் 

பெற்ற இச்சமயத்திலே இப்படிச் சொன்னத பொருத்தம். 

26. துணிக்கை--துணிச்சை கொடுப்பது சண்ணியசக் குறிப்பு. 

ஆகையால் இயேசு இசனாலும் யூதாரின் சிந்தை மாற்றப் பார்த்தார் 

என்றறிக. யூதாஸ் ௮தற் இடங்கொடாமல் முழுவதுமாய்த் தன்னைச் 

சாத்தானுக் கொப்புச்கொடுத்து ஈல்லெண்ணமில்லாதவனானானென் 

பது இதினால் விளக்குகிறது. 

27. இயேசு சீஷர்களுடன் தணனிமையாய்ப பேச விரும்பினார். 

30. இராக்காலமாயிற்று -- யோவான் ஓளி இருளென்னும் 

வார்த்தைகளை சன்மயப்பொருளுடையவைகளாக உபயோகித்து 

எழுதினபடியால் இதிலும் சன்மயப்பொருஞண்டென்று நினைச் 

தல் தகுதி. வெளியே இருட்டானதுபோல் யூதாசின் இருதயத்தி 

லும் ஒளியின் சரணங்களெல்லாம் 8ஙக, தோஷ இருள் மூடின 

தென்க. 

இக்ச விருந்தும் திரியனுபந்த சுவிசேஷங்களில் சொல்லியிருக் 

இற விருந்தும் ஒன்றோ வேறோ என்பசைப்பற்றியும் இது பஸ் 

காவிருந்தோ அல்லவோ என்பதைப்பற்றியும் பிறகு பார்ப்போம் 

2-ம் அனுபந்தம் பார்கக. 

15314, அன்பின் கட்டளே. 

31 அவன் புறபபட்பெப போனபின்பு இயேசு: இப்பொ 
முது மனுஷகுமாரன் மகிமபைப்படுகிறார், தேவலும் ௮வ 

32 ரில் மசிமைப்படுஇருர்.--தேவன் அவரில் மகிமைப்பட் 
டிருந்தால், சேவன் ௮வனாத் தம்மில் மகிமைப்படுத்து 

33 வார், சீக்ரெமாய் அவரை மகிமைப்படுத்துவார். பிள் 

tr Ger, இன்னும் கொஞ்சக்காலம் கான் உங்களுடனே 
ட இருப்பேன்; நீங்கள் என்னைச் தேடுவீர்கள்; ஆனா
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லும் நான் போடற இடத்துக்கு நீங்கள் வாக்கூடா 
தென்று கான் யூதரோடே சொன்னதுபோல இப்பொ 
முது உங்களோடும் சொல்லுகிறேன். 

34. நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள்) நான் 
உங்களில் அன்டாயிருந்ததுபோல நீங்களும் ஒருவரி 
லொருவர் அன்பாயிருங்கள் என்டுற புதிதான கட்ட 

35 ளையை உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்.-8ங்கள் ஒருவரி 
லொருவர் அனபுள்ளவர்களாயிருந்தால், அதினால் நீங் 
கள் என்னுடைய சீஷர்களென்று எல்லாரும் அறிது 
கொள்வார்கள் என்ளுர். 

(11) பாமடுராஜயந்தீற்கேற்றகட்டளையைக்கோடுத்தது. 13355. 

31. இப்போது இயேசுவின் மகிமை விளங்கப்போடறது. ௮வ 

,.ரடைய வேலை முடிவுடெறுகிறது. ௮வரிதெல்லாம் உணர்ந்து யூதாஸ் 

போனதில் முடிவைப் பார்த்து சந்தோஷித்தக்கொண்டார். இனி 

நடக்கும் சம்பவஙகள் இயேசுவுக்கு மகிமையை யுண்டாக்கும் சம்ப 

வங்கள். 

34, புதிதான கட்டளை -- புதிய சபைகச்குக் கொடுக்கப்பட்டதா 

லும் இயேசுவின் ௮ன்பென்னும் புதிய சார்புகொண்டதாலும் இது 

புதிய கட்டளை. கிறிஸ்சவர்களுக்குள்ளே இயேசு ஈம்மை சேத்த 

அன்புபோன்ற அன்பே விசேஷித்த லக்ஷணமாகும். 

185555, பேதுருவின் பதற்றழம் பல வீனழம். 

30 சமோன்பேதுரு ௮வரை நோக்க; ஆண்டவரே, நீர் 
எங்கே போடறீர் என்றான். இயேசு அவனுக்குப் பிர 
இயுத்தரமாக: நான் போகிற இடத்துக்கு இப்பொழுது 
நீ என் பின்னே வரக்கூடாது, பிற்பாடு என் பின்னே 

37 வருவாய் என்றூர்.--பேதுரு ௮வரை நோக்க; ஆண்ட 
வே, மான் இப்பொழுது உமக்குப் பின்னே ஏன் 
வரக்கூடாது? உமக்காக என் ஜீவனையும் கொடுப்பேன் 
என்ரான், 

88 இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: எனக்காக உன் 
ஜீவனைக் கொடுப்பாயோ? சேவல் கூவுறெதற்கு 
மூன்னே நீ என்னை மூன்றுதரம் மறுதலிப்பாயென்று, 
மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்குச் சொல்லுறேன் 
என்றார்.
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(iii) பேதுநவின் பலவீனத்தை ழன்னறிவித்தது. 153487, 

30. நீர் எங்கே போகிறீர்--இவன் இயேசு பிரிர்தபோதலைப் 

பற்றியே ிந்தித்து நீங்கள் அவ்வழி வரச்கூடாதென்று இயேசு 

சொன்னதைச் சம்மதியாமல் இவ்விதமாய்ச் கேட்கிறான். பேதுரு 

வைப்பற்றி பின்வரும் நேர்த்தியான கதை சொல்லியிருக்கறது. 

துன்பகாலத்தில் பேதுரு ரோமாபுரியை விட்டு ஒடிப்போனதாகவும் 

௮வன் சபேவலென்று இயேசுவுக்குச் சென்பட்டு ரீ எங்கே போூறீர் 

என்றதற்கு இயேசு மறுபடியும் சிலுவையி வறையப்படும்பொருட்டு 

போகிறேனென, உடனே பேதுரு வெட்சப்பட்டுத் திரும்பி ரோ 

மாவை அடைந்து ரத்தச்சாட்சியாக சிலுவையில் மரணமடைர்ததாச 

வும் என்பதே, 

28. இயேசு பேதுருவின்குண மின்ன தென்று ஈன்கறிந்து ௮வன் 

சோதனையிலகபபட்டு விழுவதைப்பற்றிசத் இட்டமாய் மூன்னறிவிச் 

தார். இயேசுவின் தெய்வீக அறிவைச் கவனிக்க. 

(3) கடைசியான போதனைகள். 141-165, 

இயேசு இப்போது தம்முடைய சீஷர்களுக்கு தாம் விட்டுப்போ 

வதற்குரிய சில விசேஷித்தக் காரியங்களைப் போதிக்கிறார். இந்தப் 

போதனைகள் யாவும் சீஷர்கள் துக்கத்தை ஆற்றவும் ௮ வர் பிரிந்து 
போன விஷயத்திற்குரிய சின்மயப்பொருட்களை விளக்கிக் காட் 

டவும் பின்வரும் சங்கதிகள் அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தவுஞ் சொல்லப் 

பட்டன. 

பின்வருமாறு சேர்த்துப் பொருள் கொள்ளலாம். 

(1) ஆறுதலுக்குரிய விஷயங்கள். 14181, 

(4) இயேசுவுடன் சின்மய இச்கியம், (51-17, 

(71) இயேசுவின் சஷரும் உலகத்தாரும். 151-103. 

(19) தாம் விட்டுிப்போவதால் உண்டாகும் சந்தோஷங்கள். 10435, 

ஆறுதலுக்தரிய விஷயங்கள். 1-151. 

(1) இயேசுவுக்கும் தந்தைக்குமுரிய சம்பர்தத்தைக் குறித்தவை 

களாவன, 141711, 

இயேசு தந்தையிடம் போதலும் (1414) அவே தந்தையை ௮டை 

யும் வழியாதலும் (147) ௮வர் தந்தையின் வெளிப்படுத்தலும். (1471).
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(2) சீஷர்களுக்கு இருக்கும் சிலாக்கியங்களாவன. (141354,) 

பெரிய செய்சைகளைச் செய்தலும் (14515) தேற்றாவாளனைப் 

பெறுதலும் (1415: 17) இயேசுவுடனிருசத்தலும் (1415: 19) இயேசுவைப் 

பற்றிப பூரணமாய் அறிதலும் (145! *1) இயேசுவின் வார்ச்தைகளைக் 

கைக்கொள்ளலும் இயேசு கூடவிருத்தலும். (145534) 

(3) சல ஆறுதல்களாவன. 1455-4! 

தேற்றரவாளன் வருதலும். 145 5, சமாதானம் பெறுதலும் 1177, 

எல்லாம் தந்தையின் செய்கையாதலும். 1458-33, 

11111, இயேசுவுக்தம் தந்தைத்தழனள்ல சம்பந்தங்கள். 

1 ங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; தேவனிடத் 

தில் விசுவாச.மயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமா 
2 யிருங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்த 
லஙகள் உண்டு) அபபடியில்லாதிருந்தால், நான் உங்க 

ளுக்குச் சொல்லியிருபபேன்; ஒரு GU BO SEAS உங்க 
3 ளுக்காக ஆயத்தம்பண்ணபபோகி றேன்.--நான் போய் 
உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணின பின்பு, 
நான் இருக்கிற. இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி, 
நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை எனனிடசதில் சேர்த் 

4 துக்கொள்ளுவேன்.--ரநான் போடற இடத்தை அறிந்தி 
ருக்இறீர்கள், வழியையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்ளுர். 

5 தோமா ௮வரை நோக்கி: ஆண்டவசே, நீர் போகிற 
இடத்தை அறியோமே, வழியை நாங்கள் எப்படி 

6 அதிவோம் என்றான்.--அதற்கு இயேசு: கானே வழி 
யும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்) என்னாலேயல் 

7 லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான்.,--என்னை 
அ.றிச்தீர்களானால் என் பிதாவையும் அறிந்திருப்பீர்கள்; 
இதுமுதல் நீங்கள் அவரை அறிந்தும் ௮வரைச் சுண்டும் 
இருக்கிறீர்கள் என்றார். 

8 பிலிப்பு ௮வரை கோக்க: ஆண்டவரே, பிதாவை 
எங்களுக்குச் காண்பியும், ௮து எங்களுக்குப் போதும் 
என்றான். 

9 அதற்கு இயேசு: பிலிப்புவே, இவ்வளவுகாலம் 
நான் உங்களுடனேகூட இருந்தும் 8ீ என்னை அதிய 
வில்லையா? என்னைக் கண்டவன் பிதாவைச் ஈண்டான்; 
அப்படியிருக்க, பிதாவை எங்களுக்குச் காண்பியும்
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10 என்று நீ எப்படிச் சொல்லுகஇிராய்2-- மான் பிதாவிலும், 
பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்றதில் 
லையா? கான் உங்களுடனே சொல்லுற வசனங்களை 
என் சுயமாய்ச் சொல்லவில்லை; என்னிடத்தில் வாசமா 
யிரு£ ர பிசாவானவரே இந்தச் இரியைகளைச் செய்து 

11 வருகிறார் --கான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக் 
இறதை நம்புங்கள்; அப்படியில்லாவிட்டாலும் என் இரி 
யைகளினிமித்சமாவது என்னை ஈம்புங்கள், 

1. கலங்காதிநப்பதாக--சஷர்சள் ஒருவனது துரோசச்தைப் 

பற்றியும் பேதுருவின் அவிசுவாசச்சைப்பற்றியும் மனச்சலக்கமுற் 

Cp Teer. 

நேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிநங்கள் -- அதாவது கடவுள் 

நன்மை த்திச்ஈ எல்லாச் சம்பவங்களையும் ஈடச்துவாரென்பதை 

நம்புங்கள். 

என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிநங்கள்--அதாவது கான் சேவ 
பலனும் மகிமையுமுள்ளவரென்றும் நம்பு கள். 

2. அநேக வாசஸ்தலங்கள்--சர்வ ஜன௩்களுக்கும் போதுமான 

இருப்பிடமென்பது 

3. மறுபடியம் வந்து-- பரிசுத்சாவியிலாவது தமது அதரிசன 

மான பிரசன்னத்தினாலாவது சாம் எபபோதும் ௨ருவசைச் காட்டு 

இறது. 

4. நான் எங்கே போகிறேனோ அதற்கு வழியை அறியீர்கள் என் 

றெழுதுக. 

5. தோமா பல காரியங்களைபபற்றிச் சந்தேகங்கொண்டு அசைத் 

தீர்த்துக்கொள்ள இயேசு போடற இடத்தைப்பற்றி விசாரித்தான். 

இவன் சின்மயவிதமாய்ப் பேச விரும்பாமல் உலக சம்பவங்களைப் 

பற்றிப் பேச விரும்பினான். 

6. இயேசு இன்னமும் சன்மயவிதமாய்ப் பேசி தாம் தர்தையிடம் 

போவதாகவும் தாமே அவரைச் சேரும் சின்மய வழியானதாகவும் 

சொன்னார். கிறிஸ்துவை ௮னுசரித்தல் என்னும் நூலில் கான் வழி 

யும் சத்தியமும் ஜீவனுமாறேன். வழியின்றிப் போதலும் சத்திய 

மின்றி யறிதலும் 8வனின்றி ஜீவித்தலு முடியாது. நீ அனுசரிக்க
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வேண்டிய வழி ரானே, நீ விசுவாடுக்கவேண்டி௰ சத்தியம் கானே, 

நீ எதிர்பார்க்சவேண்டிய ஜீவன் கானே என்று எழுதியிருக்க து. 

வழி--சடவுளும் மனிதனும் ஐக்கியமாகும் வழியென்பது. 

சத்தியம்--உலசத்திலிருக்ற நித்திய சத்துவ சொருபம் என்பது. 

ஜீவன்-எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிரும் காரணமுமான பொரு 

ளென்பது. 

7. இயேசுவைக் கண்டறிதல் தந்தையையே அறிவதாம். இயேசு 

வில் தர்தையைச் காணாதவர் இயேசுவையே அ.றியாதவராம். 

8. பிலிப்புவும் தோமாவும் ௮கேகத்தில் சமான குணமுள்ளவர்கள் 

என்பதைப பார்க்க. 

9, பேரிட்டுச் சொன்னதால் அவர் இந்தக் கேள்வியால் பெற்ற 

துக்கத்தை யறியலாம். 

10. முன்னே ஜனங்களுக்கு இந்தப் போகசனையை அதிக தெளி 

வாய்ச் காட்டினா. 

11. கிரியைகள்--செய்த அற்புதங்களல்லாயல் ஈடச்கை முழு 

வதும் இவ்வார்ச்தையால் குறிக்கப்படுகிறது. 

141534, சீஷா்களின் சிலாக்கிபங்கள். 

12 மெய்யாகவேமெய்யாகவே கான் உங்களுக்குச் சொல் 
லுகிறேன்: மான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் போற 
படியினால், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் கான் செய்ற 
இரியைகளைத் தானும் செய்வான், இவைகளைப்பார்க்இ 

13 லும் பெரிய இரியைகளையும் செய்வான்.---நீங்கள் என் 
நாமத்தினாலே எசைச் கேட்பீர்களோ, குமாசனில் பிதா 

14 மகிமைப்படும்படியாக, அதைச் செய்வேன். -- என் 
நாமத்தினாலே நீங்கள் எதைக் கேட்டாலும் அதை நான் 
செய்வேன், 

15 நீங்சள் என்னிடத்தில் அ௮ன்பாயிருந்தால் என் கற்ப 
16 னைகளைக் கைச்கொள்ளுங்கள்.--மான் பிதாவை வேண் 

டிக்கொள்ளுவேன், அபபொழுது என்றென்றைக்கும் 
உங்களுடனேகூட இருக்கும்படிக்குச் சத்திய ஆவியா 
இய வேறொரு தேற்றாவாளனை அவர் உங்களுக்குத் தக் 

17 தருளுவார். -- உலகம் அந்தச் சத்திய ஆவியானவனாச் 
காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் ௮வரைப் 
பெற்றுக்சொள்ளமாட்டாது; அவர் உங்களுடனே வா
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சம்பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால், நீங்கள் 
௮வரை அறிவீர்கள். 

18 கான் உங்களைத் இக்கற்றவர்களாகச விடேன், உங்க 
19 ளிடத்தில் வருவேன்.--இன்னும் கொஞ்சச்சாலத்திலே 

உலகம் என்னைக் காணாது, நீங்களோ என்னைச் காண் 
பீர்கள்; நான் பிழைச்றெபடியினால் நீங்களும் பிழைப் 

20 பீர்கள். -- நான் என் பிதாவிலும், நீங்கள் என்னிலும், 
நான் உங்களிலும் இருக்கறதை அமச்காளிலே நீங்கள் 

21 அறிவீர்கள். --- என் கற்பனைகளைப் பெற்றுக்கொண்டு 
அவைகளைக் கைச்கொள்ளுறெவனே என்னிடத்தில் 
அன்பாயிருக்கிறான், என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கறெ 
வன் என் பிதாவுக்கு ௮ன்பாயிருப்பான்; கானும் ௮வ 
னில் அன்பாயிருந்து, அவனுக்கு என்னை வெளிப்ப 
டுத்துவேன் எனளுர். 

22 ஸ்காரியோத்தல்லாச யூசா என்பவன் அவரை கோச் 
இ: ஆண்டவரே, நீர் உலகத்துக்கு உம்மை வெளிப்படுத் 
தாமல் எங்களுக்கு உம்மை வெளிப்படுத்தப்போடற 

23 காரணமென்ன என்றான்.--இயேசு அவனுக்குப் பிரதி 
யத்தாமாக: ஒருவன் என்னில் அ௮ன்பாயிருந்தரல், ௮வன் 
என் வசனத்தைச் கைக்கொள்ளுவான், ௮வனில் என் 
பிதா அன்பாயிருப்பார்; காங்கள் அவனிடத்தில் வந்து 

24 அவனோடே வாசம்பண்ணுவோம். - என்னில் ௮ன்பா 

யிராதவன் என் வசனங்களைச் கைக்கொள்ளமாட்டான். 
நீங்கள் கேட்ெற வசனம் என்னுடையதாயிராமல் என் 
னை அனுப்பின பிதாவினுடையதாயிருக்கிறது. 

19. பேரிய கிரியைகளையும்--- ௮அகலமாய்ப் பாம்பும் சின்மயச் 

செய்சையாகயே சபையின் விரிவான வளர்ச்சியைச் குறிப்பித்துக 

காட்டுகிறது. 

போகீறபடியினுல்-இயேசு பரமதர்தையிடம் போவதால் ௮வரை 

மட்டுப்படுத்தினதெல்லாம் சழிந்துபோய், ௮வர் மட்டில்லாத வல்லமை 

யுடன் தம் €ஷருக்கு உதவிசெய்து பலன்கொடுக்கக் கூடியவராவார், 

13. என் நாமத்தினலே--வேதத்தில் காமமென்பது ஒருவனது 
குணாதிசயங்களின் தொகுதியைக் குறிப்பிக்கறது. ஆகையால் இயே 

சுவின் நாமத்தினால் சேட்பது எப்படியென்றால், இயேசுவின் மன 

வியல்பை நன்குணர்ந்துசொண்டு ௮தற்கேற்றதாகவே கேட்பதென்க, 
14
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15. தீழ்ப்படி.தல் ௮ன்பின் பலனாம். 

16. தேற்றாவாளன்--இந்த மொழிபெயா்ப்படைந்த இசேக்கு 

பாஷையின் வார்த்தையாகிய பரகலீட்டாஸ் என்பது யோவான் இயற் 

நின நூற்களிலல்லாமல் புதிய ஏற்பாட்டில் வேறிடங்களில் வசாது. 

இத சுவிசேஷத்தில் நான்குமுறை வருகிறது (1415- % 15% 107.), இவ் 

விடங்களில் தேற்றரவாளன் என்னும் மொழிபெயர்ப்படைந்தது. 

மூ;தல் நிருபத்தில் ஒருவிசை வருகிறது (21); அவ்விடத்தில் பரிந்து 

பேசுறெவெென்பது மொழிபெயர்ப்பாம். பரிந்துபேசுறவரென் 

பத எல்லா விடங்களிலும் சரியான மொழிபெயர்ப்பென்க. மனிதன் 

பக்ஷத்தில் வரது வச்லோசவேயிருந்து சாத்தானுக்கெடிசே கடவு 
ளுக்கு முன்பாக மனிதனுக்காக பரிந்துபேசுபவர் என்றர்த்தமாம். 

வேறேந--இன்னொரு என்றெழுதுக. 1 யோவா 9-ல் இயே 

சுவைப் பரிர்துபேசுகிறவர் என்று சொல்லுறான். 

சத்திய ஐவி-- அதாவது சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவோர். 

இந்த சத்தியம் சின்மயத்தன்மையுள்ளதாதலின், பிரபஞ்சம் ௮தை 

ஏற்றுக்கொள்ளாது. 

17. அந்தச் சின்மய ஆவி இதுவரைக்கும் இறிஸ் துவில் இருந்தது. 

இனிமேல் ௮வர்களிலேயுமிருக்கும். 

18. திக்கற்றவர்களாக--அகாத பிள்ளைகளாக என்றெழுதுக. 

வநவேன் -- வருகிறேன் என்றெழுதுக. எப்போதும் வந்து 

கொண்டேயிருக்கிறேன் என்று விரித்துரைக்க, அவர் இன்மய 

சொருபியாய் எப்போதும் தம்முடைய ேர்களிடம் வருறெவராகவே 

யிருக்கிறார். 

21. இறதிஸ்தவ ௮னுபோகத்தின் வளர்ச்சி இந்த வசனத்தில் கா 

ணப்படுிறது. அது எப்படியெனின், 

(1) இறிஸ்துவுச்கு ௮ன்புடன் இழ்ப்படிதல். 
(li) தந்ைத தன்னை கேக்கற அன்பு இன்னசென்று அதிகமாய் 

உணர்தல். 

(311) கிறிஸ்து கடவுளை வெளிப்படுச்துபவரென்றநிதல் என்ப 
வைகளே. 

22. யூதா--யாச்சோபின் மகனாகிய தீதேயுவாயெ லெபேயு, 

லூச் 61 அப் 113 மத் 105 மாற் 318, பார்க்க,
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இயேசு தம்மை விளம்பரமாய் மேசியாவாக வெளிப்படுத்துவார் 

என்று எதிர்நோக்குச்கொண்டார்கள். 

23. இயேசு கொடுக்கும் வெளிப்படுத்தல் சின்மயச்சன்மை 

யுடையது. 

அவனோடே வாசம்பண்ணுவோம் -- நாம் தினந்தோறும் ௮வ 

னுக்கு விருந்தாளிகளாய் வீட்டிலும் சாப்பிடும்போதும் அவனோடே 

கூட இருப்போமென்று லுத்தர் விரித்தெழுஇனார். 

1459, சீஷர்களுக்தரிய இறுதலகள். 

25 நான் உங்களுடனே தங்கியிருக்கையில் இவைகளை 
26 உங்களுக்குச் சொன்னேன்.--என் காமத்தினாலே பிதா 

அனுப்பப்போடற பரிசுத்த ஐவியாகிய தேற்றரவாள 
னே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குப் போதித்து, கான் 
உங்களுக்குச் சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு 
நினை ப்பூட்டுவொர். 

27 சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைச்துப்போகிழறேன், 
என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் கொடுக் 

இரேன்; உலகம் கொ௫ுக்கறெபிரகாரம் நான் உங்களுக் 
குக் கொடுக்ெதில்லை. உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் 

28 பயப்படாமலும் இருப்பதாக.--நான் போவேன் என் 
றும், திரும்பி உங்களிடத்தில் வருவேன் என்றும் கான் 
உங்களுடனே சொன்னசைச் சேட்டீர்களே. நீங்கள் 
என்னில் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால் பிதாவினிடத் 

திற்குப் போூறேனென்று நான் சொன்னகைக்குதித் 
துச் சக்தோஷப்படுவீர்கள், ஏனெனில் என் பிதா என் 

29 னிலும் பெரியவராயிருக்கிறார்.--இது நடக்கும்போது 
நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக, நடப்பதற்கு முன்னமே 
இதை உங்களுக்குச் சொன்னேன். 

80 இனி நான் உங்களுடனே அ௮திசமாய்ப் பேசுவ 
இல்லை. இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், sa 

3 டனுக்கு என்னி_த்தில் ஒன்றுமில்லை.--மான் மிதாவில் 
அன்பாயிருக்கிறேன் என்றும், பிதா எனக்குச் கட்டளை 

யிட்டபடியே செய்கிறேன் என்றும், உலகம் அறியும் 
படிக்கு இப்படி. நடக்கும். எழுந்திருங்கள், இவ்விடம் 
விட்டுப் போவோம் வாருங்கள் எனறார். 

ல்




212 வசனமும் வியாக்கியானமும் 

95. இயேசு போதித்தது முடிவுபெறாதது. ஏனென்றால், பரிந்து 

பேசுபவர் இன்னும் வெகு தெளிவாய் ௮வர் போதனையை எடுத்து 

விஸ்தரிப்பார். 
96. பரிசுந்த ஐவி---இந்த வார்ச்தை இந்நூலில் மூன்றுவிசை 

மட்டுமே வருறெது (153 205.). இரிபனுபர்த சுவிசேஷங்களில் அடிக் 

கடி. வருகிறது. 
என் நாமத்தினுலே--இயேசு தர்தை காமத்தினால் வந்து ௮வரை 

வெளிப்படுச்தினதுபோலவே பரிசுத்தாவி இயேசுவின் நாமத்தினால் 

வந்து அவரையே வெளிப்படுத்துவார். 18-ம் வசனத்சைக் காண்க. 

மூன் விளங்காது இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளை சீஷர்கள் பிறகு 

நினைவுகூர்ந்து இவராலே நன்குணர்ந்துகொள்ளுவார்கள். 

27. சமாநானம்--அ௮வர் ௪ஷர்களிடம் வைச்துவிட்ட பொருள் 

இதுவே. சலாமென்று சொல்லிவிடுகிற வழக்கத்தைக் குறிப்பிக்கெது. 

என்னுடைய சமாதானத்தை--அவர் தந்தையுடன் அனுபவிக் 

இற சமாதான நிலைமையைத் தம் சஷர்சளுக்கும் கொடுப்பார். இந்தச் 

சமாதானம் சின்மயத்தன்மையுள்ளது. 

28. என்னில் அன்புள்ளவர்களாயிநந்தால்--அதாவது நீங்கள் 

உங்களைப்பற்றியே சிந்தையுள்ளவர்களல்லாமல் என் நோக்கங்களைக் 

கவர்ந்து இந்இித்தால் என்பது. 

80. உலகத்தின் அதிபதி -- பிரபஞ்ச கர்த்தா என்று எழுதுக, 

திமையெல்லாம் தலைவன் ஒருவணிடமே இருபபதாக நினைக்இரூர். 

அவன் சாத்தானே. இயேசுவின் மரணாதிகள் ௮வனைத் தாக்ூ அடித் 

தலாயிருந்தது. இயேசுவில் அவனுக்குச் சம்பந்தமானதொன்றும் 

இல்லையென்று பார்க்கிறோம், அவர் தமக்கு மாசில்லா மனம் உண் 
டென்று அறிதலைப் பார்க்க. 

81, ௮வர் தம்மை இலவசமாய்ச் தந்தையின் கட்டளைக்கு ஓப்புச் 

கொடுத்தலால் தாம் தந்தையிடம் இராநின்ற சம்பந்த மின்னதென்று 

உலகமறியும். 

எழந்திநங்கள்-இயேசு இப்போது மேலறையை விட்டு வெளியே 
புறப்பட்பெ போனதுபோவிருக்கறெது, ௮வர் தோட்டத்திற்குப் போ 

னவழியிலே பின்வரும் மூன்று அதிகொரங்களில் எழுதிய வார்த் 

சைகள் சொல்லப்பட்டதாகத் தோன்றுது, சிலரோ இயேசு
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அறையை விடுமூன்னே மறுபடியும் பேசப்புகுந்து அங்கேயே எல் 

லாம் பேசி முடித்தார் என்பார். 

15177, சீஷனுக்தம் இயேசுவுக்கழள்ள ஐக்கியம். 

1 நான் மெய்யான இராட்சச்செடி, என் பிதா திராட் 
2 சத்தோட்டச்காரர். -- என்னில் கணிகொடாதிருச்கிற 
கொடி. எதுவோ அ௮தை அவர் அ௮றுத்துப்போடுகிரூர்; 
சனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, ௮து ௮திச கனிக 
ளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகரூர்.-- 

3 கான் உங்களுக்குச் சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் 
இப்பொழுதே சுத்தமாயிருககிறீர்கள்.--என்னில் நிலைத் 
திருங்கள், கானும் உங்களில் கிலைத்திருப்பேன்; சொ 
டி யானது இராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் ௮து 
தானாய்ச் கணிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் 
என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கணிகொடுக்கமாட்டீர் 

5 கள்.--நானே இிசராட்சச்செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒரு 
வன் என்னிலும், கான் ௮வனிலும் நிலைத்திருந்தால், 
௮.வன் மிகுந்த சணிகளைக் கொடுப்பான்; என்னையல் 

6 லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது.-ஒருவன் 
என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், வெளியே எறியுண்ட 
கொடியைப்போல அவன் எறியுண்டு உலர்ந்துபோ 
வான்; அப்படிப்பட்டவைகளைச் சேர்த்து, அக்னி 

7 யிலே போடுகிறார்கள்; அவைகள் எரிந்துபோம்.---நீங் 
கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத் 
இருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வசெதுவோ அது 

8 உங்களுக்குச் செய்யப்படும். -- நீங்கள் மிகுந்த கனிச 
ளைக் கொடுப்பதினால் என் பிதா மட௫மைப்பவோர், 
எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள். 

9 பிதா என்னில் ௮ன்பாயிருக்தறெதுபோல நாலும் 
உங்களில் அன்பாயிருக்கறேன்; என்னுடைய ௮ன் 

10 பிலே கிலைத்திருங்கள்.---நான் என் பிதாவின் கற்பனை 
களைச் சைக்சொண்டு ௮வருடைய அன்பிலே கிலைத் 
இருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைச் கைச் 
கொண்டி ருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே கிலைத்தி 

11 ர௬ுப்பீர்கள்-என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத் 
தருச்கும்படிக்கும், எங்கள் சச்தோஷம் நிறைவாயிருக் 
கும்படிச்கும், இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன்.
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12 நான் உங்களில் ௮ன்பாயிருசக்கிறதுபோல நீங்களும் . 
ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டுமென்பதே . 

13 என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கறது. ஒருவன் தன் 
சிகேதிதருக்காகத் gor ஜிவனைச் கொடுக்கறெ அன்பிலும் 

14 அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை.--கான் 
உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களா 

15 னால், என் சிநேததெராயிருப்பீர்சள்.-இனி நான் உங 
களை ஊழியக்காரரென்று சொல்லுஇறெதில்லை, ஊழியக் 
காரன் தன் எஜமான் செய்கறெதை அறியமாட்டான். 
நான் உங்களைச் சிகே$சர் என்றேன், எனெனில் என் 
பிதாவினிடத்தில் கான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றை 

16 யும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன்.--நீங்கள் என்னைத் 
தெரிந்துகொள்ளவில்லை, நான் உங்களைத் தெரிந்து 
கொண்டேன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவைச் 
கேட்டுக்கொள்வது எதவோ, AOS HUT CHEEKS 
குச் கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய்க் சனிகொடுக் 
கும்படிக்கும், உங்கள் கணி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், 

17 நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன்.---நீங்கள் ஒருவரிலொ 
ருவர் அன்பாயிருக்கவேண்டுமென்றே இவைகளை உங 
களுக்குச் கற்பிக்கறேன். 

சீஷர் இயேசுவுடன் அடையும் சின்மய ஐக்கியம். 151-177, 

ஐக்யத்தின் தன்மை, 1516, 

சணிகொடுக்கும் நிபந்தனையும் |5*: ?, அவூயமும். 155, 

ஐக்கயெத்தின் பலன்களும் -- வேண்டுகோள் நிறைவேறுதலும், 
சனிகொடுத்சலும். 15" 8 

BéBusher apo 15° — gery. தந்ைத குமாரனுடன் ஐ 

இயெமுற்றவர் எப்படியோ இயேசு தம் 2ஷருடன் ஐக்கியழுற்றார். 
லக்கியத்தினால் வருபவை 15113 சந்தோஷமும் 1511) ஒருவரை 

ஒருவர் கேக்கும் அன்பும். 151”: 15, 

ஐக்செயத்தின் கடமைகள் 157415. இயேசுவின் இரியைகளைச் 

செய்தலும் 1514: 15, சணிகொடுத்தலும். 1516, 

இந்த ஐக்யமடைந்தோர் தங்களுக்குள்ளே &க்கியமுள்ளவ 

சாவார், 157, 
14-ம் அதிகாரத்தில் இயேசு தம் ஷேர்களை விட்டுப் பிரிவைப் 

பற்றிப் பேசினார். : இப்பொழுது பிரிவிலும் ௮மைந்துகொள்
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ஞும் சின்மய லக்கெயத்தை விளக்கச் காட்டுகிறார். இயேசு என் 

இராட்சச்செடியைத் இருஷ்டாந்தமாக எடுத்தோதினார் என்பதைப் 

பற்றிப் பற்பல அபிப்பிராயங்களுள, சிலர் மேலறையில் செடியிருந்த 

தாகவும் லர் வெளியே போனபோது ௮தைச் கண்டதாகவும் சிலர் 

தேவாலயத்தின் வாசலில் வரைந்தெழுதிய தஇிராட்சச்செடியைப் 

பார்த்துச் சொன்னதாகவுஞ் சொல்வார், இந்த உருவகம் யூதருக்கு 

நன்கறிந்த உருவசம். தீர்க்கதரிசிகள் இஸ். ரவேல் ஜனத்தை அடிச்சடி 

அவ்வண்ணம் உருவகஞ்செய்தார்கள். சங் 804 ஏசா 517 எரே 23 

ஒ௫ 10. பார்க்க. 

1. மேய்யான -- சம்பூரணமான என்நர்த்தமாம். இஸ் வேல் 

ஜனம் இவ்வுருவகத்திற்குக் குறைவான உருவகம். இயேசுவும் ௮வ 

ருடைய €ஷரும் இதன் சம்பூரணமான நிறைவேறுதல் என்று 

இதனால் ௮.றிக. 
2. சுத்தம்பண்ணுகிறா-பிரயோஜனமற்ற கொடிகளையும் செத்த 

கொம்புகளையும் மிதமிஞ்சி வளர்ந்த தழைகளையும் அறுத்தல் மரம் 

சிறப்பாய் வளர்வதற்கு அவசியம். மனதின் பயனில்லா வியச்கங் 

களை விலக்குதலைக் குறிப்பிக்கிறது. 

8. சஷர்களிலே இயேசு சுத்தம்பண்ணுதலாகிய ௮2 வேலையை 

ஆசம்பித்துச் சரியான முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் காரணங்களை 

உண்டுபண்ணினார் என்றறிக. 

4. அப்பேர்ப்பட்ட சுத்தம் நிலையாயிருத்தற்கு இயேசுவில் நிலைத் 

இருத்தல் ௮வ௫யமென்பது பொருள். 

5, ஒன்றும்--இறிஸ்.து செய்கை ஒன்று என்க. 

7. இறிஸ்தவ ஜெபத்தின் நிபந்தனை ஒன்று இதில் சொல்லப்பட் 

டது. என்னவெனில் €ஷனது மனமும் கிறிஸ்துவின் மனமும் 

ஒன்றுபடவேண்டும். 

9. என்னுடைய அன்பிலே -- என் குணமாகிய அன்பிலே 
என்க. 

10. குமாரன் தந்தைக்குக் €ழ்ப்படிறதுபோல் ஷேர் இயேசு 

வுக்குச் சீழ்ப்படியவேண்டும், 

11. என்னுடைய சந்தோஷம்--என் தந்தைக்குக் தேப்படிந்து 

அவருடன் நான் சம்பந்தமுள்ளவனாசலின் உண்டான சந்தோஷ
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மென்றறிக. இத்துடன் உலகத்தை இரட்சிக்கும் சந்தோஷழமு 

மென்பது. எபி 115. பார்ச்சு. 

18. இவ்வசனத்தில் அன்பின் சிறந்த சன்மை விளங்குகறெது; 

ஆச்ம இயாகம் செய்தல் அன்பின் சிறப்பு. 

தன் சிநேகீதநக்காக -- ௮வர் எல்லா மனிதமாயும் சிகே௫த 

ராக இவ்விஷயமாய் எண்ணிக்கொள்ளுகளூர். 

14, 15. சிநேதெர்கள் என்னும் பெயரைப் பெறும் நிபந்தனையை 

இயேசு இவைகளில் வெளிப்படுத்தினார். என்னவெனில், அவர்கள் 

அவருக்குச் €ழ்ப்படியவேண்டும். அந்தச் €ழ்ப்படிதல் இன்னதென்.று 

காண்பித்தார். எபபடியெனின், இயேசுவின் மனதிற்டுசைந்து £ழ்ப் 

படிதலே. இதுவரைக்கும் ௮வரது நோக்கம் அறியாமல் சீஷர்கள் 

வே£லைக்காரரைப்போன்று £€ழ்ப்படிர்தார்கள் இணிப் பரிசுத்தாவி 

யின் இயக்கத்தால் அவர்கள் இயேசுவின் மனத்தாற்பரியங்களை 

யறிந்து ௮வரது வேலையை ஈடப்பிப்பார்கள். 

16. இயேசு ௮வர்களை நியமித்து அவர்கள் பலனுற்ற வேலையைச் 

செய்யத்தக்க ஏற்பாகெள் எல்லாவற்றையும் உண்டுபண்ணினார் என் 

பது கருத்து. 
இதில் ஜெபத்தின் நிபந்தனை இன்னொன்று வெளிப்படுகிறது. 

1413, பார்க்க, 

15-16“. சீஷநம் லேளக்கரம். 

18 உலகம் உங்களைப் பகைத்தால், அது உங்களைப் 
பகைக்இறெதற்குமுன்னே என்னைப் பகைச்சதென்று 

19 அறியுங்கள்.--நீ௩்கள் உலகத்தாராயிருக்தால், உலகம் 
தன்னுடையசைச் சிகேஇத்திருக்கும்; நீங்கள் உலகத்தா 
சாயிராதபடியினாலும், கான் உங்களை உலகத்திலிருந்து 
செரிந்துகொண்டபடியினாலும், உலகம் உங்களைப் 

20 பகைக்கிறது.-ஊழியக்காரன் தன் எஜமானிலும் பெரி 
யவனல்லவென்று நான் உங்களுக்குச் சொன்ன வார்த் 
தையை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள். அவர்கள் என்னைத் 
துன்பப்படுத்தினதுண்டானால், உங்களையும் துன்பப் 
படுத்துவார்கள்; ௮வர்கள் என் வசனத்தைக் சைச் 
கொண்டதுண்டானால், உங்கள் வசனத்தையும் கைக் 

21 கொள்ளுவார்கள்.-அவர்கள் என்னை அ௮னுப்பினவனை
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அறியாதபடியினால் என் காமத்தினியித்தமே இவைகளை 
22 யெல்லாம் உங்களுக்குச் செய்வார்கள். -- நான் வந்து 

அவர்களிடத்தில் பேசாதிருக்தேனானால் அவர்களுக்குப் 
பாவமிசாது இப்பொழுதோ தங்கள் பாவத்தைக்குறித் 
துப போக்குச்சொல்ல அவர்களுக்கு இடமில்லை.-- 

28 என்னைப் பசைக்றெவன் என் பிதாவையும் பகைக்இ 
24 முன்.--வேறொருவரும் செய்யாத இரியைகளை கான் 

அவர்களுக்குள்ளே செய்யாதிருந்தேனானால், அவர்க 
ளுக்குப் பாவமிராது; இப்பொழுது அவர்கள் என்னை 
யும் என் பிதாவையும் கண்டும் டகைத்துமிருக்கிறார்கள். - 

23 முகாந்தரமில்லாமல் என்னைப் பகைத்தார்கள் என்று 

அவர்களுடைய வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற வாக்கியம் 
நிறைவேறும்படிக்கு இப்படியாயிற்று. 

26 பிதாவினிடத்திவிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்பப் 
போடறவரும், பிசாவினிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவரு 
மாய சத்திய ஆவியான தேற்றரவாளன் வரும்போது, 

27 அவர் என்னைக்குறித்தச் சாட்சிகொடுப்பார்.-நீங்களும் 
ஆதிமுசல் என்னுடனேகூட இருர்தபடியால் எனச் 

oF சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள். 

1 தீ ங்கள் இடறலடையாதபடிக்கு இவைகளை உங்க 
2 க்குச் சொன்னேன். -- அவர்கள் உங்களை ஜெபஆல 
யங்களுக்குப் புறம்பாக்குவார்கள்; மேலும் உங்களைக் 
கொலைசெய்றெவன் தான் தேவனுக்குத் தொண்டுசெய் 

3 கிறவனென்று நினைக்குங் காலம் வரும்.-அவர்கள் பிதா 
வையும் என்னையும் அறியாதபடி.யினால் இவைகளை உங் 
களுக்குச் செய்வார்கள். 

இயேசுவின் சஷநம் உலகத்தாநம். 1515-16“, 

சீஹருக்கும் உலகத்தாருக்கும் பகையுளது. 

உலகத்தாரின் பசைக்குச் கா.ரணங்களாவன, 151851, 

(i) உலகத்தின் மனம் ௮வர்களுக்கில்லை. 1515. 

(11) அவர்கள் கிறிஸ் துவைச் சேர்ந்தவர்கள். 1550, 

(ili) உலகச்தார் கடவுளை அறியார். 15%, 

உலகத்தாரின் குற்றங்களாவன. 1555-5, 

(1) இறிஸ்துவைப் பகைத்தல் பரம தந்தையையும் பகைத்தற்குச் 

சமானம். 1555: 55,
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(ii) அவர்களுக்குச் சத்தியம் ௮றிவிச்சப்பட்டது. 15”, 

(ili) காரணமின்றி பகைத்தார்கள். 15”, 

உலகத்தாரின் பாவத்திற்குச் சாட்சகளாவன. 1555: 57, 

(1) பரிசுத்தாவியாயெ பரிந்துபேசுறவாது சாட்சி. 15”, 

(ii) சீஷரது சாட்டுகள். 1557. 

உலகத்தாரின் தப்பான எண்ணமாவது. 16”: 2. 

சஷரைப் பகைத்துத் துன்பப்படுத்துதல் கடவுளுக்கு ஊழியஞ் 

செய்தல் என்பதுவே. 

இவைகளின் காரணம் மறுபடியு மெடுத்தோதினார். 10“. 

19. உலகத்திற்குத் தன்னயம் விசேஷித்த குணம். 

21. இறிஸ்தவர்கள் உலகச்தாராலடையுரந் துன்பங்கள் ௮வாது 

நாமத்தின் நிமித்தமே வர்திருக்கும். இந்த வார்த்தை எக்காலத்திலும் 

நிறைவேதிவருகறது. 

23, இயேசு கடவுளைப் பூரணமாய் வெளிப்படுத்தலின் அவரைப் 

பகைத்தல் தந்தையையும் பகைத்தலாம். 

2௦. எல்லாநடபடிகளும் முன்னறிவித்தவின் படி ஈடஈததென்பது 

முன்னோர்களின் அமிப்பிராயமே. அந்தத் திட்டமான சம்பவங்கள் 

ஒவ்வொன்றும் முன்னறிவிக்சப்பட்டனவென்று இப்போது காம் 

நினையோமெனினும் ௮ந்த முன்னான வார்த்தைகளில் சொல்லிய 

சின்மய சத்தியம் பிந்தின இரியையில் விளங்கெது என்றறிக, 

சங 094 857, 

26. தேற்றாவாளன்---பரிர்துபேசுறெவன் என்றெழுதுக. 1415, 

நான்--இவ்வார்ச்தையில் இயேசுவின் தெய்வீகத்தன்மை விளங் 

குகிறது. 11₹-ல் குமாரன் கேட்டதாலும் 145-ல் குமாரன் காமத் 

தினாலும் பரிசுத்தாவி ௮னுப்பப்பட்டது என்று சொல்வியிருக்கறெ த. 
இந்தச் சத்திய ஆவி தர்தையிலிருந்து வருதலால் அவர் சத்தியமுள்ள 

சாட்சியென்றறியலாம். 

அவர்--என்று சொன்னதால் பரிசுத்தாவி ஒருவர் என்று சொல் 

லச்கூடிய உயர்தணையுடையதாகச் சொல்லப்படுகிறது. 

27. தெய்வீக சாட்சியும் மனுஷூசசாட்டியும் சேர்ந்தன, அப் 53 
1555, பார்க்க.
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1. சபையின் சரித்திரத்தில் இந்தச் காரியம் அடிக்கடி. நிறைவேறி 

வந்தது. அப் 20, 

2. இப்பேர்ப்பட்டவைகளைச் செய்வதற்குப் பாம தந்தையையும் 

குமாரனையும் ௮றியாமையே காரணமாம். 

இயேசு பிரிந்துபோதலினுல் வநம் சந்தோஷங்கள். 164°, 

சிஷர்களது விசனம். 1046, 

இயேசு சொன்ன வார்த்சைகளால் பின்பு அவர்களது விசனம் 

கொஞ்சம் தணிந்திருக்கும். 

பரிசுத்தாவி வருவார். 107. 

பரிசுத்சாவி செய்யும் வேலைகள். 165715, இதில் இயேசுவின் 

வேலையும் நிறைவேறும். 

(1) உலகத்திற்குச் சத்தியத்தை யணர்த்தல். 168), 

(2) பசம காரியங்களைச் சஷர்களுக்குப் போதித்தல். 1613: 15, 

(3) இயேசுவை வெளிப்படுத்துதல். 1614: 15, 

இயேசு பிரிந்துவிடுதல் €ஷருக்கு விளங்கவில்லை. 1014-19, 

சீஷர்களது துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். 1030-93, 

அவர்கள் கேட்பதைப் பெற்றுச்கொள்ளுதல் அந்த சந்தோஷத் 

இற்கு ஒரு காரணம். 1055 34, 

பாம தந்தையின் அன்பு. 1055-7, 

௮வர் அவைகளில் பிரிந்தால்மாத்திரம் தர்தையிடம் போய்ச் 

சேரலாம். 1635, 

சஷர்களது நம்பிக்கை. 1059-31, 

அ வர்களுக்குண்டாகும் ஜெயம். 1655 55, 

இயேசு பிரிந்துபோவதால் அவர்களும் உலகத்தை ஜெயிப்பார்கள். 

16415, பரிசுத்தாவி வநதலும் அவரது வேலையும், 

4 அந்தக் காலம் வரும்போது கான் இவைகளை உங்க 
ளுக்கு.ச் சொன்னேனென்று நீங்கள் நினைக்கும்படி. 
இவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லியிருக்கேன்; நான் 
உங்களுடனேகூட இருந்தபடியினால் ஆசம்பத்திலே 
இவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லவில்லை. 

5 இப்பொழுது கான் என்னை அனுப்பினவரிடத்திற் 
குப் Cun Cpa; எங்கே போடதீர் என்று உங்களில்
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6 ஒருவனும் என்னைக் கேட்கவில்லை. -- ஆனாலும் கான் 
இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னதினால் உங்கள் இரு 
தீயம் துக்கத்தால் கிநைந்திருக்கறது. 

7 நான் உங்களுக்கு உண்மையைச் சொல்லுகிறேன்; 
நான் போகிறது உங்களுக்குப் பிரயோஜனமாயிருக் 
கும்; நான் போகாதிருகந்தால், தேற்றரவாளன் உங்களி 
டத்தில் வரார்; நான் போவேனேயாகில் அவரை உங்க 

8 ளிடத்திற்கு அனுப்புவேன்.-அவர் வந்து, பாவத்தைக் 
குறித்தும், நீதியைக்குறிச்தும், கியாயத்தீர்ப்பைக்குறித் 

9 தும், உலகத்சைக் கண்டித்து உணார்சத்துவார்.--- அவர் 
கள் என்னை விசுவாசியாதபடி.யினாலே பாவத்சைக்குறித் 

10 தம், நீங்கள் இணி என்னைக் காஞதைபடிக்கு நான் 
என் பிதாவினிடச்திற்குப் போகிறபடியினாலே நீதி 

11 யைக்குறித்தும், -- இந்த உலகத்தின் அதிபதி நியாயச் 
தீர்ச்கப்பட்டதினாலே கியாயத்தீர்ப்பைக்குறித்தும், கண் 
டித்து உணர்த்துவார். 

12 இன்னும் அகேகங் காரியங்களை கான் உங்களுக்குச் 
சொல்லவேண்டி.யதாயிருக்கறெது, அவைகளை நீங்கள் 

13 இப்பொழுது தாங்கமாட்டீர்கள்.--சத்திய ஆவியாகிய 
அவர் வரும்போது, சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை 
நடத்துவார்; ௮வர் தம்முடைய சுயமாய்ப் பேசாமல், 
தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாயவையுஞ் சொல்லி, வரப் 
போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார். -- 

14 அவர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப் 
15 பதினால் என்னை மகமைப்படுத்துவார்.--- பிதாவினு 

டையவைகள் யாவும் என்னுடையவைகள்; அதினாலே 
௮வர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப் 
பார் என்றேன். 

4. இவைகளை உங்களுக்தச் சோல்லவிலலை — gat முன் 

னே துன்பங்களைப்பற்றிப் பேசினாசெனினும், பரம தந்தையிடம் போத 

லும், பரிசுத்தாவி வருதலும், அவர்கள் பெறும் ஜெயமுமாகய இவை 

களைப்பற்றி முன்னே சொல்லாமலிருந்தார். இவைகளைச் கடைசி 

யாகச் சொல்லுவது தகும். 

5, 6. பேதுரு இந்தச் கேள்வி கேட்டார் (135.), இயேசு அடை 

யும் மேன்மையான ஸ்தலத்தை அவன் அறிந்திலனாதலால் விசனப் 

பட்டான்,
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7. உங்களுக்தப் பாயோஜனம்-சரீரத்தில் கட்டப்பட்ட இயேசு 

அவர்களுடனிருப்பசைப்பார்க்சலும் மேன்மையடைந்த இயேசு சின் 

மயச்சொருபியாய் அவர்களுக்குள்ளே கிரியை செய்வது அவர்களுக்கு 

மிகவும் பிரயோஜனமுள்ளது. இயேசுரட்சகர் தமது வேலையை 

நிறைவேற்றித் தந்தையிடம் மகுமைபெற்றாலொழியட் பரிந்து பேசு 

இறவன் வரான். 

8. உலகத்தைக் கண்டித்து உணாத்துவார்-அ௮வர் இறிஸ்துவின் 

வேலையை உலகத்தாரின் மனச்சாட்சிக்கு வெளிப்படுத்தலால் இப் 

படிச் செய்வார். உலகத்தார் அர்தச் சத்தியங்களை ஏற்றுக்கொள்ளு 

வார்களோ இல்லையோவென்பது விளங்காது. உலகத்தார் யாவ 

ரும் மனச்சாட்டிக்கு ஏற்றதாக இவைகளை உணர்ச்துகொள்ளும்படி 

அவர் தெரிவிப்பார். இவைகளில் பாவம் நீதி நியாயத்தீர்ப்பென்பவை 

கள் விசேஷித்த காரியங்கள், உலகத்தார் இவைகளைச் செளிவாய் 

அறிந்துகொண்டால் நன்மை தமை இன்னதென்று நிதானித்துக் 

கொள்ளலாம். 

9. இயேசுவைச் தள்ளுதல் பாவத்தின் கூலத்தன்மையாம். பாவத் 

இற்கு எதிரிடையான தேவடித்தம் சகலமும் இயேசுவில் வெளிப் 

பட்டது. 

10. இயேசுவின் ஜீவியத்தில் நீதியின் தன்மையெல்லாம் விளங் 

குகிறது, அவர் தந்தையிடம் போய் மேன்மையடைந்தது அந்த 

நீதிக்கு ௬ஜுவாயிற்று, அந்த நீதி அதினால் பூரணமாய் விளங்கிற்று. 

11. இயேசுவின் மாணத்தில் நியாயத்தீர்ப்பு முடிவுபெற்றது. 

அதிலே பாவமும் பாவத்தின் இசாஜ்யமும் ஆக்கனைக்குள்ளாக்கப் 

பட்டது. இயேசுவின் ஜெயம் லெஎசேமார்ச்கத்தை யழித்தது. 

ஆகையால் இதில் சொல்லப்பட்ட தீர்ப்பையே பரிசுத்தாவி விளக் 

இச் காட்வொர். 
12-15. இயேசு பாத்துச்கேறுமுன்னே சீஷர்கள் ௮கேச காரி 

யங்களைப்பற்றி யறியாமையுள்ளவரானார்கள். அதற்குப்பிறகு பரிசுத் 

தாவியின் ஏவுதலால் அவர்கள் இயேசுவின் கருச்துகளை உணர்ந்தார்கள், 

ஆசையால் அப்போஸ்தலர் இயேசு சொல்லாத ௮(0ேக காரியங்களை 

எடுத்துப் பேரிஞர்கள். இத்துடன் இயேசுவின் வார்த்தையி லடம் 

இய அர்த்தங்களை garg மரணத்தின்கு;லமாய் வீளக்கிக் காணப்
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படவேண்டுமென்றதால் ௮வரது வார்த்தையின் ஆழ்ந்த கருத்துகளை 

உணர்ந்தார்கள். இயேசு முன்னே ௮தேக் கருத்துகளைத் தெளிவாய்க் 

காட்டாததால் அவ்வார்ச்தைகளில் அச்கருத்துகளில்லை என்று மறுத் 

தல் பொருந்தாது. அப்போஸ்தலர் அவருக்குரிய புதிய சத்தியங்களை 

வெளிப்படுத்தற்குச் காரணம் இக்த வசனங்களில் தோன்றும். 

167553, விசனழம் சந்தோஷழம். 

16 நான் பிதாவினிடத்திற்குப் போறெபடியினால் கொஞ் 
சச்காலத்திலே என்னைக் காணாதிருப்பீர்கள், மறுபடி 
யும் கொஞ்சச்சாலத்திலே என்னைக் காண்பீர்கள் என் 

ரேர். 
17 அப்பொழுது அவருடைய சீஷரில் சிலர்: நான் 

பிதாவினிடத்திற்குப் போடறபடியினால், கொஞ்சச்சா 
லத்திலே என்னைக் காணாதிருப்பீர்கள் என்றும், மறு 
படியும் கொஞ்சக்காலத்திலே என்னைச் காண்பீர்கள் 
என்றும் ௮வர் நம்முடனே சொல்லுடிறதின் கருத் 
தென்ன என்று தங்களுக்குள்ளே பேசிக்கொண்டது 

18 மன்றி:-- கொஞ்சக்காலம் என்கிறாரே, இதென்ன? 
௮வர் சொல்லுகிறது இன்னதென்று ஈமக்கு விளங்க 
வில்லையே என்றார்கள். 

19 அசைக்குறித்துத் தம்மிடத்தில் கேட்கும்படி அவர் 
கள் விரும்புதறதை இயேசு அறிந்து, அவர்களை நோக்கி; 
கொஞ்சச்காலத்திலே என்னைச் காணாதிருப்பீர்கள், மறு 

படியும் கொஞ்சக்காலத்திலே என்னைச் காண்பீர்கள் 

என்று மான் சொன்னசைக்குறித்து நீங்கள் உங்களுக் 
90 குள்ளே விசாரிக்கதீர்களோ?--மெய்யாகவே மெய்யா 

கவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்: நீங்கள் 
அழுது புலம்புவீர்கள், உலகமோ சந்தோஷப்படும்; நீங் 
கள் துக்கப்படுவீர்கள், ஆனாலும் உஙகள் துக்கம் சந்தோ 

21 ஷமாக மாறும்.--ஸ்திரீயானவளுக்குப் பிரசவகாலம் 
வந்திருக்கும்போது அவள் துக்சமடைகிறாள்; பிள்ளை 

பெற்றவுடனே ஒருமனுஷன் உலகத்தில் பிறக்சானென் 
இற சந்தோஷத்தினால் அப்புறம் உபத்திரவத்தை நினை 

25 யாள்.-- அதுபோல நீக்களும் இப்பொழுது துச்கம 
டைந்திருக்இறீர்கள். நான் மறுபடியும் உங்களைக் சாண் 
பேன், அப்பொழுது உங்கள் இருதயம் சந்தோஷப்படும், 
உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் உங்களிடச்திவிருந்து
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23 எடுத்துப்போடமாட்டான். --- அந்த நாளிலே நீங்கள் 
என்னிடத்தில் ஒன்றுங் கேட்சமாட்டீர்கள். மெய்யாக 
வே மெய்யாகவே கான் உங்களுக்குச் சொல்லுறேன், 
நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவினிடத்தில் கேட்டுச் 
கொள்வதெதுவோ அதை அவர் உங்களுக்குத் தருவார். 

24 இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றுங் 
கேட்கவில்லை; கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் சமச் 
தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக்கொளவீர்கள். 

25 இவைகளை கான் உவமைகளாய் உங்களுடனே பேசு 
இறேன்; காலம் வரும், அப்பொழுது கான் உவமைக 
ளாய் உங்களுடனே பேசாமல், பிதாவைக்குறித்து வெ 

26 ளிப்படையாக உங்களுக்கு அறிவிப்பேன்.-- அந்த 
நாளில் நீங்கள் என் காமத்தினாலே வேண்டிச்கொள்வீர் 
கள். உங்களுக்காகப் பிதாவை கான் கேட்டுக்கொள்வே 
னென்று உங்களுக்குச் சொல்லவேண்டியதில்லே. 

27 நீங்கள் என்னைச் இகேஇத்து, கான் தேவனிடக்கிவி 
ருந்து. புறபபட்டுவக்தேனென்று விசுவா௫ிக்றெபடியி 

28 னால் பிதா தாமே உங்களைச் கேக்கிறார். மான் 
பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு உலகத்திலே வக் 
சேன்; மறுபடியும் உலகத்தை விட்டுப் பிதாவினிடத்திற் 
குட் போடுறேன் என்றார். 

29 அவருடைய சீஷர்கள் ௮வரை நோச்”: இதேோ, இப் 
பொழுது நீர் உவமையாய்ப் பேசாமல், வெளிப்படை 

30 யாய்ப் பேசுகறீர்.--நீர் எல்லாவற்றையும் அறிக்திருக்இ 
இர் என்றும், ஒருவன் உம்மை வினாவவேண்டுவதில்லை 
யென்றும், இப்பொழுது அ௮றிந்திருச்சிறோம்; இதினா 
லே நீர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தீசென்று விசுவாசக் 
இறோம் என்றார்கள். 

31 இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இப்பொ 
32 முது நீங்கள் விசுவா௫ிக்கிறீர்கள்.-- இதோ, நீங்கள் தெ 

௮ண்டு, அவனவன் தன்தன் இடத்துக்குப் போய், 
என்னைச் கணியே விட்டுவிடும் காலம் வரும்; அது இப் 
பொழுது வந்திருக்றெது; ஆனாலும் கான் சனித்திசேன், 

253 பிதா என்னுடனேகூட இருக்கிறார்.--என்னிடத்தில் 
உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும்பொருட்டு 
இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன். உலகத்தில் 
உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு; அனாலும் இடன்கொள் 
ளுங்கள்) கான் உலகத்தை ஜெயித்சேன் என்ளூர்.
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17, 18. கொஞ்சக்காலம் இன்னதென்பதும் தந்தையிடம் போ 

வது இன்னதென்பதும் சீஷர்களுக்கு விளங்கவில்லை. 

20, 21. இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுதல் முதலாவது ௮;இக 

விசனத்துச்கேதுவாடுப் பிறகு அதுவே உயர்ந்த சந்சோஷத்திற்குக் 

காரணமாயிற்று. அந்த மரணமே புதிய ஜீவனுக்குச் காரணமாயிற் 

றென்று அறிவார்கள். 

93. கேட்கமாட்டீர்கள் -- கேள்வி கேட்கமாட்டீர்களென்பது 

அர்த்தமாம். அப்போது அவர்களுடைய சர்தேகங்கள் யாவும் நீங்கி 

விடும். வினாவமாட்டீர்களென்றெழுதினால் கலம். 

25. உவமைகளாய் -- உருவகம் உவமைகளைக்கொண்டு அவர் 

பெரும்பான்மையாய்ப் போதித்தார். ஏனென்றால் அவர்கள் ௮வாது 
உள்ளான கோக்கங்களையும் ௮வரது ஜீவியத்தின் தாற்பரியங்களையு 

மறியவில்லை. 

27. கிறிஸ் துவாலேயே கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கும் அன்புள்ள 

தந்தை உண்டாயிற்று, 

28. இதிலே இயேசு சுருக்கமாய்த் சமது முழு சரித்திரத்தையும் 

தெரிவிக்கிறார். 

30. இயேசு ௮வர்களது இருதயத்தின் எண்ணங்களை யறிந்து காட் 

டினதால் அவர்கள் ௮வரது தெய்வீகச் தன்மையை உணர்ந்தார்கள். 

381. இப்போழது -- இப்பொழுதே என்றெழுதுக. சற்று சக் 

தேகத்துடன் சொன்னார். இப்பொழுதே விசுவாசமுண்டு, இனி 

கொஞ்சக்காலத்துக்குள்ளே விசுவாசங் குறைந்துபோகுமென்பது. 

35. உலகத்தினால் துன்பமும் குழப்பமும் உண்டாயினும் இயேசு 

வால் எப்போதும் சமாதானம் ௮மைந்துகொள்ளும். 

நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன்--மேற்கொண்டேன் என்றால் 
நலம். அதாவது எக்காலத்திற்கும் உலகம் இறிஸ் துவுச்கு ௮டங் 

இப்போனது. கிறிஸ்து ௮தை மேற்கொண்டார். அவர் மேற்கொண் 

டது ஷேர் மேற்கொள்ளுதலுக்கும் ௮ச்சாரம். 

(4) சீஷநக்காக டுயேசு சேம்ந வேண்டுகோள். 1171-2, 

மூன்னே சொல்லிய சம்பாஷணைகளும் இந்த விண்ணப்பமும் 

தேவாலயத்தில் நடந்ததாகவும் பிஷப் வெஸ்காட் அபிப்பிசாயப்பட்
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டார். இப்பேர்ப்பட்ட விண்ணப்பம் ஆச்ம வியாகுலத்திற்குமுன்னே 

எப்படி. வரலாமென்று சிலர் ஆட்சேபிக்கிறார்கள். அதற்கந்த வித்து 

வான் “அதிச நெருக்கமான சமயங்களில் சந்தோஷமும் விசனமும் 

இடீரென்று மாறிமாறி வருவது மனு௨ஷரது இயல்பான வழக்கம். 

இயேசு எல்லாவற்றையு மறிந்ததால் ௮வ்வண்ணமான ௮னுபோகம் 

அவருக்குண்டாகுமென்பதை சுலபமாய் ஈம்பலாம். அவர் தாமடை 

யும் பூரண வெற்றியையும் ௮தைப் பெறும் வழியாக ௮இக வேதனை 

அடைதலையுமறிந்து ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ௮வைகளுக்குரிய இரண்டு 

விபரீதமான குணங்களையும் ௮டைந்திருக்கலாம்?” என்றெழுதினார். 

வேண்டுகோளை மூன்று பங்காகப் பிரிக்கலாம். அதாவது, 

(1) தமக்கடுத்த ஜெபம். 1715, 

தாம் தந்தையை மகிமைப்படுத்தும்படி. தந்ைத குமாரனை மகிமைப் 

படுத்தவேண்டும். 177-?, 
மனிதர் குமாரனை ௮றிதலே தந்தைக்கு மகிமை. 115. 

குமாரன் பூமியில் தந்தையை மகிமைப்படுத்தினதால் தாம் த்தை 

யிடம் மசிமையைக் கேட்டிரூர், 174-5. 

(11) சீஷர்களுக்கடுத்த ஜெபம். 1555, 

சிஷர்கள் தாம் கொடுத்த வெளிப்படுத்தலே ஏற்றுக்கொண்டார் 

கள். 71157, 

சீஷர்கள் விசேஷமாய்ச் தெரிர்தெடுச்கப்பட்டவர்கள். 1117: 19, 

சீஷர்களைக்குறித்ச இயேசுவின் கவலை. 1711-15, 

சீஷர்கள் உலகத்தில் பரிசுத்தமாயிருதீசல் வேண்டும். 1714-19, 

(ill) இருச்சபைக்கடுத்த ஜெபம். 1750-5, 

சிஷர்களெல்லாரும் ஒன்றாகவேண்டும். 175055, 

அவர்கள் குமாரனுடைய மகிமையைக் காணவேண்டும். 1754. 

அவர்களது அன்பு அவர்களில் விளங்கவேண்டும். 1755: 5, 

1715. இயேசு தமக்காகச் சேய்த ஜேபம். 

1 இயேசு இவைகளைச் சொன்னபின்பு தம்முடைய 
உ சண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்து:-பிதாவே, வேளை வ 

தீது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்குத் தந்தருளின யாவ 
ருக்கும் ௮வர் நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கும்பொருட்டு 
15
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மாம்சமான யாவர்மேலும் நீர் அவருக்கு ௮திகாரய 
கொடுத்தபடியே, உம்முடைய குமாரன உமமை மக 
மைபபடுததுமபடிககு நீர் உம்முடைய குமாரனை ம$இ 

8 மைபபடுத்தும --ஓஒன்றான மெயத்தேவனாகய உமமை 
யும நீர ௮னுபபினவ. ராய இயேசுகறிஸ்துவையும் ௮றி 

4 வதே நித்தியஜீவன் பூமியிலே நான உமமை மக 
மைபபடுததினேன, கான செய்யுமபடி நீர எனககு நிய 

5 மிதத இரியையைச் செய்த முடித்தேன் -பிதாவே, உல 
சம உண்டாடிறசற்குமுனனே உமமி_ததில் எனககு 
உண்டாயிருநத மகிமையினாலே இபபொழுது மீ 
என்னை உமமிடததிலே மகமைபபடுசதும 

1 குமாரனாலே தசைக்கு மகிமை வருகிறது தநதை குமா 

சனுககு மரணக்தில் வெற்றிதருகலால தாதைககும குமாரனுககும் 

மூமை உண்டாஇறெது என்பது 

3. இதிலே நித்தியஜீவன் இன்னதென்று தெரியவருறெது 

gg ௮றிவின் ரூபமாக காணபிககபபட்டி௬கஇறது, 

அறிவது--அறிமுகபபவெது அல்லது ௮வாகளுடன சகவாசப 

படுதல், மனததினால இரகித துககொள்ளுதலைமட்டெலல, சிகேக சம 

பநதமான அ௮றிவையும இசசொல் குறநிககறது தகதையையு.ம இயேசு 
வையும் உள்ளபடி. இவ்வண்ணமாயறிவதே நிததியஜீவனாம 

இயேசுகீறிஸதுவை--இஈரதப பெயசை நூலாடிரியனே சேர்தது 

எழுதினான். இயேசு இபபடி.ச சொல்லியிருச்கமாட்டா 

5 உலகத்தில் வருமுன்னே இயேசுவுககு மகிமையுள்ள ஜீவிய 

மிருகததாகத தோன்றுகிறது 

172%? சீஷர்களுக்காகச் சேய்த ஜேபம் 

6 நீர உலகததில் தெரிஈதெடுத்து எனககுச் சாத மனு 
ஷருககு உமமுடைய காமததை வெளிபபடததினேன 
௮வாகள உமழுடையவாகளாயிருந்சாகள, ௮வாகளை 
எனககுத தந்தா, ௮வாகள் உமமுடைய வசனததைக 

7 கைககொண்டிருககிரூகள் -- நீ எனககுத தகதவைக 
ளெல்லாம உம்மாலே உண்டாயினவெனறு இபடொ 

8 முது அ௮றிகதிருக்கறார்கள --நீர் எனச்குக கொதெத
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வார்த்தைகளை கான் அவர்களுக்குக் கொடுத்தேன்; 
அவர்கள் அவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு, கான் உம்மிடத் 
Sms புறப்பட்வெக்தேன் என்று கிச்சயமாய் 
அறிந்த, நீர் என்னை அனுப்பினீர் என்று விசுவா௫த்தி 

9 ௬ுச்கிரார்கள்.--கான் அவர்களுக்காக வேண்டிக்கொள் 
ளுகிறேன் ; உலகத்துக்காக வேண்டிச்கொள்ளாமல், நீர் 
எனக்குத் தந்தவர்களுச்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன் ; 

10 அவர்கள் உம்முடையவர்களாயிருக்கிறார்களே.---என் 
னுடையவைகள் யாவும் உம்முடையவைகள், உம்ரும 
டையவைகள் என்னுடையவைகள்; அவர்களில் கான் 

11 மகிமைப்பட்டிருக்கிறேன். --- நான் இனி உலகத்தி 
விடேன், இவர்கள் உலகத்திலிருச்கிறார்கள்; கான் உம் 
மிடத்திற்கு வருகிறேன். பரிசுச்ச பிதாவே, நீர் எனக் 

கூத் தந்தவர்கள் ஈசம்மைப்போல ஒன்றாயிருக்கும்படிக்கு , 
நீர் HATE LE உம்முடைய ஐ நாமச்கினாலே காத்துக்கொள் 

12 ளும் :-- சான் அவர்களுடனே கூட உ லகத்திலிருக்கை 
யில் அவர்களை உம்முடைய நாமத்தினாலே காத்துக் 
கொண்டென்; நீர் எனக்குத் தந்தவர்களைக் காத்துக் 
சொண்டுவ்சேன்; வேசுவாககயம் கிறைவேறத்சக்க 
தாக, கேட்டின் மகன் கெட்டுப்டோனானேயல்லாமல், 

13 அவர்களில் ஒருவனும் கெட்டுபபோகவில்லை. --- இப் 
பொழுது நான் உமமிடச்திற்கு வருகியேன் ; அவர்கள் 
என் சரதோஷத்தை நிறைவாய் அடையும்படி உலகத் 
இல் இருக்கையில் இவைகளைச் சொல்லுஇறேன் . 

14 நான் உம்முடைய வார்த்சையை அவர்களுக்குச் 
கொடுச்தேன்) நான் உலசத்தானல்லாசதுபோல அவர்க 
ஞம் உலகத்தாரல்ல; ஆதலால் உலகம் அவர்களைப் 

15 பகைத்தது. நீர் அவர்களை உலகத்திவிருது எடுத்துக் 
கொளனளும்படி. கான் வேண்டிக்கொள்ளாமல், நீர் ௮வர் 

களைத் தீமையி னின்று காக்கும்படி வேண்டிக்கொள்ளு 
16 கிறேன். — நான் உலகத்சானல்லாததுபோல, அ௮வாக 
17 ஞூம் உலகத்தாரல்ல. -- உம்முடைய சச்தியச்தினாலே 

அவர்களைப் பரிசுத்தமாக்கும்; உம்முடைய ௨சனமே 
18 சத்தியம். நீர் என்னை உலகத்தில் ௮னுப்பினதுபோல, 
19 கானும் அவர்களை உலகக்தில் அனுப்புகிறேன்.--௮ வர் 

களும் ச,த்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களா 
கும்படி, அவர்களுக்காக சான் என்னைத்தானே பரிசுத் 
தீமாக்குகிறேன்.
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6. உம்ழடைய நாமத்தை--தந்ைத என்னும் நாமமென்றறிச. 

7, 8, அவர்கள் இயேசுவுக்கு உண்மையான ச€ஷர்களாதலின் 

இயேசுவின் மேலான நிலைமையைச் கண்டறிந்தார்கள். 

9. அவர்கள் தந்தையுடன் இயெசுமூலமாய் விசேஷித்த சம்பர்த 

மூள்ளவர்களாதலால், இயேசு முதலாவது சீஷர்களுக்காக விசேஷ 

மாய் விண்ணப்பஞ்செய்தார். 

11. ௮வர் சஷர்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிற காரணமும் 

பொருளும் இதில் காணப்படுகிறது. அவர் பிரிந்துபோதலே கார 

ணம், அவர் அவர்களில் உண்பெண்ணின விசுவாசத்தையும் 

பரிசுத்தத்தையும் சாத்து அவர்களை ஒன்றாக்கவேண்டுமென்பதே 

பொருள். 

பரிசுந்த பிதாவே -- இயேசு இக்கடைசிகாட்களில் பரிசுத்தத் 

தைப்பற்றி விசேஷமாய் எண்ணினாரென்று இதினாலறிக, 

நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள்-- என்பசற்குப் பதிலாக நீர் எனக்குத் 

தந்த உமது நாமத்தினாலே என்றெழுதுக. 2955 காமம் தர்தை 

என்பதாம். 

ஒன்றயிநக்தம்படிக்த-- இதுவே இந்த வேண்டுகோளின் விசே 

ஷிச்ச நோக்கம். இந்த$ வேண்டுகோள் தற்காலத் திருச்சபையில் 
நிறைவேறப்போடிறதாகத் தோன்றுகிறது, 

12. இயேசு தாம் செய்த வேலையைப்பற்றி நினைத்துக்சொள்ளு 
இருர். 

13. உலகத்தில -- அதாவது சீஷர்களுடன் என்க. இருச்கை 
யில் என்பதை ஒழிக்க. 

15. சீஷர்க ளின்னும் உலகச்தில் ஒரு ஊழியஞ் செய்யவேண்டி 

யிருப்பதால் இப்போது அவர்களை எடுத்துவிட முடியாமலிருக்கறெது. 

அவர்கள் தங்கள் ஊழியத்தைச் தகுதியாய் நிறைவேற்றத்சக்கதாக உல 
கத்தின் மாசுக்கு நீங்கி இருத்சலவூயம். 

17. பரிசுத்தமாக்கம்--பிரதிஷ்டை செய்யும் என்று எழுதினால் 

நன்று. 10”5-ல் கடவுள் இயேசுவைப் பிரதிஷ்டை செய்தலைச் குறிச் 

றது. இவ்விடத்தில் ஷர்களைப் பிரித்து ஒரு விசேஷித்த ஊழி 
யத்திற்கு நியமித்துவைப்பதைச் குறிப்பிச்இறது.,
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சத்தியந்திவலே-சத்தியத்தில் என்பது சரியான மொழிபெயாப்பு. 

சத்தியமென்னும் வாயுவைச் சுவாடித்து ஜீவிக்றதுபோல் என்றறிக, 

186. €ஷர்கள் செய்யும் ஊழியம் இதில் சொல்லியிருக்கறெது. 

இயேசு எப்படிக் கடவுளை வெளிப்படுத்துகராரோ அவர்களும் ௮ப் 

படியே இயேசுவை வெளிப்படுத்துவதே அந்த ஊழியம். 

19. இதிலும் பிரதிஷ்டை செய்வது என்பது பரிசுத்தமாக்குதல் 

என்பதற்குப் பதிலாக எழுதவேண்டும். சீஷர்கள் பிரதிஷ்டை 

யடையத்தக்கதாக ௮வர் மாணத்தினால் தம்மைப் பிரதிஷ்டை செய் 

இருூர். 

சததியந்திலே--அல்லது உண்மையாகவே. 

175151, தநச்சபைக்காகச் சேய்த ஜேபம். 

20 கான் இவர்களுக்காக வேண்டிசக்கொள்ளுறெதுமல் 
லாமல், இவர்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை விச 
வாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் வேண்டிக்கொள்ளுகிதேன்.- 

21 அவர்சளெல்லாரும் ஒன்றாயிருச்கவும், பிதாவே, நீர் 
என்னை அனுபபினதை உலகம் விசுவாடக்கறெதற்காக, 
நீர் என்னிலேயும் கான் உம்மிலேயும் இருக்துபோல 
அவர்களெல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருச்சவும் வேண் 

22 டிக்கொள்ளுகிறேன். -- நாம் ஒன்றாயிருக்கெதுபோல 
அவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி , நீர் எனக்குத் தந்த 

93 மகிமையை நான் அவர்களுக்குக் கொடுத்தேன். -- ஒரு 
மைப்பாட்டில் அவர்கள் தேறினவர்களாயிருக்கும்படி.க் 
கும், என்னை நீர் அனுப்பினசையும், நீர் என்னில் 
அன்பாயிருக்கிறதுபோல அவர்களிலும் அ௮ன்பாயிருக் 
இறதையும் உலகம் அறியும்படிக்கும், கான் அவர்களி 
லும் நீர் என்னிலும் இருக்கும்படி வேண்டிச்கொள்ளு 
இறேன். 

24 பிதாவே, உலகத்தோற்றத்துக்குமுன் நீர் என்னில் 
அன்பாயிருந்தபடியினால், நீர் எனக்குத் தந்த என்னு 
டைய மடமையை நீர் எனச்குத் தந்தவர்கள் காணும் 
படியாக, நான் எங்கே இருச்சிறேனோ ௮ங்கே அவர் 

25 களும் என்னுடனேகூட இருக்ச விரும்புகிறேன். நீதி 
யுள்ள பிதாவே, உலகம் உம்மை அறியவில்லை, கான் 
உம்மை ௮றிந்திருக்கிறேன்,; நீர் என்னை ௮னுப்பினதை
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26 இவர்களும் ௮றிந்திருக்கிறார்கள். _ நீர் என்னிடச் 
தில் வைத்த அன்பு அவர்களிட த்திலிருக்கும்படி.க் 
கும், நானும் அவர்களிவிருக்கும்படி-க்கும், உம்முடைய 
காமத்தை அவர்களுக்குத் செரியப்படுச்தினேன்) இன் 
னமும் தெரியப்படுச்துவேன் எனறார். 

20. சஷர் யாவரும் ஒன்றாயிருப்பதுவே இயேசுவின் நோக்கம். 

அத்த இக்கயெத்திற்குக் குமாரன் தந்தையுடன் அமைந்த இக்கியமே 

மாதிரி. அந்த ஒக்யெமே உலகத்தின் விசுவாசத்திற்குக் காசணமாம். 

மதல் நூற்றாண்டில் இந்தக் இறிஸ்சவர்கள் எவ்வளவு நெருக்கமாய் 

ஒருவரையொருவர் கே௫க்கிறார்களென்று பரிகாசமாய்ச் சொல்லப் 

பட்டதிலும் தெரியவருகிறது, 1910-ல் கூடின சர்வ மிஷனெரி 

சங்கத்திலும் இருச்சபையின் ஐக்கியம் காணப்பட்டது. 

93. இந்த லகூயெத்தைச் கண்டு இயேசுவின் தெய்வீக குணத்சை 

யும் உலகத்தாரறிலார்கள். 

24. இந்த விண்ணப்பம் ர்கள் மறுமையில் அடையும் ஜீவி 

யத்திற்குரியது. அதிலே இரண்டு காரியங்களுண்டு, 

(1) ஜஷேர்கள் கிறிஸ்துவுட னிருச்கவேண்டுமென்பதும். 

(11) சீஷர்கள் ௮நத தெய்வீக மசிமைக்கேற்ற தன்மையை மாற்றி 
ஓங் கண்டறியவேண்டுமென்பதுமே. 

25, 26. இந்த வசனங்களில் வேண்டுகோள் முழுவதும் அடங்க 

யிருக்கிறது. உலகத்தின் அறியாமையும் சஷர்களது விசேஷித்த 

நிலைமையும் அவர்களைப்பற்றிய இயேசுவின் கோச்சமும் இவைகளில் 

தோன்றுகின்றன. இயேசு இன்னுங்கூட கடவுளின் ம௫மையை 
சிஷர்சளுக்கு வெளிப்படுத்துவாரென்றறிக. 

IV. இயேசு உலகத்திற்தக் கோடூத்த சிறந்த 

வேளிப்படுத்தல். 181-194, 

இயேசு கடைசியாக உலகத்தார் யாவருக்கும் சிறந்த வெளிப்படுத் 

தலைச் கொடுத்தார். ௮ வர் முதலாவது பொதுவான தன்மையாய்ப் 

போதனைகளாலும் ஈடச்கைகளாலும் தம்மை யடைந்த ஜனங்களுக்குத் 

தம்மை வெளிப்படுத்தினதையும், பிறகு விசேஷித்தவிதமாய்த் தம்மு 

டைய €ஷர்களுச்குத் தமது காரியங்களை வெளிப்படுத்தினதையும்
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நாம் கண்டறிந்து கடைசியாக அவர் சர்வ மாந்தர்க்கும் தமது தெய் 

வீக மாட்சிமையை மரணத்தின்மூலமாய்ச் காண்பித்ததையும் பார்க் 

இரோம். 

இதிலே பூதாது பகை கிறைவேறுதலையும் இயேசுவின் வேலை 

மூடி.வுபெறுதலையும் காண்கிறோம். 

இச்சுவிசேஷத்தில் சொல்லிய சரித்திரத்தில் பின்வரும் மூன்று 

விசேஷித்த தாற்பரியங்கள் விளங்கும். 

(1) இயேசு இலவசமாய்ப் பாபெட்டார். 1648 195, 

(11) கடவுளின் கருத்து நிறைவேறிற்று, 164: 9 111.2. 88, 

(ili) எல்லாவற்றிலும் இறிஸ்துவின் மாட்சிமை காணப்பட்டது. 
186 37 1011 

இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களின் சரித்தித்திலெழுதிய ௮கேச 

சம்பவங்கள் இக்தச் சுவிசேஷத்தில் எழுதாமல் விடப்பட்டிருக்கன் 

றன. தோட்டத்தின் வியாகுலம், துரோகழுத்தம், இரவில் ஈடந்த 

விசாரணை, விடியற்கால விசாரணை, ஏரோதின் விசாரணை, காண் 

போரும் கள்ளரும் நிந்தித்தல், அந்தகாரம், சேவாலயத்தின் இசை 

இழிதல், நூற்றுக்கதிபதியின் அறிக்கை, பூமியதிர்ச்சி முதலியவை 
கள் எழுதப்பட்டிருக்கவில்லை. 

நம்மாசிரியன் மற்ற நூற்களிலில்லாத சில சம்பவங்களை எழுதி 

யுள்ளான். அவைகள் என்னவெனின், 

அன்னாவின் விசாரணை, பிலாத்துவின் தனிமையான விசா 

ரணை, முதல் பரிகாசம், விலாலைக் குத்தல், நிக்கொதேமு :செய்த 

ஊழியம் என்பவைகளாம். 
பின்வரும் விஷயங்கள் எல்லாச் சுவிசேஷங்களிலும் சமமாய் 

வருகின்றன. 

(1) பிரதான ஆசாரியாது இயக்சம். 

(11) குற்றஞ்சாட்டின வழியாவது -- முதலாவது ராஜதுசோசம், 

இரண்டாவது தேவதூாஷணம். இவைகளில் ௮இகாரிகள் இயச்சஞ் 
செய்தல். 

(111) இயேசு மெளனமாயிருத்தல். 

(14) பரிகாச நடத்தை, 

(ர) பிலாத்துவின் கெட்ட குணம் என்பளவகளே.
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18111, இயேசு கண்டூபிடிக்கப்பட்டது. 

} Q)e யசு இவைகளைச் சொன்னபின்பு, தம்முடைய 

சீஷருடனேகூட கெதரோன் என்னும் ஆற்றுக்கு அப் 
புறம் போனார்; அங்கே ஒரு தோட்டம் இருந்தது, 
அதிலே அவரும் அவருடைய சீஷரும் பிரவேட௫த்தார் 

2 கள.- இயேசு தம்முடைய ௪சஷருடனேகூட அடிக்கடி. 
அங்கே போயிருந்தபடியினால், அவரைச் காட்டிக்கொ 
டுக்கெறெ யூதாசும் ௮க்த இடத்தை அறிந்திருந்தான். -- 

2 யூதாஸ் போர்ச்சேவகரின் கூட்டத்தையும் பிரகான ஆசா 
ரியர் பரிசேயர் என்பவர்களால் அனுப்பப்பட்ட ஊ 
யக்கா ராயும் கூட்டி க்கொண்டு, பக்கு சளோடும் Garr 
டிசளோடும் ஆயுத௩்களோடும் அவ்விடத்திற்கு வந்தான். 

4 இயேசு தமக்கு கேரிடப்போகிற எல்லாவற்றையும் 
அறிந்து, எதிர்கொண்டுபோய், அவர்களை நோக்கி; 

5 யாரைத் தேடுகிறீர்கள் என்ளுர்.-- அவருக்கு அவர்கள் 
பிரதியுத்தரமாக: கசரேயனாகிய இயேசுவைச் சேடு 
றோம் என்ருர்கள். அதற்கு இயேசு: நான்தான் என் 
ரர். அவரைக் காட்டிக்கொடுத்த யூதாசும் அவர்களுட 

6 னேகூட நின்றான். -மான்தான் என்று அவர் அவர்க 
ளிடத்தில் சொன்னவுடனே, அவர்கள் பின்னிட்டுத் 
தரையிலே விமுந்தார்கள். 

7 அவர் மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி: யானாத் தேடு 
இநீர்கள் என்று கேட்டார். அவர்கள்: ஈசமரயனாகிய 

8 இயேசுவைத் தேகம் என்றார்கள்.-இயேசு பிரதி 
WESTIE: நான்தான் என்று உங்களுக்குச் சொன் 
னேனே ; என்னைச் தேடுகிறதுண்டானால், இவர்களைப் 

9 போகவிடுங்கள் என்றார். ௨ நீர் எனக்குத் தந்சவர்களில் 
ஒருவனையும் நான் இழந்துபோகவில்லையென்று அவர் 
சொல்விய வசனம் நிறைவேறச்தக்கதாக இப்படி. நடந் 
சது 

10 அப்பொழுது சமோன்பேதரு, சன்னிடச்திலிருக்க 
பட்டயத்தை உருவி, பிரதான ஆசாரியனுடைய வே 
லைக்காரனை வலதுகாகற வெட்டினான்; அந்த வேலைச் 

11 காசனுக்கு மல்குஸ் என்று பெயர்.-- அப்பொழுது 
இயேசு பேதுருவை நோக்கி: உன் பட்டயத்தை உறை 
பிலே போடு; பிதா எனக்குச் கொடுத்த பாத்திரத்தில் 

நான் பானம்பண்ணாதிருப்பேனோ என்றார்.
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(1) இயேசுவைக் கண்டூபிடித்தது. 16111, 

1. அப்புறம் போனுரீ--பட்டணத்தை விட்டுப்போனாரென்றறிச. 

கேதரோன் ஆறு -- ஆறு என்பதற்கு அருவியென் தெழுதுக. 

கெதரோன் என்பதற்கு கரியோனென்நர்த்தமாம். அது ஒரு ஆழ்ந்த 

பள்ளத்தாக்கில் ஓடினதால் தண்ணீர் கரிய நிறமுள்ளது 

தோட்டம்-கெத்செமனே என்னும் பண்ணையிலுள்ள ஒரு கனித் 

தோட்டம். இதிலே ஆசிரியன் வியாகுலச்தைப்பற்றி எழுதாமல் 
விட்டான். 

2. இயேசு அடிக்கடி இட்கே வர்ததாக இர்நூவில்மாத்திரம் தெரிய 

வருகிறது, 

3. கூட்டம்--பட்டாளத்தின் பத்தாம்பாகம் அசாவது அறுநூறு 

பெயர் பந்சங்களோடும் தீவட்டிகளோடும் வந்தார்களென்பது இக் 

நூலில்மாச்சிரம் சொல்லியிருக்கிறது. 

4, இயேசு இலஃசமாய்ச் சுதாவாய்த் தம்மை ஒப்புச்கொடுத்த 

சைக்காண்க, 

9. இயேசு 1715-ல் இல்வார்ச்சை சொன்னார். ஸஷேர்கள் தங்க 

ளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஊழியஞ்செய்யும்படி காக்சப்படவேண்டும் 

என்பதைப்பற்றி ஆசிரியன் சொன்னான். 

10 இந்தச் சம்பவம் எல்லாச் சுவிசேஷங்களிலும் வருறெது. 
இந்தூவில்மாத்திரம் பேதுருவின் பெயரும், மல்குஹின் பெயரும் 

சொல்லப்படுகன்றன. மற்றச் சுவிசேஷங்கள் பலஸ்தீனாசேசத்தில் 

முன்னமே எழுசபபட்டசால் அவைகளில் இவர்களது பெயர் தெரி 

விச்சாமல் விடபபட்டுள்ளது. 

அவன் பிரதான ஆசாரியனுக்கு வேலைக்காரனென்பது இந் 

தூலினால்மாத்திரம் தெரியவருகிறது 

1 1. ஆக்ம வியாகுலத்தின் பாத்திரத்சைப்பற்றிப் பேசனதைக் 

காண்ச. மத் 16%, 

151937, யூதர் பகையின் நீறைவேறுநல். 

12 அப்பொழுது போர்ச்சேவகரும், ஆயீரம் போர்ச்சே 
வகருக்குத் தலைவனும், யூசருடைய ஊழியக்காரரும் 

13 இயேசுவைப் பிடித்து, அவரைச் கட்டி, -- முதலாவது
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அவரை அன்னா என்பவணிடத்திற்குக் கொண்டுபோ 
னார்கள்; அவன் அந்த வருஷத்துப் பிரதான ஆசாரிய 

14 னாகிய காய்பாவுக்கு: மாமனாயிருந்தான்.--ஜனங்களுச் 
காக ஓரே மனுஷன் சாகிறது நலமாயிருக்குமென்று 
யூதருக்கு லோசனை சொன்னவன் இந்தக் காய்பாவே. 

15 சீமோன்பேதுருவும் வேறொரு சஷனும் இயேசுவுச் 
குப் பின்சென்றார்கள். அந்தச் ஷேன் பிரசான ஆசா 
ரியனுச்கு அறிமுகமானவளுயிருந்ததினால், இயேசுவு 
டனேகூடப் பிரதான ஆசாரியனுடைய அ௮ரமனைக்குள் 

16 பிரவேடித்தான்.--பேதுரு வாசலருகே வெளியே கின் 
ரன். அப்பொழுது பிரசான ஆசாரியனுக்கு அறிமுக 
மானவனாயிருந்த மற்றச் ஷன் வெளியே வந்து, வாசல் 
காக்கிறவர்களுடனே பேசு, பேதுருவை உள்ளே 

17 அழைத்துச்கொண்டுபோனான்.--அப்பொழுது வாசல் 
காக்கிற வேலைக்காரி பேதுருவை கோக்க; நீயும் அந்த 
மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றாள். 

18 அவன்: நான் அல்ல என்ரறான்.--குளிர்காலமானபடியி 
னாலே ஊழியச்காரரும் சேவகரும் கரிநெருப்புண 
டாக்கி, நின்று, குளிர்காய்ந்துகொண்டிருந்தார்கள்; 
அவர்களுடனேகூடப் பேதுருவும் கின்று குளிர்காய்க் 
துகொண்டிருந்தான். 

19 பிரதான ஆசாரியன் இயேசுவினிடத்தில் ௮வரு 
டைய சீஷனாக்குறித்தும் போதகத்சைக்குறித்தும் விசா 

20 ரித்தான்.--இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நான் 
வெளியசங்கமாய் உலகத்தடனே பேசேன்; ஜெப 
ஆலயங்களிலேயும் யூதர்களெல்லாரும் கூடிவருறெ தே 
வாலயச்திலேயும் எப்பொழுதும் உபதேடுத்தேன்; அர்த 

21 ரங்கத்திலே கான் ஒன்றும் பேசவில்லை. -- நீர் என்னி 
டத்தில் விசாரிசசகவேண்டியதென்ன? நான் சொன்ன 
வைகளைச் கேட்டவர்களிடத்தில் விசாரியும்; நான் பே 
சென வைகளை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்சளே என்றார். 

22 இப்படி. ௮வர் சொன்னபொழுது, சமீபத்தில் நின்ற 
சேவகரில் ஒருவன்: பிரதான அசாரியனுக்கு இப்படியா 
உத்தரவு சொல்லுகிறது என்று, இயேசுவை ஒரு ௮றை 

23 அறைகதான்.--இயேசு ௮வனை நோக; நான் தகாத 
விதமாய்ப் பேச துண்டானால், தகாததை மொப்புவி) 
நான் தகுதியாய்ப் பேசினேனேயாூல், என்னை ஏன் 

24 அடிக்கிறாய் என்றார்.--பின்பு ௮ன்னா என்பவன் பிர
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தான ஆசாரியனா௫ய சாய்பாவினிடத்திற்கு ௮வனாச் 
கட்டுண்டவராக அனுப்பினான். 

2௦ சீமோன்பேதுரு நின்று குளிர்காய்ந்துகொண்டிருர் 
தான். அட்பொழுது சிலர் ௮வனை நோக்க; நீயும் 
அவனுடைய ஷரில் ஒருவனல்லவா எனறுர்கள். 

20 அவன்: சான் ௮ல்ல என்று மறுதலிச்தான்.---பிரசான 
ஆசாரியனுடைய வேலைக்காரரில் பேதுரு காசறவெட் 
டினவனுக்கு இனத்தானா௫ிய ஒருவன் ௮வனை நோக்கி: 
நான் உன்னை ௮வனுடனேகூடத்தோட்டத்திலே காண 

27 வில்லையா என்றான். -- அப்பொழுது பேதுரு மறுபடி 
யும் மறுதலித்தான்; உடனே சேல் கூவிற்று. 

(2) ஆசாரியா சேய்த விசாரணை. 18195, 

அன்னா செய்த விசாரணைமாத்திரம் இந்நாவலில் எழுதியுள்ளது. 

யூத சங்கத்துக்கு முன்பாக நடந்த விசாரணை மற்றச் சுவிசேஷங்களி 

விருந்ததால் ஈம்மாசிரியன் எழுதிலன். அன்னா ௫. பி, 17-14 பிர 

தான ஆசாரியனா யிருச்சலாலும் யூதர்களில் மிச்ச அதிகாரமுடையவ 

ஞதைலாலும் முதலாவது அ௮வனிடச்தில் இயேசுவைக் கொண்டு 

போனார்கள். 

11. காய்பா 8. பி. 18-16 பிரதான ஆசாரியனானான். 

15. வேறேரு சீஷனும் -- இவன் யோவானாடிய நூலாசிரிய 

னென்று அனுமானிக்கலாம். அவன் பிரதான ௮சாரியனுக்கு அறி 

மூகமானவனைப்பற்றி 57-ம் பக்கம் காண்க. 

இந்தச் சம்பவம் ௮ன்னாவின் வீட்டிலோ, காய்பாவின் வீட்டிலோ 

நடர்ததென்று இந்நூலில் கிஜமாய்ச் சாணப்படுகிறடில்லை. இரியனு 

பந்த சுவிசேஷங்களில் காய்பாவின் ௮சமனைக்குள் ஈடந்ததென்று 

சொல்லியிருச்கிறது, ஒருவேளை அன்னாவும் பிரதான அசாரியனது 

அரமனைச்குள்ள சில அறைகளில் வடூத்திருர்திருக்கலாம். 

17. பேதுரு ஒருவேளை யோவானுடன் பிரவேடித்திருந்திருப் 

பான். யோவான் அவர்களுக்குச் தெரிர்சவனாதலால் பேதுருவைப் 

பார்த்து: நீயும் அவனுக்குச் சஷனோ என்று எதிர்மறை வினாவாய்ச் 

கேட்டாள். அகையால் ௮வன் அல்ல என்று சொல்லுவது எளிது. 

19. பிரதான இசாரியன்--அ௮ன்னாவோ, காய்பாவோ என்பது 

விளங்கவில்லை. 24-ம், 25-ம் வசனத்தில் பிறகு காய்பாவுக்கு முன்
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பாசப் போய் விசாரிச்சப்பட்டதாகத் தோன்றுகிறது. எணினும் 

பிரசான அசாரி.பன் என்னும் பெயர் சாய்பாவுக்குக் கொடுக்கப்பட் 

டதேயொழிய அன்னாவுக்குக் கொடுக்சப்படவே இருச்சமட்டாது. 

காய்பாவும் அன்னாவுக்குமுன் டந்த விசாரணையிலும் பங்குபெற்றதாக 

நினைக்க. 

21. அன்னாவுக்கு முன்பாக நடந்த விசாரணை இட்டமான விசார 

ணையல்லாமல் இரகசியமானதென்று தோன்றுகிறது. ஆல் ஆக்தி 

னைக்குட்படுத்தும் குற்றம் ஒன்றும் தோன்றாததால் காய்பா பூக்க 

மாய் விசாரிக்கும்படி ௮வரை அனுப்பினான் போலிருக்கிறது. 

25. பேதுரு மறுதலித்த சம்பவம் 18-ம் வசனத்திற்குத் தொடர்ச் 

சியாக எழுதியுள்ளசைக் காண்க, இந்தச் கேள்வியும் எதிர்மறை 

வினாவாம். இயேசுவை அவ்வழியாய் நடத்கிக்கொண்டுபோகையில் 

garg முகத்திலோ பேதுருவின் முகத்திலோ எந்தக் குறிப் 

பையாவது கண்டு கேட்டிருப்பான். ஆகையால் ஒருவனோவென் 

தெழுதுக. 
20. இந்தக் கேள்வி உடன்பாட்டு வினாவாம். இவைகளில் 

நூலாரிரியனது திட்டமான அறிவைக் காண்க. 

(3) பிலாத்து சேய்த விசாரண. 1854-1916, 

யூதர்கள் இரவில் காய்பாவுக்கு முன்பாக இயேசுவை விசாரணை 

செய்து அவரைக் கொலைசெய்யும்படி தீர்மானஞ்செய்தார்கள். பிறகு 

சங்கமெல்லாட் கூடி அதத் தீர்மானத்தை உறுஇப்படுத்திவிட்டது. 

அவ்வண்ணம்செய்தவுடனே பிலாத்துவுக்குழமுன்பாகச்கொண்டுபோய் 

அவனும் அந்தத் தீர்மானச்சை உறுதியாக்கும்படி கேட்டார்கள் 

1558-25. பின்பு பிலாத்து அப்படிச் செய்யாமல் இயேசுவைத் சனி 

மையாய் விசாரித்தான் 15553, அதின்பேரில் பிலாத்து, அவன் 

குற்றமில்லாதவனென்று தீர்மானித்து அவரை விடுவிக்க உபாயம் 

தேடினான். யூதர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ௮வரைச் கொலை 

செய்யவேண்டுமென்று ஜனங்களை ஏவினார்கள் 1659-40, பிலாத்து 

ஜனங்களைப் பிரியப்படுத்த இயேசுவை அழைப்பித்து சேவகரது 

பரிகாசத்துக்கு ஒப்புக்கொடுத்தான் 1915, ஜனங்கள் அவரைப்பற்றிப் 

பரிதாபமடையும்படி ௮வரளை வெளியே கொண்டுவந்து ௮வரை 

விடுவிக்கப் பிரயாசப்பட்டான். இதன்பேரில் பிலாத்து மறுபடியும்
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சுவை விடுவிக்கப் பார்த்தான். அப்போது யூதர்கள் இராஜதுரோகசக் 

குற்றத்தையும் சாற்றிப் பிலாத்துவைப் பயமுறுத்தினார்கள். இதினால் 

பிலாத்து அவன் குற்றமுள்ளவனென்று தீர்த்து மாணாக்கனே உறு 

இப்படுச்தினான் 1915-15, 

காய்பாவுக்கும் ச௩்கத்திற்குழமுன்பாக ஈடந்சதை தஇரியனுபந்த சுவி 

சேஹங்களில் பார்ச்ச. பிலாத்துவின் விசாரணை இந்நூவில்மாச்திரம் 

விவரமாய் எழுதப்பெற்றது. யோவான் இதைக் சண்டறிர்தான்போ 

விருக்கிறது. 

1655, பிலாத்துவின் பயழம் இயேசுவின் பேநந்தன்மையும். 

28 அவர்கள் காய்பாவினிடச்திலிருந்து இயேசுவைச் 
சேசாதிபதியின் ௮ரமனைக்குக் கொண்டுபோனார்கள்; 
அப்பொழுது விடியற்காலமாயிருக்தது. தீட்டுப்படா 
மல் பஸ்காவைப் பு௫க்கத்தக்கசாக, அவர்கள் தேசாதிப 

இயின் அ.சமனைக்குள் பிரவேசியாதிருந்தார்கள். 
29 ஆதலால் பிலாத்து அவர்களிடத்தில் வெளியே வர்து: 

இக்த மனுஷன்மேல் என்ன குற்றஞ் சாட்டுகிறீர்கள் 
30 என்றான். -- அவர்கள் அவனுக்குப பிரதியுச்தரமாச: 

இவன் குற்றவாளியாயிராவிட்டால், இவனை உம்மிடத் 
81 தில் ஒப்புக்கொடுக்கமாட்டோம் என்றார்கள்.- அப்பொ 

முது பிலாத்து அவர்களை நோக்கி: இவனை நீங்களே 
கொண்டுபோய், உங்கள் நியாயப்பிரமாணசதின்படி 
நியாயந்தீருங்கள் என்றான், அதற்கு யூதர்கள்: ஒருவ 
னையும் மாண ஆக்கினை செய்ய எங்களுக்கு அதிகார 

99 மில்லை என்ரூர்கள்.--தாம் இன்னவிதமான மரணமாய் 
மரிச்சப்போடுறாரென்பசைக்குறித்து இயேசு குறிப் 
பாய்ச் சொல்லியிருந்த வார்த்சை நிறைவேறத்சச்கதாக 
இப்படிச் சொன்னார்கள். 

33 அப்பொழுது பிலாத்து மறுபடியும் ௮ ரமனைக்குள் 
பிரவே?த்த, இயேசுவை அழைக்தி: [2 பூசருடைய 

34 ராஜாவா என்று கேட்டான். -- இயேசு அவனுக்குப் 
பிரதியுத்காமாக: நீராய் இப்படிச் சொல்லுகறீிரோ? 
அல்லது மற்றவர்கள் என்னைக்குறித்து இப்படி ௨மச் 

35 குச் சொன்னார்களோ என்றார். -- பிலாத்து பிரதியுத்தா 
மாக: கான் யூசனா? உன் ஜனங்களும் பிரதான ஆசாரிய
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ரூம் உன்னை என்னிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்சார்கள், 
நீ என்ன செய்தாய் என்றான். 

36 இயேசு பிரதியுத்தரமாக: என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத் 
திற்குரியதல்ல, என் ராஜ்யம் இல்வுலகச்இற்குரியதா 
ளுல் நான் யூதரிடத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கப்படாதபடிக்கு 
என் ஊழியக்காரர். படோராடியிருப்பார்களே) இப்படி. 
யிருக்க என் ராஜ்யம் இவ்விடத்திற்குரியதல்ல என்றார். 

37 அப்பொழுது பிலாத்து ௮ வரை கோக்க: அப்படியா 
னால் நீ ராஜாவோ என்றான். இயேசு பிரதியுத்சரமாக, 
நீர் சொல்லுறெபடி நான் ராஜாதான்; சத்கியதச்சைக் 
குறித்துச் சாட்சிகொடுச்ச கான் பிறந்தேன், இதற்கா 
கவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன்; சத்தியவான் எவனும் 
என் சத்தம் கேட்கிறான் என்றார். 

38 அதற்குப் பிலாத்து: சத்தியமாவது என்ன என்ரான். 

பிரிட்டோரியத்திற்கு வேளியே நடந்தவை 1858-53, 

28. அரண்மனைக்த--இது பிரிட்டோரியமென்னும் சோமான் 

பிரதிநிதி வ௫ிக்குமிடம். 

விடியற்காலம்-ஞூன்றுமணியிலிருந்து ஆறுமணிவரைக்குமுள்ள 

நான்காம் ஜாமமென்றறிக. 

பிரவேசியாதிநந்தார்கள்--புளித்தமாவுள்ள வீட்டில் பிரவேூிப் 

பதே பஸ்கா சாப்பிடாதபடி தீட்டு செய்ததாக நினைத்தார்கள். 

29, இரளான ஜனங்கள் கூடுமூன்னே இதை மூடிச்சவேண்டு 

மென்று விரும்பி வெளியே போயிருந்தான்போலிருக்கிறது. 

80. யூதர்கள் தங்கள் தீர்ப்பைக் காட்டி இதை உடனே நிறை 
வேற்றத் துணிந்து கேட்டார்கள். சில வருஷங்களுக்குமுன்னே மா 

ளாக்னே செய்யும் அதிகாரம் அவர்களிடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட் 

டது. அவர்கள் முதலாவது மதசம்பந்தமான குற்றமாத்திரம் சாட்டி 

மரணாக்கனை கேட்டார்கள். 

31. பிலாத்து அதற்குச் செவிகொடாமல் அவர்களைச் தங்கள் 

மதப்பிரமாணத்தின்டடி. தீர்க்சச்சொன்னான். அவர்கள் மரணாக்இ 

னையை விரும்பியதால் அதைச் சம்மதிக்காமல் தீங்களுக்இருத 

குறைந்த அதிகாரத்தை வெளியிட்டார்கள். 

32. 2119, பார்க்க.
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பிரிட்டோரியத்திற்குள்ளே நடந்தவை 1853-38, 

33. இந்தச் கேள்வியைப் பிலாத்து பரிகாசமாய்க் கேட்டான். இரா 

யருக்கு விரோதமாய் வேறே இராஜாவை வைப்பதுமாத்திரம் ௮வன் 

விசாரிச்கவேண்டிய௰ காரியம்; மற்றக்காரியம் அவனுகச்குரியதல்ல. 

34. பிலாத்து இதைக் கேட்டிருக்கலாம். இராயர் விஷயமாயா 

வது, மதவிஷயமாயாவது பிலாத்து அ௮க3கேள்வியைத் இட்டமாய் 

நினைக்கும்படி இயேசு ௮வனை இன்னொரு கேள்வி கேட்டார். 

35. யூசருடைய ராஜாவென்னும் பெயர்பெற்றவனை யூதர்கள் 

எப்படி. மரணத்துக்கு ஒப்புக்கொடுப்பார்களென்று அறியவில்லை. 

36. இயேசு இப்போது தமது இராஜ்யத்தின் சின்மயத்தன் 

மையைத் தெளிவாய்க் காண்பிக்க விரும்பி முதலாவது ௮வரது இரா 

ஜ்யம் இந்த உலகத்துக்குரியதல்லவென்றும், இரண்டாவது அது 

சின்மய சத்தியத்திற்குரியதென்றும் இப்புறத்சேசதச்து அதிபதிக்குப் 
போதித்தார். 

37. இதில் ௮வாது முன்னிருப்பும் தெய்வ நியமிப்பும் காணப்படு 

இறது. சத்தியமென்பது இந்நாலாிிரியனுக்குப் பிரியமான வார்த்தை. 

சத்தியமுள்ளவர் யாவரும் இயேசுவுக்குரியவராவார்களென்பது ௮வ 

னது கருத்து, 

38. சந்தியமாவது என்ன-சத்தியமேது என்றெழுதுக. ௮வன் 

அலட்சியமாய்க் கேட்டான். இயேசுவின் இராஜ்யம் சத்தியத்திற் 

குரியதென்றால் அதைப்பற்றி கவலைப்படவேண்டியதில்லை. 

185-191, பிலாந்துவின் கோழைத்தனழம் யூதரின் பகையும். 

மறுபடியும் ௮வன் யூதர்களிடத்கில் வெளியே வந்து; 
39 நான் அவனிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காணேன்.-பஸ்கா 

பண்டிகையில் கான் உங்களுக்கு ஒருவனை விடுதலை 

டண்ணுறெ வழச்கமூண்டே; ஆகையால் யூகருடைய 

ராஜாவை நான் உங்களுக்காக விதெலைபண்ண உக்க 
40 ஞூக்கு மனதுண்டா எனரறான்.--அப்பொழுது: ௮வர்ச 

ளெல்லாரும் இவனையல்ல, பரபாசை விடுதலைபண்ண 
வேண்டும் என்று மறுபடியும் சத்தமிட்டார்கள்; அந்தப் 
பரபாஸ் என்பவன் கள்ளனாயிருக்தான்.
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1 அப்பொழுது பிலாத்து இயேசுவைப் பிடித்து 
2 வாரினால் அடிபபித்தான்.--போர்ச்சேவகர் முள்ளு 
களினால் ஒரு முடியைப் பின்னி அவர் சிரசின்மேல் 
வைத்து, சிவப்பான ஒரு அங்கியை அவருக்கு உடுத்தி:- 

3 பூச்ருடைய ராஜாயே, வாழ்க என்று சொல்லி, அவ 
மாச் கையினால் அடித்தார்கள். 

4 பிலாத்து மறுபடியும் வெளியே வந்து: நான் இவனி 
டத்தில் ஒரு குற்றமும் காணேன் என்று நீங்கள் அறி 
யும்படிக்கு, இசோ, உங்களிடத்தில் இவனை வெளியே 

5 கொண்டுவருகிறேன் என்றான்.-இயேசு, par pip yd 
சிவப்பங்கியும் தரித்தவராய், வெளியே வந்தார். அப் 
பொழுது பிலாத்து அவர்களை நோக்கி: இதோ, இந்த 
மனுஷன் என்றுன். 

6 பிரதான ஆசாரியரும் சேவகரும் அவரைச் சண்ட 
யோது: சிலுவையில் அறையும் சிலுயையில். அறையும் 
என்று சத்சமிட்டார்கள், அதற்குப பிலாத்து: நீங்களே 
இவனைக் கொண்டுபோய்ச் சிலுவையில் அறையுங்கள், 
நான் இவனிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காணேன் என் 

7 றான். -- யூதர்கள் ௮அவனுக்குப பிரதியுத்தரமாக: எங்க 

ளுச்கு ஒரு நியாயப்பிரமாணமுண்டு, இவன் தன்னை 
தேவனுடைய குமாரனென்று சொன்னபடியினால், 
அத நியாயப்பிரமாணத்தின்படியே, இவன் சாகவேண் 
டும் என்ருர்கள், 

8 பிலாத்து இ இந்த வார்ச்சையைச் கேட்டபொழுது அதி 
9 கமாய்ப் பயந்து,-மறுபடியும் அ ரமனைக்குள்ளே போய், 
இயேசுவை கோக்: நீ எங்கேயிருந்து வந்சவன் என் 
ரூன். அதற்கு இயேசு மாறுத்தாம் ஒன்றும் சொல்ல 
வில்லை. 

10 அப்பொழுது பிலாத்து: £ என்னோடே பேசுறதில் 
லையா? உன்னைச் சிலுவையில் அறைய எனக்கு ௮இசா 
சம் உண்டென்றும், உன்னை விடுதலைபண்ண எனக்கு 
அதிகாரம் உண்டென்றும் உனக்குத் தெரியாதா என் 

11 ருன்.-இயேசு பிரதியுத்தரமாக: பத்திலிருந்து உமக்குக் 
கொ௫ுச்சப்படாதிருந்தால், என்மேல் உமக்கு ஒரு அதி 
காரமுமிராது; ஆனபடியினாலே என்னை உம்மிடச்டில் 
ஒப்புக்கொடுத்தவனுக்கு ௮இ௧ பாவமுண்டு என்றார். 

12 அதுமுதல் பிலாத்து அவரை விடுதலைபண்ண வகை 
தேடினான். யூதர்கள் ௮வனை (நோக்; இவனை விடு
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தலை பண்ணினால் நீர் ராயனுக்குக் சிகேதெனல்ல; 
தன்னை ராஜாவென்கிறவ னெவனோ ௮வன் சாயனுக்கு 
விரோதி என்று சத்தமிட்டார்கள். 

13 பிலாத்து இந்த வார்த்தையைக் கேட்டபொழுது, 
இயேசுவை வெளியே அழைத்துவந்து, தீளவரிசைப்ப 

டுத்தின மேடை என்றும், எபிரெய பாஷையிலே 
கபத்தா என்றும் சொல்லப்பட்ட இடத்திலே, நியாயா 

14 சனத்தின்மேல் உட்கார்ந்தான்.-௮௪ காள் பஸ்காவுக்கு 
ஆயத்தசாளுப், ஏறக்குறைய ஆறுமணி கேரமுமாயிருக் 
தீது; அப்பொழுது ௮வன் யூசர்களை கோச்இ; இதோ, 

15 உங்கள் ராஜா என்றான். அவர்கள்: இவனை அகற்றும் 
அகற்றும், சிலுவையில் அறையும் என்று சச்தமிட்டார் 
கள். அதற்குப் பிலாத்து: உங்கள் ராஜாவை நான் சிலு 
வையில் அறையலாமா என்றான். பிரதான ஆசாரியர் 
பிரதியுத்தரமாக: ராயனேயல்லாமல் எதுகளுக்கு வேறே 

16 ராஜா இல்லை என்றார்கள்.-- அப்பொழுது ௮வரைச் 
இலுயையில் அறையும்படிக்கு அவர்களிடத்தில் ஒப்புக் 
கொடுத்தான் அவர்கள் இயேசுவைப பிடிச்துக் கொண் 
டுபோனார்கள் 

பிரிட்டோரியத்திற்கு வெளியே ஈடந்தவை. 1849-40, 

இச்சமயத்தில் எரோதுவின் விசாரணைக்கு அவர் அனுபபப்பட் 

டாசென்று லூக் 234”5ல் தெரியவருகிறது, 
39. இந்த வழக்கத்தைபபற்றி வேறிடத்தில் ஒன்றும் எழுதப் 

படவில்லை. இயேசு குற்றமில்லாதவரென்றறிந்தும் பிலாச்து ௮வ 

சைச் குற்றமுள்ளவரென்பதுபோலவே ஈடத்துகிருன். 

40. பரபாஸ் என்பவன் ராஜதுசோக சகலகதச்சையும் கொள்ளை 

யாடலையும் எழுப்பிவிட்டான். ஜனங்கள் இதற்குள்ளே இரளாய்க் 
கூடினார்கள். இவன் ரோமான் இராஜ்யத்தை எதிர்த்துப் போராடி. 

னதாலும் பிரசான ஆசாரியனின் தூண்தெலாலும் ஜனட்கள் இவ 

னையே தெரிந்துகொண்டார்கள். 

பிரிட்டோரியத்திற்குள்ளே நடந்தவை. 191, 

1. இயேசுவை வாரினால் அடித்தால் ஜனங்கள் திருப்தியடைந்து 

௮வரை விடுவதாக நினைத்துப் பிலாத்து இப்படிச் செய்தான். லூச் 

31415, பார்க்க 
16
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9, ஏரோதுவின் சேவகர் முதலாவது இயேசுவுக்குப் பரிகாச 

வேஷம் போட்டது லூச் 3-ல் தெரியவருறெது. அடித்தபிறகு 

பிலாத்துவின் சேவகரும் மறுபடியும் அவ்வண்ணஞ் செய்தார்கள். 

சேவகர் இவ்விதமாய் இயேசுவுக்கு முட்டரீடச்சையும் ரத்தாம்பர 

அங்கியையும் அணிந்தது அவரது சின்மய ராஜரீகத்தை யாவருக் 

கும் விளக்சக்கூடியது 

பிரிட்டோரியத்திற்கு வெளியே நடந்தவை. 194-9. 

பிலாகது பயூசீர் மனமுருகும்படியும் அவர்கள் தாங்கள் செய் 

யும் அரியாயச்சைபபற்றி வெட்சமடையும்படிக்கும் இக்தப் பரிதாப 

நிலமையடைந்த இயேசுவை ஜனங்களுக்குக் காண்பிச்தான். 

7. பிலாத்துடி பரிகாசமாய் யூதர்களே அறையும்படி சொன்ன 

போது பூதர்கள் தங்கள் நியாயச்சைக் காட்டிப் பிலாத்து ௮தின்படி 

செய்யவேண்டுமென்று வற்புறுத்திப பேசினார்கள். இயேசு தன்னைச் 

தேவகுமாரன் என்று சொன்னதால் அவன் சாகவேண்டும் என்பது 

யூகர்களது பிரமாணம். முன்னே இந்தச் குற்றத்தைச் சாற்றவில்லை 

போலிருக்கறெத 

பிரிட்டோரியத்திற்குள்ளே கடந்தவை 19811, 

5, இந்தப் புதுச் காரியம் ரகசியமுள்ளதாய்ப் பிலாத்துவின் மன 

துககுப பயமுண்டாக்னெது 

9, இப்பே்பபட்ட கேள்வி பிலாத்துவின் அதிகாரத்துக்குரிய 

தல்லாததாலும் அவன் நீதியற்றவனல்லாதசாலும் இயேசு பேசாம 

லிருந்தார். 

11. இயேசு இப்போது தாம் மேலான நியாயாஇிபதியாகப் பிலாத் 
துவையும் மற்றோரையும் நியாயர்தர்கஇருர். ye அதிபதிகளின் 

பிரதிநிதியாசய காய்பா என்பவன் பூத மேசியாவை ரோமான் 

அதிகாரிக்கு ஒப்புக்கொடுத்ததாலும் ௮வரை நீதியில்லாமல் கொல்ல 

ஏற்பாடு செய்ததாலும் அவனுக்கே பெரிய குற்தமிருந்ததாகச் சாதித் 

தார். இப்படி மேலான நியாயந்தீர்க்கிறு மாட்சிமையை அவர் 

சொன்னபோது பிலாத்துக்கு விளங்கெ.த.
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பிரிட்டோரியத்திறகு வெளியே நடநதவை, 1918-16 

12 யூதாகள பிலாததுவின் பிடிவாதத்தைப பார்த்து இன்னோ 

ருபாயம செயதார்கள் எப்படியெனில், இிபேரியுராயர் ௮தி௪ சநதே 

சகசாரன், தேசாஇபதிகள் ௮வர் ௮இகாரத்தைக் கவனிக்காத விஷயத் 

தைபபறறி ௮வனுச்குக கேள்விவந்தால் அவனிஷ்டததுடன் சேட்டு 

லேசாய அபபோபபட்ட தேசாதிபதியை நீக்குவான் இதோடு 

பிலா ஈது ௮திச கெட்ட தேசாதிபதியாகித தனது சொகச லாபத்தை 

மிகவும பாராட்டினான் ஆகையால பூதாகள் ராஜதுரோகக குற்ற 

காட்டினவுடனே பிலாத்து ௮ஈத அநியாயத்திற்கு ஓததுககொள்ள 

கேரிட்டது 

13 தளவரிசைப்படுூத்தன மேடை--இது கல தளவரிசையு 

டைய லா பிராகாரமெனறு சொல்லலாம 

14 ஆயத்தநான் -- ஒய்வுகாளுககு முகதினகாளாகி.ப வெள்ளிக் 

இழமை யென்றறிக 

ஆறுமணி---அதாவது பனனிரணடுமணி மத்தியானம மாற்கு 

மூன்றாமமணி யெனறெழுதினான அது ஒனபதுமணியாகும் சாதா 

ரணமாய் அதசேசசது ஜனஙகள நாலாம் தாம் மணியென்று 

சொல்லமாட்டார்கள் ஆகையால மூன்றாமமணிககும் ஆறாமமணிக் 
கும மததியிலுளள கேரசதுககு இசண்டையுஞ் சொல்லு வத இந்த 

வித்தியாசசதிற்குக காரணமெனபாா சிலா 

15. யூசகாகள் கடைசியாக யேசுவையும, தாஙகள் இதுவரைக்கும 

எதிபார்தச மேரியா ராஜாவையும மனசாரத் கள்ளிபபோட்டார் 

கள் ஜனஙகளும இதில சோந்தவர்கள் 

1917-30 பகையின் முடிவும் பேநந்தன்மையின் சிறப்பும் 

17 அவா தமமுடைய சிலுவையைச் சுமகதுகொண்டு, 
எபிசெயு பாஷையிலே கொல்கொதா என்று சொல்லப் 
படும கபாலஸ்தலம் என்கிற இடததிற்குப் புறபபட்டுப 

18 போனார் --௮ஙகே அவரைச் சிலுவையில் அறைகதார் 
கள்; ௮வசோடேகூட வேறிசண்டுபேரை இரண்டு பக் 
கஙகளிலும் இயேசுவை நடுவிலுமாகச் சிலுவைகளில் 
அறைந்தாரகள்.



244 வசனமும் வியா க்கியானமும் 

19 பிலாத்து ஒரு மேல்விலாசத்தை எழுதி, சிலுலையின் 
மேல் போடுவிச்சான். ௮தில் நசரேயனுகிய டூயேசு 

20 யூதநடைய ராஜா என்று எழுதியிருக்சது.-இயேசு சிலு 
வையில் அறையப்பட்ட இடம் நகரத்திற்குச் சமீபமா 
யிருந்தபடியினால், யூதரில் ௮0கேகர் அந்த மேல்விலா 
சத்தை வாடித்தார்கள்; 9g எபிரெய திரேக்கு லச்தீன் 

21 பாஷைகளில் எழுதியிருந்தது. -- அப்பொழுது யூதரு 
டைய பிரதான ஆசாரியர் பிலாத் தவை கோக்க: யூதரு 
டைய ராஜா என்று நீர் எழுதாமல், தான் யூதருடைய 
ராஜா என்று ௮வன் சொன்னதாக எழுதும் என்றார் 

22 கள்.- பிலாத்து பிரதியுச்காமாக: மான் எழுதினது எழு 
இனதே என்றான். 

23 போர்ச்சேவகர் இயேசுவைச் சிலுவையில் அறைக்கு 
பின்பு, அவருடைய வஸ்திரங்களை எடுத்து, ஒவ்வொரு 
சேவகனுக்கு ஒவ்வொரு பங்காக நாலுபட்காக்கனார்கள்; 
அங்கியையும் எடுச்தார்கள், அந்த ௮ஙஇ தையலில்லா 
மல் மேலே தொடங்கி முழுவதும் கெய்யப்பட்டதா 

24 யிருந்தது.-அவர்கள்: இசை சாம் இழியாமல், யாருக்கு 
வருமோ என்று இசைக்குறித்துச் £ட்டுப் போடுவோம் 
என்று ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள். 
என் வள்.இிரங்களைச் தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு, என் 
உடையின் மேல் சட்டுப்போட்டார்கள் என்கிற வேத 
வாக்யெம் நிறைவேறச்தச்கதாகப போர்ச்சேடீகர் இப்ப 
டிச் செய்தார்கள். 

25 இயேசுவின் சிலுவையினருகே ௮௮ ௬டைய சாயும், 
அவருடைய sider சகோசரி இலெயோப்பா மரியா 
ளும், மகதலேனா மரியாளும் நின்றுகொண்டிருக்தார் 

96 கள். -- அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய தாமையும் 
அருகே நின்ற தமக்கு அன்பாயிருந்த சஷனையும் 
கண்டு, தம்முடைய தாயை நொக்கி: ஸ்இிரீயே, ௮தோ, 

27 உன் மகன் என்ளுர், - பின்பு அந்தச் ”ஷேனை நோக்க: 
அதோ, உன் தாய் என்றார். அர்கேரமுதல் அர்ச் 
ஷன் அவளைத் தன்னிடமாய் ஏற்றுக்கொண்டான். 

28  அசன்பின்பு, எல்லாம் முடிந்சது என்று இயேசு 
அறிக்து, வேதவாக்கியம் நிறைவேறச்சச்கசாக: தாசமா 

29 யிருக்கிறேன் எனறார். -- காடி நிறைந்த பாத்திரம் 
அங்கே மைக்சப்பட்டிருந்கது; அவர்கள் சடற்காளா 
னைக் காடியிலே தோய்த்து, ஈசோப்புத்தண்டில் மாட்டி,
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30 அவர் வாயினிடத்தில் நீட்டிக கொடுத்தார்கள். -இயேசு 
காடியை வாகூனெபினபு, முடிஈசது என்று சொல்வி, 
தலையைச் சாய்த்து, ஆவியை ஒபபுககொகுததார் 

(4) சிலுவையில் அறைந்த மரணம் 1917-37 

17 குற்றவாளி தனது சிலுவையைச் சுமகதுபோதல் வழக்கம். 

இயேசு ௮தைத தா௩க முடியாமல் விழுந்ததாகவும் மோன் அதற்கு 

உதவிசெயததாசவும இச்சுவிசேஷததில சொல்லியிருக்கவில்லை 

19 குற்றவாளியை மாணததிற்குக கொண்டுபோனபோது அவன் 

செய்த குற்றம் பலகையில் எழுதிக் கழுததில் கட்டிக சாணபிபபது 

வழககம. இசசமயததில் பிலாசதுவோ யூதருக்குப் பரிகாசமாக 

எழுதிவைசதான் 

20 இது இரத மூன்று பாஷைகளில எழுதியுளதால் வா௫க்கக் 

கூடியவா யாவரும வாரிபபாகள் இரேசகுபாஷை சாதாரணமாய் 

படி பபாளிகள பேசுவா£கள் 

21-27 வசனஙகளில பசகத்தில் நின்றவாகளின் எண்ணங் 

களைப பாகம 

21, 33. பிரசான ஆஅசாரியனது கோப எண்ணம் தோன்று 

கிறது தனக்கு இபபோது மோசம நேரிட முடியாததாலே பிலாத்து 

ஆசாரியாகளுககுக கஞெூிசதும இட௩கொகெகமாட்டான் 

23, 21 சேவகா கவலையில்லாமல் இயேசுவின் வஸஇரககளைப் 

பகுசது வாவகஞாகள இதுவும வழககமே 

அங்கீ -- பஞ்சு, பட்டு, சணல முதலியவைகளால் செய்யப 

பட்செ ஏறு சட்டைககுமேலே போட்டுககொள்ளபபட்டது அது 

சாலவரைச்கும நீளமுளளதாய நடுவில் கச்சையால் சட்டபபட்டது 

25-27 இயேசுவின் உறவினர--இவாகள் சலுலைக்குச சமீப 

மாய் நின்றார்கள்போலிருககிறது மற்றகேக ஸூிரீசள் தாரததில் 

நின்ராகளென்பதாகத் தோன்றுறறது இன்னாரென்பதைபபற்றிக 

கொஞ்சஞ் சாதேகமுண்டு, சிலா இயேசுவினுடைய தாயின் சகோ 

தரியும் தலெயோபபா மரியாளும் ஒருததியென்றும், சிலர் இருவ 

சென்றும சொல்வார் இருவரானால் சாயின் சகோதரி சலோமி 

என்பவளாவாள மாற்கு சுவிசேஷததில் சலோமி சிலுவை பககத்
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இல் இருந்ததாகச் சொல்லியிருக்கெது மாற் 154, பெரும்பான்மை 

யோர் இவ்வண்ணஞ் சொல்லுவார். 

26. ஸ்திரீயே -- தமக்கு உலகசசம்பந்த௩்கள் கழிக்தசாக இல் 

வார்த்தையால் விளங்குகிறது. எனினும், இயேசு தம்முடைய தாயா 

சரைப்பற்றி இன்னும் சவலைப்படுதலைக் காண்க, 

இந்த அதிகாரத்தில் நான்கு வியப்புச் சுட்டுச் சொற்கள் வரு 

இன்றன. இதோ மனிதனே என்பதும் (5), இகோ உஙகள் 

ராஜா என்பதும் (14), அதோ உன் மகன் என்பதும் (20), அதோ 

உன் தாய் என்பதும் (27) இவைகளைச் கவனித்துபபாரத்கால் இயேசு 

வின் மனவியல்பு சறபபாய் விளங்கும். 

27. யோவான் ஒருவேளை உடனே அவளைக் கூட்டிச்கொண்டு 

போய்ப் பிறகு தணிமையாய்த் திரும்பி வந்திருபபான். 

28. இர்நூலாசிரியன் எபபோதும் முன்னறிவித்தலைக் காண் 

பிக்கரான். யூதர்களில் பெருப்பான்மையோர் மேசியாவைக்குறித்த 

வார்த்தைகள் என்று சொல்லப்பட்டவைகளையே எடுத்துக் கூறி 

னான். இவைகளுடன் ஆதிக்கிறிஸ்சவர்கள் இன்னும் சில வார்த் 

தைகளை இவருச்குரியனவாக எண்ணினார்கள். 

29. ஈசோப்பு--இது ஒரு செடியின் தாள் என்பார் இலர். இ 

தீச் செடியின் தாள் மூன்று நாலு அடியுள்ளது சேவகர் முன்னே 

பரிகாசமாசக் காடியைக் குடிக்கக் கொடுச்சபோதிலும் (1933-6) 

இப்போது இரக்கத்தினாுலேயே ஈசோபபைச் கொடுக்கிரூர்கள். 

30. தலையைச் சாய்$து-- லூக்கா எழுதி குறிக்கின்ற கடைஏ 

வாக்கியங்களை இச்சமயச்தில் சொல்லியிருபபார். லூக் 234, 

ஒப்புக்கோடுத்தார்-- இலவசமாய் ஜீவனை விட்டாரென்பசைக் 

காண்க, 

1931-4, அன்பிற்கேற்ற கடைசிக் கீரியைகள். 

31 அந்த காள் பெரிய ஒய்வுகாளுக்கு ஆயத்சகாளாயிருக் 
தீபடியினால், உடல்கள் அந்த ஒய்வுமாளிலே சிலுவைக 
ளில் இசாதபடிக்கு, யூதர்கள் பிலாத்துவினிடத்தில் 
போய், அவர்களுடைய காலெலும்புகளை முறிக்கும்ப 
டிக்கும், உடல்களை எடுத்துப்போடும்படிக்கும் உத்தசவு 

92 கேட்டுச்கொண்டார்கள். -- அந்தப்படி போர்ச்சேவகர்
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வந்து, அவருடனேகூடச் சிலுவையில் அறையப்பட்ட 
மூந்தினவனுடைய காலெலும்புகளையும் மற்றவனுடைய 

35 காலெலும்புகளையும் முறிச்தார்கள் -அவர்கள் இயேசுவி 
னிடத்தில் வரது, அவர் மரித்திருக்கறசைக் கண்டு, 

34 அவருடைய காலெலும்புகளை மூறிக்கவில்லை-ஆ௫லும் 
போர்ச்சேவகரில் ஒருவன் ஈட்டியினாலே ௮௨ருடைய 
விலாவில் குத்தினான்; உடனே இரததமும் சண்ணீரும் 
புறபபட்டது. 

95 அதைக் கண்டவன் சாட்சி கொடுக்கிறான், அவனு 
டைய சாட்டி மெய்யாயிருக்கிறது; நீஙகள் விசுவா௫ச் 
கும்படி, தான் சொல்லுகிறது மெய்யென்று அவன் 

306 அறிர்திருக்கறான் -- அவருடைய எலும்புகளில் ஒன் 
று. முறிக்கபபவெதில்லை என்கிற வேதவாக்கியம் நிறை 

37 வேறும்படி இவைகள் நடக்கது -அல்லாமலும் சாங்கள் 
குச்கினவரை நோக்இப் பார்பபார்கள் என்று ம வொரு 
வேசவாக்கயம் சொல்லுகிறது 

38 இவைகளுக்குப் பின்பு அரிமத்தியா ஊரானும், பூச 
ருக்குப பயநசஇனால் இயேசுவுக்கு ௮௪ர௩க சஷனு 
மாகிய யோசேபபு இயேசுவின் சரீரச்தை எடுத்துக் 
கொண்டு போகுமபடி பிலாச்துவினிட சில் உத்தரவு 
கேட்டான்; பிலாத்து உத்தரவு கொடுத்தான் அதை 
யால் அவன் வந்து, இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்துக் 

39 கொண்டுபோனான். -- ஆரம்பத்திலே ஒரு இராச்கிரியில் 
இயேசுவினிடத்தில் வந்திருந்த நிக்கொசேமு என்ப 
வன் வெள்ளைபபோளமும் கரியபோஎமும் கலந்து 

40 ஏறக்குறைய நூறு இராதசல் கொண்டுவந்தான். - அவர் 
கள் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூசாகள் ௮டககம் 
பண்ணும் முறைமையின்படியே அதைச் FEF STE 
கங்களுடனே சீலைகளில் சுற்றிச் கட்டினார்கள். 

4] அவர் சிலுவையில் அழையபபட்ட இடத்தில் ஒரு 
தோட்டமும், அந்தத் தோட்டத்தில் ஒருக்காலும் ஒருவ 
னும் வைச்சப்பட்டிசாத ஒரு புதிய கல்லறையும் இருக் 

42 தது.--பூதருடைய ஆயச்சநாளானபடியினாலும், அந்தக் 
கல்லறை சமீபமாயிருந்தபடி பினாலு.ம, அவ்விடத்திலே 
இயேசுவை வைத்தார்கள். 

31. பேரிய ஓய்வுநாள்--பஸ்காபண்டிகையின் ஓய்வுகாளாத 
லாலும் பஸ்காபண்டிகையின் முததல்காளாதலாலும் ௮2 விசே 

வித்த நாளாயிற்று.
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34. இரத்தழம் தண்ணிநம் -- ஏன் இவ்விதமாய் வந்ததென்று 

சொல்லமுடியாது. 35-0 நூலாசிரியன் தனது சாட்சியைக் கண்ட 

வனத சாட்டி என்று உறுதியாய் எழுதியிருக்கிறான். இதிலிருந்து 

இயேசுவின் சரீரம் உண்மையான சரீ£ரமென்பதும், அதோடு அது 

Gru மசணமடைந்ததென்பதும் தோற்றப்படுகறது. யோவானி 

தை முன்னறிவித்தலின் நிறைவேறுதலாய் எண்ணிக்கொள்ளுகிறான். 

தண்ணீரும் ரத்தமும் கலந்து வந்ததற்கு இயற்கையான காரண 

மூண்டோ இல்லையோ என்பதைப்பற்றித் தற்காலத்தில் சொல்லலா 

காது, இதைப்பற்றி ௮;இ௧ தர்க்கமுண்டு. நாலாசிரியன் ௭௦௪௪ வேத 

வாக்யெங்களை யாத் 1246 சங் 345 சகரி 1210, காண்க. முந்தின 

வார்த்தைகள் பஸ்கா ஆட்டைக் குறித்சன. 

(5) இயேசுவை அடக்கஞ்சேய்தல். 1955. 
38. யோசேப்பு--அவன் தனவான், யூத சங்கத்தாரில் ஒருவன், 

கடவுளின் ராஜ்யத்தை எதிர்பார்ச்தவன், பச்தியுள்ளவன். மத் 2757 

மாற் 1543 லூச் 2351, பார்க்ச. மாற் 15*-ல் ௮வன் முன்னே அந்த 

rs சஷேதைலைக்குறித்துத் தைரியமாய்க் கேட்டதாகச் சொல்லி 

யிருக்தெ.து. 

309. நிச்கொதேமுவும் யோசேப்பினால் தைரியம்பெற்றுச் தன் 

பயங்களைத் துறந்து வந்தான். 

நூறு இராத்தல--இது பிரேசச்தை மூடிச் கல்லறையையும் நிரப் 

பப் போதுமாகும். இதற்கு அதிகச் செலவுண்டாயிருக்கும். 

41. கல்லறை யோசேப்பினுடையசதாக மத் 2751-ல் வெளிப்படு 

இறது. 

42. ஆயத்தம்--பஸ்காபண்டிகை அனுசரிப்பதற்கு ஆயத்தம்பண் 

ணவேண்டும்; ௮ன்று மாலை பஸ்கசாபண்டிகை கொண்டாடும் காள் 

துவக்கெனது. 

"7. இயேசு உயிரோடெழந்து நமது ழந்திய 

வேளிப்படூத்துதல்களை உறுதிப்படுத்தல். 201-217, 

இப்போது இயேசு மூன்னே தம் சீஷர்களுக்கு ௮றிவித்த ஜெயம் 

அவர் உயிர்த்செழுசலில் பூரணப்பட்டது. இயேசு மரணத்தில் 

பெற்ற ஜெயம் அவரது உயிர்த்செழுதலால் விளங்இற்று. gens 

யால் யோவான் முதலாவது உயிர்த்தெழுதல் உண்மையாய் ஈடந்த
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சென்றும், இரண்டாவது அசனால் 2ஷருச்குண்டான பயனினன 

தென்றும் காண்பித்திருச்கிறான். இயேசு சஷருக்குக் கொடுத்த 

தரிசனங்களும் ௮வைகளில் விளங்கின சத்தியங்களும் இரத இரண்டு 

சடை? மதிகாரங்களில் எழுதியிருக்ன்றன. சீஷர்களுக்குண்டான 

விசுவாசத்தின் வளர்ச்சியைப் verse ap. 

201. வியப்புக்குரிய உயிர்த்தேழதல். 

1 வாரத்தின் முதல்காள் காலையில், ௮தஇிக இருட் 
டோடே, மகதலேனா மரியாள் கல்லறையினிடத்திற்கு 
வநது கல்லறையை அடைத்திருந்த கல் எடுத்துப்போட் 

2 டிருக்கச் கண்டாள். -- உடனே அவள் ஓடி, சீமோன் 
பேதுருவினிடச்திலும் இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்த 
மற்றச் ஷேனிடத்திலும் போய்: கர்த்தரைக் கல்லறையி 
லிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள், ௮வராை 
வைத்த இடம் எங்களுக்குத் தெரியவில்லை என்றாள். 

3 அப்பொழுது பேதுருவு: ம் மற்றச் சஷனும் கல்லறை 

யினிடத்திற்குப் போகும்படி புறப்பட்டு, இருவரும் ஒரு 
1 மித்து ஓடினார்கள்.-- பேதுருவைப்பார்க்கிலும் மற்றச் 

சீஷன் துரிதமாய் ஐடி, முந்திச் கல்லறையினிடத்தில் 
் வந்து,---அசற்குள்ளே குனிந்துபார்த்து, சீலேகள் இடக் 

கறதைக் கண்டான்; ஆனாலும் அவன் உள்ளே போச 
0 வில்லை.-சீமோன்பேதுரு அவனுக்குப் பின்னே வந்து, 
7 கல்லறைக்குள்ளே பிரே௫த்து, -- சலைகள் கிடக்கிற 

சையும், அவருடைய தலையில் சுற்றியிருந்த சீலை மற்றச் 
சலைகளுடனே வைத்திசாமல் தனியே ஒரு இடத்திலே 

8 சுருட்டி வைத்திருக்கிறசையும் சண்டான்.-முந்திக் சல் 
லறையினிடத்திற்கு வந்த மற்றச் சஷனும் ௮ப்பொழுது 

9 உள்ளே பிரவேடூித்து, கண்டு விசுவாசித்தான்.--- அவர் 
மரிச்தோரிலிரு*து எழு$திருக்கவேண்டும் என்கிற வே 
திவாச்ெயச்சை அவர்கள் இன்னும் அறியாதிருந்தார் 

10 கள்.--பின்பு அந்தச் 2ஷரகள் தககளுடைய இடத்திற் 
குச் திரும்பிப்போனார்கள், 

(1) உயிர்த்தேழந்ததைத்தறித்த செய்தி. 20-13, 

1. பெண்கள் தூபவர்க்கங்கொண்டு விடியற்காலச்தில் வர்தகாகத் 

இரியனுபந்த சுவிசேஷங்களில் வாசிச்சறோம். கல் பெயர்க்கப்பட்ட 

தைப்பற்றி மாற்கு சுவிசேஷத்திலும் சொல்லியிருக்கிறது.
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2. சமோன்பேதுரு முதன்மையான சஷனாக எண்ணபபட்டா 

னென்றறிக. இந்தச் சுவிசேஷம் பேதுருவின் முதன்மையை மறுத்து 

அவனைத் சாழ்ச்துகெறதென்று சிலர் சொல்வதை இதினால் மறுக்க. 

எங்களுக்த-- இதினால் மற்றப் பெண்களும் அவளுடன் கல்ல 

றைச்குப போனதாகத் தெரியவருகிறது. 

3 பேதுரு முந்திப் போனதாகக் கவனிச்க இருவர் கூடி தட 

ஆரம்பித்தார்கள் யோவான் பேதுருலைவிட வாலிபனாதலால் முந்தி 

ஒடிஞன். 
5. யோலான் பயபக்தியடையவசைலால் உள்ளே பிரவேசிக்க 

வில்லை. 

7. பேதுரு வரது சரேலென்று பார்த்து போனான். பேதுரு 

உள்ளே புகுச்து எல்லாஞ் சுற்றிபபார்த்துப் பல காரியஙகளைக கவனித் 

தான. இவைகளைக் கண்டவன் இதை எழுதினானென்பது இச்சரிச 

இ.ரத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. துணிகளெல்லாம் வைக்சபபட்டி 

ருந்த மாதிரியைத் இட்டமாய்க் காட்டுகிறான். 

8, பிறகு யோவானும் பிரவேசித்துச் சகலத்தையும் கவனித்துக் 

கண்டறிந்தான். கண்டு அதன் அத்தம் அறிந்தான் என்று தாம் 

எழுதியிருக்கிற வார்ச்தைகளால் ௮னுமானிக்கலாம் பேதுருவுக்கு 

விசுவாசம் உண்டாகும்படி. தரிசனம் வேண்டியதாயிற்று. யோவான் 

விசேஷித்த தரிசனமின்றி விசுவாரிச்சானென்று இரத வசனத்தா 

லறியலாம். துணிகளெல்லாம் கழற்றிட பத்திரமாய் வைக்கப்பட்டது. 

பகைவராவது சிகேகதராவது அந்தப் பிரேதத்சைக கொண்டுபோச 

வில்லை யென்பதற்கு இது போதுமான சாட்சி, 

9. சீஷர்கள் உயிர்த்தெழுதலை எதிர்பார்க்கவில்லையென்று இதினா 

லறிக. அது அவர்களுக்கும் ௮இிசயமாம். 

201111, பேோரன்புடையாட்தக் கோடூக்கப்பட்ட மூதலாந் தரிசனம். 

11 மரியாள் கல்லறையினருகே வெளியே நின்று அழு 
கொண்டிருந்தாள்; அப்படி அழுதுகொண்டிருக்கை 
யில் அவள் குனிர்து கல்லறைக்குள்ளே பார்சத்த,-- 

12 இயேசுவின் சரீரம் வைக்கபபட்டிருந்த இடத்திலே 
வெள்ளுடை தரித்தவர்களாய் இரண்டு தூதர்கள், தலை
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மாட்டில் ஒருவனும் கால்மாட்டில் ஒருவனுமாக, உட் 
13 கார்ந்திருக்றசைக் சண்டாள். -- அவர்கள் அவளை 

கோக்க: ஸ்இரீயே, ஏன் அழுகிறாய் என்றார்கள். அத 
ற்கு ௮வள்: என் அண்டவமரை எடுத்தக்கொண்டு போய் 
விட்டார்கள், அவரை வைச்ச இடம் எனக்குக் தெரிய 

14 வில்லை என்றாள்.--இவைகளைச் சொல்லி. பின்னாகத் 
இரும்பி, இயேசு நிற்கிறசைக் கண்டாள்; ஆனாலும் 
Hac இயேசு என்று அறியாதிருந்சாள். 

15 இயேசு அமளைப் பார்த்து: ஸ்திரீயே, ஏன் அழுகி 
ரய், யாரைத் தேடுஇிருய் என்றார். அவள், அவராத் 
தோட்டச்காரனென்று எண்ணி: அயா, நீர் அவரை 
எடுத்துக்கொண்டு போன துண்டானால், அரை வைத்த 
இடத்தை எனக்குச் சொல்லும், நான் போய் ௮வனா 

16 எடுத்துக்கொள்ளுவேன் என்றாள். --. இயேசு ௮வளை 
கோக்க: மரியாளே என்றார். ௮வள் திரும்பிப்பார்த்து: 
ரபூனி என்றாள்; அதற்குப் போதகரே என்று அர்த்த 

17 மாம்.--இயேசு அவளை கோச்; என்னைத் தொடாதே, 
கான் இன்னும் என் பிதாவிணிடத்திற்கு ஏறிப்போக 
வில்லை; நீ என் சகோதரரிடச்திற்குப் போய், நான் 
என் பிகாவினிடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவினிடச்திற்கும், 
என் சேவனிடச்திற்கும் உங்கள் சேவனிடதச்திற்கும் 
ஏறிப்போகறேன் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லு என் 

ர். 
18 மகதலேனா மரியாள் போய், தான் கர்த்தரைச் கண் 

டதையும், gar தன்னுடனே சொன்னவைகளையும் 

சஷருக்கு அறிவித்தாள். 
(2) மரியாள் கண்ட ழநல் தரிசனம். 2011-14, 

இயேசு மரியாளுக்கு முதலாம் தரிசனதக்தைச் கொடுச்தார். இது 

கட்டுசக்கதையானால் தாயாவது பிரகான சேர்களில் ஒருவனாவது 

மூசல் தரிசனம் பார்த்ததாகச் சொல்லியிருக்கும். 

11. மரியாள் இரண்டு சீஷர்களுக்கு அறிவித்து பின்பு கல் 

லறைக்குத் இரும்பி வர்தாள். 

12. என் இண்டவரை -- இயேசு தனச்கே ஆண்டவராக எண் 

ணிக்கொள்ளுதலைக் சவனிக்ச. 

14. மரியாள், இயேசு உயிரோடிருப்பாசென்று எதிர்பாராத 

தாலும் ௮வாரது ரூபம் மாறினதாலும் ௮வசை அறியவில்லை.
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10. இயேசு இப்போது ௮வள் பேர்சொல்லி அவளைக் கூப் 

பிட்டார். ௮த வார்த்தையில் ௮வரது அன்பும் அனுதாபமும் அறி 

வும் விளங்கி மனக்கவர்ச்? யுண்டாயிருந்தது. அவளது குருட்டு 

விசனம் நீக்கி இயேசு முன்னே இருந்தபிரகாரமாய் ௮வரை மனதில் 

நினைவுகூர்ந்து தெளிவடைந்து ௮வள் திரும்பி உற்றுப்பார்த்து 

அ௮வரின்னாசென்று ஈன்கறிச்துகொண்டாள். 

17. மரியாள் இயேசுவின் பாதங்களைத் சொட்டு முன்போலவே 

இயேசு திரும்பிவந்ததாச எண்ணி, மறுபடியும் அவரோடு சரீரத் 

இற்குரிய சகவாசம் பெறலாமென்று நினைத்ததால் இயேசு அந்த 

எண்ணச்சை நிறுத்தி இப்போது முந்தின சகவாசமிருச்சச்கூடாது. 

கான் பசத்திற்கேறினபிறகு புதியவிதமான சகவாசம் என் சீஷர் 

யாவருக்கு மிருச்குமென்று தெரிவிக்க இயேசு இப்படிச் சொன்னார். 

இயேசு தஞ் சஷர்களைச் சகோதரர்களாக எண்ணினதையும் தந் 

தையுடன் தமக்குள்ள சம்பந்தத்திற்கும் அவர்களுக்குள்ள சம்பந்தத் 

இற்கும் வித்தியாசமூள்ளதையும் இயேசுவின் வார்ச்தைகளாலறிக. 

20° 8ீஷாகனள் தரிசனங்களைக் கண்டு உறுதியான 
விசுவாசம் அடைதல். 

19 வாரத்தின் முதல்காளாகிய அன்றையச்தினம் சாயங 
சாலவேளையிலே, சீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில், 
பூகர்களுக்குப பயக்ததினால் க்சுவுகள் பூட்டியிருக்கை 

யில், இயேசு வந்து நடுவே நின்று: உங்களுக்குச் சமா 
20 தானம் என்றார்.-- அவர் இபபடிச் சொல்லித் தம்மு 

டைய கைகளையும் விலாயையும் அவர்களுக்குக் காண் 
Ngan, ஷர்கள் கர்த்தரைச் கண்டு சந்தோஷப்பட் 
டார்கள். 

21 இயேசு மறுபடியும் அவர்களை கோக்க: உங்களுக்குச் 
சமாதானமுண்டாவதாக) பிதா என்னை அனுபபினது 
போல கானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல் 

22 லி -அவர்கள்மேல் ஊதி: பரிசுச்தஅவியைப் பெற்றுக் 
23 கொள்ளுங்கள்;--எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக் 

இறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும், 
எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியாதிருச்றிர்களோ 
அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் என் 
மூர்.
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24 இயெசு வந்திருந்தபோது பன்னிருவரில் ஒருவனா 
இய இிதிழமு என்னப்பட்ட தோமா என்பவன் அவர் 

25 களுடனேகூட இருக்கவில்லை.--மற்றச் ஷர்கள்: கர்ச் 
தரைச் சண்டோம் என்று அவனுடனே சொன்ஞார்கள். 
அதற்கு அவன்: அவருடைய சைகளில் ஆணிகளினா 
லுண்டான காயத்தை நான் கண்டு, அந்தச் காயச்திலே 
என் விரலை இட்டு, என் கையை அவருடைய விலா 
விலே போட்டாலொழிய விசுவாசச்சமாட்டேன் என் 
(ன். 

26 மறுபடியும் எட்டுகாளைக்குப்பின்பு அவருடைய 
சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள், தோமாவும் 
அவர்களுடனே கூட இருந்தான்; கரவுகள் பூட்டப்பட் 

டிருந்தது. அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று: 
27 உஙகளுக்குச் சமாதானம் என்றார்.--பின்பு ௮வர் சோ 

மாவை நோக: நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி, என் 
கைகளைப் பார், உன் கையை நீட்டி, என் விலாவிலே 
போடு, அவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாரியாயிரு என் 

9௩ ஸ்ரார். தோமா அவருக்குப் பிரதியுத்தாமாக: என் ஆண் 
29 டவரே! என் தேவனே! என்றான்.-- அதற்கு இயெசு: 

தோமாவே. நீ என்னைக்கண்டதினாலே விசு வாடித்சாய், 
காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் 

என்னார். 

(3) சீஷாகள் கண்ட டரண்டு தரிசனங்கள். 2015”, 

இதில் இரண்டு தரிசனங்கள் சொல்லபபட்டிருக்கின்றன. எப் 

போதும்போல நூலாிரி.பன் ஷேர்கள் கொண்ட எண்ணர்களைக் 

தெளிவாய்ச் காண்பிக்கிறான், 

19. வன்றையத்தினம்--எம்மாவிலிருந்து ௮ந்சு இரண்டு சஷர் 

கள் திரும்பி வர்தபிறகு இந்தச் தாரிசனம் நடந்தது. லூக் 245, பார்க்க: 

கதவுகள் பூட்டியிரக்கையில்--இது இச்சச் சுவிசேஷத்தில்மாத் 
இரம் சொல்லப்பட்டது. இயேசுவின் சரீரம் சூட்சம ரூபமான 

தென்று இதினால் தோன்றுகிறது. அது எத்தன்மையுள்ளசென்று 

நாம் திட்டமாய்ச் சொல்ல முடியாது. 

சமாதானம்--சலாம் என்பது. இந்சச் சமயத்தில் €ஷர்களது 

மனம் மிகவும் சலக்கழுற்றிருந்சது. இயேசு அவர்களுக்குச் சமாதான 

மருளி அவர்கள் மனம் அமரும்படி இந்த வார்ச்தையைப் பேசினார்.
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30. சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு தாமேயென்று அவர்க 

ளறியும்படி அவர் தமது விலாவையும் கைகளையுங் காண்பித்தார். இந்த 

அறிகுறிகள் எப்போதுமிருந்ததென்று தோன்றுகறெதில்லை. அவர் 

களுக்குள்ள சக்சேகங்களை நிவாத்திசெய்யக் சாணப்பட்டனபோலிருக் 

றது. ௮வ ரிப்போசடைந்த சரீரம் சூட்சமரூபத்தை யுடையதென்று 

சுவிசேஷ சரித்திரத்தினால் வெளிப்படுகிற து. 

21. இயேசு எப்படித் தந்சையைச் சார்ந்து தமது கியமகத்தை 

நிறைவேற்றவேண்டியதோ அவ்வாறே அவருடைய சீஷர்களும் 

gat கூரலமாகவே தங்களுக்கு நியமிச்சப்பட்ட காரியக்தை நிறை 

வேற்றவேண்டும். அதோடு இயேசுவின் வேலை இன்னும் முடிய 

வில்லை யென்பதும் அவருடைய East அதை யெடுத்து முடிக்க 

வேண்டுமென்பதும் புலப்படுகிறது. 

22. ஊதி -- கடவுள் இவ்வுலகத்தில் உயிரை உண்டாக்ெவித 

மாக இயேசு சின்மய உயிரை அவருடைய சீஷர்களுக்கருளினார். 

ஆதி 27. பார்க்க. இரண்டிலும் அதேவார்த்தை வருகிறது. 

பரிசுத்த ஐவியைப் பேற்றுக்கொல்ளுங்கள்-- இயேசு அச்சார 

மாகத் தமது ஆவியை சீஷர்களுக்குக் கொடுக்கிறார். பரிசுத்தாவியின் 

வல்லமை பின்னாளில் அவர்களுக்குப் பூரணமாய்க் இடைக்கும். 

உடனே அவர்கள் புதிய இவியத்தின் தன்மையைப் பெறவேண்டு 

மென்று அவர் அவர்களுக்கு இந்தப் புதிய ஆவியை யூற்றினார். 

பெந்தெகொஸ்தே வருமுன்னே அவர்களுக்குள் இர்தப புதிய ஷிவ 

னிருந்சதாக அவர்களது சந்தோஷ த்திலும் ஜெபத்திலும் சபை ஒழுங் 

இலும் சோன்றப்பட்டது. இச்சமயத்தில் அ௮ச்சாரமாகவும் பெந்தெ 

கொஸ்தே நாளுக்கு ஆயுதமாகவும் இயேசு ௮ந்த ஆவியை அவர்க 

ளுக்குக் கொடுத்தார். அதை அர்காளில்தான் பூரணமாய்ப் பெற் 

ரர்கள். 

93. அவர்களுக்கு இந்தப் புதிய ஆவி இடைத்ததால் அந்த ஆவி 

யின் வல்லமையாலும் ஞானச்தாலும் அவர்கள் புதிய அதிகாரற் 

களையும் செலுத்துவார்கள். இந்த அதிகாரங்கள் விசேஹித்தவர்களுக் 

இல்லாமல் இறிஸ்துவின் ஆவியால் அவரது வேலையை இயற்றும் 

இறிஸ்துவின் பொதுச்சபைக்குரியனவாகத் தெரியவருகிறது. இந்த 

வார்த்தைகளின் அர்த்தம் யாதெனில், என்னுடைய சபையாகிய உங்
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களுக்கும் எப்போதுமிருச்கும் என் உண்மையான சபைக்கும் பாவ 

மன்னிப்பின் ஊழியம் அருளப்பட்டது. ஒருவன் தனக்கருளப் 

பெற்ற இந்தச் சுவிசேஷச்தைப் பெற்றுக்கொண்டால் ௮வன து பாவங் 

கள் அப்போதே மன்னிக்சப்பட்டிருக்கின்றன. ஒருவன் அந்தச் சுவி 

சேஷூத்தைத் தள்ளினால் அவனது பாவங்கள் நிலைத்திருக்கன்றன. 

பரிசுத்தாவியின் மூலமாய்ப் பாவமன்னிபபின் போதனையை மற்றோர் 

மனச்சாட்டிகளுக்கு வெளிப்படுத்திக் காட்டுவது சபையின் வேலையாம், 

25. தோமா கண்சாட்சியுடன் கையினால் தொடும் சாட்சியை 

யும் கேட்டிறான். அவன் எவ்வளவு மனவியாகுலத்துடன் இயேசு 

வின் காயங்களைத் தியானிச்துக்கொண்டானென்பதை அறிக, 

26. இயேசு ஞாயிற்றுக்குழமையில் மறுபடியும் சரிசன௩கொடுத 

ததைச் காண்க. அதற்நடையில் சீஷர்கள் என்ன செய்தார்களோ 

அதை அறிமியாம். ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்போலவே மறுபடியும் 

கூடினார்களென்பது இண்ணம். இவ்விதமாய் அவர்கள் உடனே அந்த 

விசேஹித்தநாளைக் கொண்டாட ஆரம்பித்தார்களென்று தெரிகிறது. 

28. சோமா தான் முன்னே சொன்னபிரகாரம் செய்யாமல் கையி 

னால் தொடும் சாட்சியின்றி பூரணமாயும் சிறந்தவிதமாயும் நம்பிக்கை 

யையடைந்தான். அவன் விசுவாசத்தின் மலையுச்சியில் ஏறி இயே 

சுவை அவனுடைய ஆண்டவசாகவு.॥ கடவுளாகவும் ஒப்புக்சொண்ட 

தைக் காண்க இந்த வார்த்தையே இந்நூலின் உயர்ந்த சிகரம், ஷேர் 

கள், கொண்ட விசுவாசம் இதுவரைக்குங் கொஞ்சங்கொஞ்சமாக 

வளர்ந்தேறிவர்கதைக் கண்டோம். இப்போது இயேசு தம்முடைய 

சஷர்களுக்குச் கொடுத்த வெளிப்படுத்தல் தெளிவாயும் பூரணமாயு 

மிருக்கிறது. 

29. இயேசு தோமாவின் விசுவாசச்சைச் சர்சோஷித்து ஏற்றுச் 

கொண்டார். அதோடு இன்னும் அதிலும் பெரிய விசுவாசமொன் 

றைக் காண்பித்தார். யாதெனில் கண்சாட்சியின்றி பிற்காலங்களில் 

தம்மை விசுவாசிப்போர் பெற்றுக்கொள்ளும் விசுவாசமே. 

"71. ழடிவுரை. 20-31”, 

ஆசிரியன் முதலாவது எழுதினது இருபதாம் அதிகாரத்தோடு 

மூடிந்ததென்று தோன்றுகிறது, அது சீஷர்கள் பூரணமான விசு
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வாசச்சையடைர்ச சரித்திரச்துடன் முடிவுபெற்றது. பிறகு சான் 

21-ம் அதிகாரத்தைச் சேர்த் தெழுதியுள்ளான். ஒருவேளை தன் 

மரணத்தைப்பற்றிச் சபைகளிலுண்டான பேச்சை நீச்கவேண்டு 

மென்னும் சோக்கச்தோடு அதை எழுதியிருப்பானென்று 21 ஆல் 

௮னுமானிக்கலாம். 

மேலும் பேதுரு இயேசுவை மறுதலித்தலை எழுதினதால் இத் 

துடன் இயேசு பேதருவுக்கு மன்னித்து விசேஷித்த ஊழியத்துக்கு 

அவனை அழைச்சலையும் எழுதவேண்டுமென்று விரும்பிச் சோத்த 

தாக நினைக்கலாம். 

இக்ச முடிவுசைக்கு மூன்று பாகங்களுண்டு, 

(1) முதலாம் முடிவுரை -- இச்சுவிசேஷம் எழுசப்பட்ட நோக் 

கம், 2050: 4, 

(2) பேதுருவை மன்னித்தலும் ௮ழைத்தலும், 2115, 

(3) கடை வார்த்தைகள். 212%, 

20-11) நூலாசிரியனது நோக்கம். 

30  இக்கப புஸ்தகச்தில் எழுதியிசாக வேறு அநேக அற் 
புதஙகளையும் இயேசு தமது சீஷருக்கு முன்பாகச் செய் 

31 தார். -இயேசு சேவனுடைய குமாரனாகிய இறிஸ்து 
என்று நீங்கள் விசுவாசிஃகும்படியாகவும், விசுவாசித்து 
அவருடைய காமத்தினாலே நித்தியஜீவனை அடையும் 
படியாகவும், இவைகள் எழுசப்பட்டிருக்இறது. 

30. ஈம்முடைய நூலாசிரியன் ௮கே௧ சம்பவங்களிலிருந்து சில 

வற்றைமாத்திரம் எடுத்சதாக,ச் தெளிவாய்த் தெரியவருகிறது. மற்றச் 

சுவிசேஷ சரித்திரங்களையும் ௮வனறிந்திருந்தானென்று நாம் அறிய 

வேண்டும். 

அற்புதங்களையும் -- இவைகள் உயிர்த்செழுக்சபின் காண்பித்த 

தரிசனங்களல்ல. அவரது ஜீவியத்தில் ஈடந்த எல்லா அதிசெயங்க 

ளென்க, 

31. இதிலே நூலாசிரியனது கோக்கம் தெரியவருகிறது, இதன் 

விரித்துரைச்கு 23, 21-ம் பக்சம் காண்க.
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இயேசு தேவனுடைய தமா ரனுகிய கிறிஸ்து-- இரச வார்த்தை 

அவரது மனுஷீ£கத்தையும், தெய்வீகத்தையும், யூசர் எதிர்பார்த்த 

மேசியா தத்துவத்தையும் குறித்துக் காட்டுகிறது, 

ஜீவனை -- இயேசு முன்சொன்ன அந்தப் பூரணமான ஜீவ 

னென்க, 31 554, பார்க்க, 

2 பட தடைசியான அற்புதமான அடையாளம். 

1 இவைகளுக்குப பின்பு இயேசு தஇிபேரியா கடற் 

கரையிலே மறுபடியும் சஷருக்குச் தம்மை வெளிபபடுச் 

2 Bent; வெளிபபடுத்தின விவரமாவது; -- சீமோன் 

பேதுருவும், இதிழு என்னப்பட்ட சோமாவுர், சலிலே 

யாகாட்டிலுள்ள கானா ஊரானாகய காச்தான்வேலும், 

செ. தேயுவின் குமாரு), அவருடைய சீஷரில் 

வேறு இரண்டுபேரும் கூடியிருக்கும்போது, சீமோன் 

பேதுரு மற்றவர்களை கோகூ: மீன்பிடிச்சபபோகிறேன் 

என்றான் அதற்கு ௮வாக a: நாங்களும் உம்மூடனே 

கூட வருகிழோம் என்றார்கள் அவர்கள் புற (பட்டுப் 

போய். உடனே படவேறினார்கள் அந்த ராத்இிரி 

யிலே இவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை 

4 விடியற்சாலானபோது, இயேசு கரையிமலை நின் 

ரூர்; ௮3௨மாை இயேசு என்று £ஷாகள் அறியாஇருந்தார் 

ந கள்.-- இயேசு அவர்களை கோக்இ;: பிளளைகளே, புளிக் 

இறதற்கு ஏதாகிலும் உ௩களிட_தில் உண்டா என்றார். 

ப் இதற்கு அவர்கள்: ஒன்றுமில்லை என்றார்கள். -- அப 

பொழுது அவர்: நீட்கள் படவுச்கு வலதுபுற யாக வலை 

யைப போடுககள், அபபொழுது ௨௩ களுக்கு ௮கப்ப 

டும் என்றார். ௮பபடியே அவர்கள் போட்டு, இரளான 

மீன்கள் அசபபட்டதினால், அதை இழுக்சமாட்டாதி 

7 ருந்தார்கள். -- ஆசுலால் இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்த 

சீஷன் பேதுருவைப் பார்த்து: அவர் காத்தா என்றான். 

அவர் கர்த்தர் என்று சமோன்பேதரு கேட்டவுடனே, 

தான் வஸ்திரமில்லா தவனாயிருந்தபடியினால், தன் மேற் 

சட்டையைக் கட்டிக்கொண்டு கடவிலே குஇித்தான்.-- 

8 மற்றச் சீஷர்கள் சரைக்கு ஏறக்குறைய இருநூறு முழத் 

தூரத்தில் இருந்தபடியினால் பட விலிருந்துகொண்டே 

மின்களுள்ள வலையை இழுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள். 

9 அவர்கள் கரையிலே வந்திறற்னெபோது, கரிரெருப் 

11
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புப போட்டிருக்கிறதையும், அதின்மேல் மீன் வைத் 
10 திருக்கிறதையும், அப்பத்தையும் கண்டார்கள். - இயேசு 

அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் இப்பொழுது பிடித்த மீன்க 
ளில் சிலவற்றைக் கொண்டுவாருங்கள் என்றுர். -- 

1] சீமோன்பேதுரு படவில் ஏறி, நாற்றைம்பத்துமூன்று 
பெரிய மீன்களால் நிறைந்த வலையைக் கணாயில் இழுத் 
தான், இத்தனை மீன்கள் இருந்தும் வலை இழியவில்லை,- 

12 இயேசு அவர்களை நோக்கி: வாருங்கள், போஜனம் 
பண்ணுங்கள் என்றார். அவரைக் கர்த்தரென்று 2ஷர் 
கள் அறிந்தபடியினால் அவர்களில் ஒருவனும்: £ர் யார் 

13 என்று கேட்கத் துணியவில்லை. -அப்பொழுது இயேசு 
வந்து, அப்பத்சையும் மீனையும் எடுச்து, அவர்களுக்குக் , 

14 கொடுத்தார்.--இயேசு மரித்தோரிலிருர்செழுக்தபி ன்பு 
சம்முடைய சஷருச்கு அருளின தரிசனட்களில் இது 
மூன்றாவது தரிசனம். 

பேதுநவுக்த மன்னித்தழைந்தல். 21155, 

1. இயேசு கலிலேயாவிலும் சீஷர்களுக்குச் தம்மைக் காண்பித்த 

தாகத் திரியனுபந்தச் சுவிசேஷங்களும் சொல்லுகின்றன. மத் 287 

மாற் 161 1 கொரி 15%. பார்க்க. 

9. நாத்தான் வேல். 14. பார்க்க, 

வேறு டரண்டூபேநம்-- இவர்கள் அ௮ந்திரேயாவும், பிலிப்பும் 

என்பார் இலர். பன்னிருவசைத் தவிர்த்த வேறு சீஷர்கள் என்பார் 

பெரும்பான்மையோர. 

3. இன்னும் சீஷரது வேலை குறிக்கப்படாமையால் அவர்கள் 

யாதொரு சகோக்சமின்றி அலைந்தார்கள். இதிலும் பேதுரு தலைமை 

பெற்றதைக் கவனிக்ச. 

ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை -- இது சாதாரணமான காறியமன்று 

என்று தோன்றுஇறது. 

4. சீஷர்கள் அறியாதிநந்தார்கள்--அவர்களநிமாமைச்குக் கார 

ணம் யாதென்பதைச சந்தேகமறச் சொல்லிமுடியாது. ௮வது ரூபம் 

அதிகமாய் மாறினதும், சீஷர்கள் ௮வரைச் காணும்படி எதிர்பார்ச் 

காமல் தங்கள் வேலையில் முழு சிர்சையுமாயிருந்சதும் காரணங்களாச 

மினைச்சலாம்.
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5. பிள்ளைகளே -- இது பசங்களே என்னும் வழக்சச்சொல்லுக் 

கொக்கும். இயேசு அவர்களுக்கு அறியப்படாததால் இவ்வித.மாய்ச் 

சொன்னார். 

6. வலதுபுறமாக--முன்னே இடதுபுறமாய்ப் போட்டார்கள் 

போலிருக்கிறது. 

7. இந்த வசனத்தில் இவ்விருவர் தந்தம் குணஙகளுக்குத் தக்க 

படியே செய்தார்கள். யோவான் உற்றுநோக்கும் சிந்தையுள்ளவனாய் 
இயேசுவை யறிந்தான். பேதுரு பதற்ற செய்கையுடைபவனாய் 

உடனே இயேசுவிடம் போனான். 

9. நெருப்பும் ஆகாசமும் தற்செயலாக வர்ததுபோலிருக்கிறது. 

11. யோவான் இட்டமாய் அந்த மீன்களின் தொகையை கினைவு 

கூர்ந்திருக்கலாம். இந்த எண்ணிலே வேறே இரகசியமான அர்த்தம் 

கண்டுபிடிச்சப் பார்த்தல் விருகா. இவைகள் யாவும் பெரும் மீன்க 

ளாம். வலை இழியாமவிருந்தசைப்பற்றி லூச் 55 ஓத்துப்பார்க்க. 

13. சீஷர்கள் ௮இ௫ சமீபத்து வரவில்லைபோலிருக்கெது. அவர் 

கள் இயேசுவைப் பயபக்தியுடன் கண்டார்கள். இயேசு இவ்வண்ணம் 

செய்தல் அவர் தமது சீஷர்களது தேவைகளுக்கு உதவுவதையும், 

அவர்கள் ஊழி.த்துக்குப் 'பலன் தருவதையும் காண்பிக்கும் அடை 

யாளச் செய்சையென்றெண்ணலாம். 

14. சீஷா்-- அதாவது முன்கூட்டத்தில் சேர்ந்த £ஷர்களென்க. 

மரியாளுக்கும் பேதுருவுக்கும் பிரத்தியேகமாய்த் தரிசனம் காண்பித்த 

தாக அறிவோம். 

2115-5. பேதுநவுக்தம் திநச்சபைக்தம் நியமிக்கப்பட்ட வேலை, 

15 அவர்கள் போஜனம்பண்ணினபின்பு, இயேசு €மோ 
ன்பேதுருவை நோக்கி; யோனாவின் குமாரனாகிய 

சீமோனே, இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் 
அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவன்: ௮ம் 
ஆண்டவசே , உம்மை கேக்கறேன் என்பதை நீர் gy ph 
வீர் என்றான், அவர்: என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப் 
பாயாக என்றார். 

16 இசண்டாரச்தரம் ௮வக அவனை கோச; யோனாவின் 
குமாரனாயெ €மோனே, நீ என்னிடத்தில் அ௮ன்பாயி



200 வசனமும் வியா க்கியானமும் 

ருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்ட 
வசே, உம்மை பெிச்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் 
என்றுன். அவா: என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார். 

17 மூன்னார்தரம் அமர் அவனை சோக்: யோனாவின் 
குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னை கேசிக்கிறாயா எண் 
ரூர். என்னை வேரிக்றொயா என்று அவர் மூன்றாந்தரம் 
தன்னைக் கேட்டபடியினாலே. பேதுரு துச்கபபட்டு; 
ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றையும் அறிக்திருகஇ £ர், 
நான் உம்மை சே௫இக்கம்றன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் 
என்றான். இயேசு: என் ஆடாளை மேய்ப்பாயாக என் 

1௩ றார். -- ரீ இளயவயதுள்ள ௨ளாயிருந்சபோது உன்னை 
ரீயே அமாகட்டிக்சொண்டு, உனக்கு இஷ்டமான 
இட௩களிவ நடந்து இரிர்காய் 8 முதிர்வயதுள்ளவ 
ஒகுட்போது உன் கைகளை ர்ட்டுயாப், வேறொரு 
வன உன் அணையைக் கட்டி, உனக்கு Bape wor 
லாத இடத்துக்கு உன்னைக் கொண்டுபோயான் என்று, 
மெய்யாசே மயய்யாகமே, உனக்குச் சொல்லுகிறேன் 

19 என்றார். -இன்னவிசமான மரணக்கினாலே அவன் 
சேவனை மகடை பபடத்தபபோகருனென்பசைச் குறிக் 
கு.படியாக இப்படிச் சொன்னார். அவர் இதைச் 
சொல்லவியபின்பு, ௮வனை சோககி: என்னைப் பின்பற் 
றிவா என்முர். 

20 பேதுரு திரும்பிப் பார்த்து, இயேசுவுக்கு அன்பாயி 
ருந்சவனும், இராப்போஜனம் பண்ணுசையில் அவா் 
மார்பிலே சாய்ந்து: ஆண்டவரே, உம்மைக் காட்டிக் 
சொடுக்கிறவன் யார் என்று கேட்டவனுமாகய சீஷன் 

91 பின்னே ம ருகறசைக் சண்டான்.-- அவனைச் கண்டு, 
பேதுரு இயேசுவை கோக்இி; ஆண்டவசே, இவன் காரி 

22 யம் என்ன என்றான். — Hae ற்கு இயேசு: நான் வரும 
ளவும் இவனிருக்க எனக்குச் சிச்சமானால், உனக் 
கென்ன, நீ என்னைப் பின்பற்றிவா எனறார். 

15. யோனுவின் தமாரனுகிய சீமோனே--இச்தூலில் ஆசிரி 

யன் எப்போதும் பேதுருவை சமோன்பேதுரு என்கிறான். இயேசு 

அவனைக் கூப்பிடும்போதெல்லாம் பேதுரு என்னும் பெயர் உபயோ 

இகச்காமல் சமோனென்றே சொல்லுகிறார், இகச்குறிபபிலும் இரியனு 

பந்த சுவிசேஷங்களும் ஒத்துள்ளன. மச் 1617 175 மாற் 147 லூக் 

5531 பார்க்க,
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இவர்களிலும்-- அவன் முன்னே தன் அன்பை மிகவும் மேன் 

மை பாராட்டின விஷயம் சொல்லப்பட்டது (1377), சிலர் இவைகளி 

ஓமென் றெழுதவேண்டுமென்று படகு வீடி முசவியலைகளைக் குறித் 

அப பேசினாசென்பார். என்னில் என்பதற்குச் தேற்றம் இல்லாத 

தால் இந்த அர்த்தம் பொருந்தாது. 

அன்பாயிநக்கிறயா--இசன் மூலவார்த்தை பக்தியுள்ள அன் 

பைக் குறிச்சிறசென்றறிக. பேதுரு கொடுக்க உத்காவில் அவனது 

தாழ்ந்த மனம் தெரியவரும்படி சாமானிய அன்பைச் குறிக்கும் வேறே 

பதத்தை உபயோடித்கான். அந்த மறுசவிப்பை ஙினைப்பூட்ெதற் 

கும் தாம் ௮சை மன்னித்து அவனுக்கு விசெஷிச்சு வேலை நியமித் 

துச் கொடுப்பதற்கும் இயேசு Qui பேதுருலைப் பரிசோகிக்துப் 

பேசினார். பேதுரு சனத பாவத்தை எண்ணிக்கொண்டு அதைப் 

பற்றி அனுசாப.பபட்டு மிக்க காழ்பையுடன் உத்தரவுகொடுச்சான். 

சான் கன் சொக்த அறிவை ஈம்பாமல் இயேசுவை நோக்க நீரே 

அறிலீரென்றான். இத்துடன் அன்பாயிருக்கிறேன் என்காமல் சாதா 

ரணமான மகேசச்சைக் குறிக்கும்படி நேசிக்சி2றனென்றான். 

மேய்ப்பாயாக--இவ்விடச்தில் மேய்ப்பாயாக என்றெழுதாமல் 

போஷிப்பாயாக என்றெழுது5. பேதுரு தம்மை கேூக்ச சேசத்துக் 

காக அவனுக்கு இயேசு ஒரு வேலை சியமிச்சனர். அது அரலிப 

சீஷர்களைப போஷித்தலே. 

* 16. இரண்டாநீதாம் -- இயேசு கேட்டபோது பேதுருவின் 

பதற்ற வார்ச்தையை கினைப்பூட்டத்தச்கசாயெ இவர்களிலும் என் 

னும் பதத்தை அவர் சொல்லாமல் விட்டார். இதற்கும் பேதுரு 

௮சே உத்தாவு கொடச்சான். அப்போது இயெசு இன்னும் விசால 

மான வேலை கொ௫ுச்சார். வாவிபர்களையன்றியும் பெரியோர்களையும் 

காப்பாற்றி நடச்சவேண்டுமென்றார். இங்விடத்கில் மேய்ப் பாயாக 

என்றெழுதுவது சரி. 

17. ழன்றந்தாம் -- இயேசு பேதுரு உபயோடுத்த கேசிக்க 

என்னும் வார்த்தையை இச்சமயச்தில் உபயோடததுச் கேட்டார். 

இயேசு தனது அன்பைச் சந்தேடிச்சாரென்றெண்ணி பேதுரு மிக 

வும் விசனப்பட்டு ஒன்றையும் சாதிசக்காமல் இயேசுவின் சர்வஞா 

னத்தை அறிக்கையிட்டு அந்த அறிவின்பேரில் சார்க்துகொண்
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டான். அப்பொழுது இயேசு பேதுரு பெரிய சஷர்களைப் போஷிக்க 

வேண்டுமென்று சொனனார். ஆச்துமபோஜனத்தை எல்லா சீஷர் 

களுக்கும் கொடுப்பது போதக. ரது உயர்ந்த வேலையாம். 

மேய்ப்பாயாக-என்றதற்குப் பதிலாக இவ்விடத்திலும் போஷிப் 

பாயாக என்றெழுதுக. 

இயேசு இந்த நியமகத்சைப் பேதுருவுக்கு மாத்திரமல்ல, அவன் 

மூலமாய் எல்லா போத்கன்மாருக்கும் கொடுத்திருக்கரார் என்றறிக, 

18. இயேசு பேதுரு அ௮டையபபோகும் மரணத்தைக்குறித்துக் 

காட்டினார். ௮து சிலுவையிலறையப்பட்ட மரணந்தானே. அவன் 

முப்பது வருஷமானபிறகு சோமாபுரியில் சிலுவையி லறையப்பட்டா 

னென்பது பாரம்பரை. இதுவே பேதுருவினத।! அழைப்பின் முடி 

வாம். 

19, இயேசு மறுபடியும் பேதுருவுச்கு அழைப்புக்கொடுத்தார். 

இப்போது அதினர்ததததைப் பேதுரு உணர்ந்துகொண்டான். 

பேதுரு இயேசுவுடன் போயிருந்சதாசத் சோன்றுகறெது. இயேசு 

இவ்விதமாய்த் தாம் காட்டின முடிவுக்கு வரும்படி பேதுருவை 

அழைத்தார், 

20. யோலான் கூடப் பின்சென்றான். பெதுருவுக்கும் யோவா 

னுக்கும் அதிக சம்பந்தமிருத்தலால் பேதுரு அவனைப்பற்றி இப்படிக் 

கேட்டான். 

12. இயேசு முதலாவது தமது இராஜரீகத்தைக் காண்பித்தார் 

பிறகு யோவான் இணி ௮திககாலம் பூமியில் உயிரோடிருப்பதாகக் 

குறிப்பித்துக் சாட்டினார். இரண்டாம் வருகை என்றது எருசலேம் 

இடிக்கனவற்றைக் குறிச்தது. யோவான்மாச்திரம இதைப் பார்த 

தான். பேதுரு பதற்றமாய் மற்றவர்களது காரியத்தில் பிரவேூத்த 

தால் இயேசு ௮வனைச் சண்டித்தார். 

215555, மடிவுரைகள். 

23 அகையால் அந்தச் ஷன் மரிப்பதில்லையென்இுற 
பேச்சு சகோதாருச்குள்ளே பாம்பிற்று, அனாலும், 
அவன் மரிப்பதில்லையென்று இயேசு சொல்லாமல், 
மான் வருமளவும் இவனிருக்க எனக்குச் சித்தமானால் 
உனச்சென்னவென்று சொன்னார்.
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24 அந்தச் ரஷனே இவைகளைச் குறித்துச் சாட்சகொ 
டுத்து இவைகளை எழுகினவன்? அவனுடைய சாட்சி 
மெய்யென்று அுறிந்திருக்கிறோம். 

25 இயேசு செய்த வேறு ௮கேக காரியங்களுமுண்டு; 
அவைகளை ஒவ்வொன்றாக எழுதினால் எழுதப்படும் 
புஸ் தகங்கள் உலகம் கொள்ளாதென்று எண்ணுடஇறேன். 
ஆமென். 

23. இந்த வார்த்தைகளால் யோவானைபபற்றித் தப்பான: அபிப் 
பிராயம் சபைகளுக்குள்ளே பரவிற்று. இப்படிப்பட்ட பேச்சு 

யோவான் சாகுமுன்னமேயே உண்டாகவலேண்டுவதேயொழிய அவன் 

செத்தபிறகு வராது. ஆகையால் நூலாசிரியன் இந்தத் தப்பான 

பேச்சை அ௮கற்றினது யோவான் இன்னும் சாகவில்லை என்பதற்கு 

ஈல்ல சான்றாம். 

24, 25. இந்த இரண்டு வசனங்கள் வேறொருவனால் சேர்க்கப் 

பட்டதாகத் தோன்றுகிறது. இந்தச் சுவிசேஷத்துக்கு அத்தாட்சி 

கொடுக்க யாராவது இவைகளை எழுதிச் சேர்த்திருக்கவேண்டும். 

ஒருவேளை எபேசு சபையிலுள்ள ஒரு மூப்பன் எழுதியிருப்பான். 
காம் என்று சொல்லியிருத்சலால் இவ்வண்ணமாய் நினைக்கவேண் 

மம். காம் ௮றிவோமென்றலால் யோவானை ௮றிக்தோர் இவ்வசனங் 

களை எழுதினார்களென்பது அறிவு. 

25-ம் வசனம் இன்னும் வேறொருவனால் எழுசப்பட்டிருக்கற 

தாகத் தோன்றுஇறெது. 

Yodan.



அனுபந்தங்கள். 

ண அட்டை கண்ணாய் 

1. யூத விசாரணைக்குரிப ஒழுங்குகள். 

இயாயசாஸ்திர புஸ்தக௩்களில் ys விசாரணைக்கு வேண்டிய 

ஒழுங்குகள் கட்டளையிட்டுள்ளன. இயேசுவின் விஷயமாய் யூதர் 

கள் இரத ஒழுங்குகளின்படி செயப்பவில்லையென்பது விளங்கும். 

அவ்வொழுங்குகளாவன :-- 

(1) மரணத்துக்குட்படுத்தும் குற்றகளில் சஙகத்சார் 23 பேர் 

கூடி விசாரிக்கவேண்டும். கள்ளச் நீர்க்கசரிசியை விசாரிப்பதற்கு 

71 பேராகிய பெரிய ச௩கம் ஒழுங்காய்க் கூடவேண்டும். 

(2) சாட்சிகளைத் தனித்தனியாக ௮திக ஜாக்கரொதையாய் விசாரித் 

துச் கேட்கவேண்டும். ஒவ்வொரு குற்றத்தையும் உறுதியாக்கும் 

பொருட்டு இரண்டுபேர் சரிசமான சாட்சியைக் கொடுக்கவேண்டும், 

மரணக்கிற்குட்படுத்தும் விஷயங்களில் சாட்செளை எச்சரித்துக் 

கேட்ட லவ௫யம். 

(3) நியாயாதிபதிகள் யாவரும் பாதி ௨ட்டச்தில் அமைந்து உட் 

காரவேண்டும். 

(1) மாணத்திற்குட்படுத்துங் குற்றங்களைப் பகல்காலச்தில்மாத்தி 

ரம் விசாரிச்சவேண்டும். விசாரிக்கும்நாளில் அல்ல மறுநாளிலே 

ஆக்இனைத்தீர்ப்புச் சொல்ல லவசியம். 

(5) தேவதூஷண வார்த்தைகளுக்குரிய விசாரணையில் சாட்சி 

களை ௮௧ ஜாக்கிரதையுடன் கேட்டு யாதொரு சந்தேகமிருந்தால் 

அதைச் தள்ளிட்போடவேண்டும். 

யூதர்கள் இயேசுவை விசாரித்தபோது இவைகளுக்கு கேர்விசோத 

மாய் ஈடப்பித்தார்களென்பது தெளிவு.
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11. இயேசு மரித்தநாளும் 

கடைசி இராப்போஜனமும். 

இயசு வெள்ளிககிழமையில் பரித்து சாலு சுவீசேஷருக்கும் 

சம்பந்தம். எனினும் ௮து பஸ்காபண்டிகை இருகாளோ அல்லவோ 

என்பதைபபற்றி விகற்பமுண்டு 

இர்சச சுவிசே :௩த்ின்படி அந்ச வெள்ளிக்கிழமை ரீசான் 14-ம் 

தேதியாயிற்று யூசர்களுங்கு ஒருராள் சாயந்தரம் ௦ மணிமுதல் 

ஆரம்பமென்றறிக. பஸ்சாபண்டிகை நீசான் 11-ம் தேதி சாயர் 

சரம் துவக்கினது அபபோது +, 5 மணிரேரக்/ல் ஆட்கெகுட்டி 

யைச் சாபபிவொர்கள். அது வெள்ளிக்கிழமை சாயந்சரம் ஆகை 

யால் கான்சாம் சுவிசேஷச்தின்படி. இயேசு சரியானகாளில் பஸகா 

ஆட்டைச் சாப்பிடாமல் அதற்கு முந்தினசாளில் இராபடோஜனச் 

கைப் பெற்றார். கடை இராபபோஜனம் வியாழகடிழமையில் சாப் 

ப் ட்டார்களென்று இதனால் தோன்றுறெது, யோவா 1/7 18 

1914 11 பார்க்க 

இயேசு சலுவை.பிலறையப்பட்ட காள பஸ்சாபண்டிகைச் இரு 

நாள். அன்று சாயச்தாமே பஸ்கா சாபபிடவேண்டே அனால் 

யூதர்கள் சிலுவையிலறை பபபட்டவர்கள து கால்களை உடைககவேண்டு 

மென்று கேட்டார்கள். ஏனெனருல் பஸ்சா ஆசரிககுமுன்னே 

அதெல்லாம் முடிக்கவேண்டுமென்பது மாலாம் சுவிமீசஷத்தின் சரித் 

இரம். 

இப்போது திரியனுபக்ச சுவிசேஷங்களைப் பார்த்சால் கொஞ்ச 

வித்தியாசமுண்டு என்று காணப்படுகிறது இயேசு ஆசரித்த இசாப் 

போஜனத்தைப் பஸ்கா போஜன பாகச் சாண்பிக்கிறார்கள். மாற் 1414, 

அ௮அவைகளின்படி நீசான் 14-ம் தேதி இராப்போஜனம் நடந்தது, 

15-ம் தேதி இயேசு சிலுவையில் அறையபபெற்றார். இதற்கு ஒரு 

பலத்த ஆட்சேபனையுண்டு. பஸ்கா ஆட்டைச் சாப்பிட்டதோடு பரி 

சுத்தநாட்கள் ஆரம்பித்தன. நீசான் 15-ம் தேதியில் ஒரு வேலையுஞ் 

செய்யக்கூடாது. ஆயினும் இச்கொள்சைக்சைய அந்தநாளில் 

யூதர்கள் இயேசுவைப் பிடித்து விசாரித்து பிலாத்துவிடம் கொண்டு
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போனதுஞ் சீமோன் வேல?லயிலிருந்து வந்ததும் மாற் 15”, அரிமத் 

சே.பா யோசேப்பு துணி வாகனெதும் மாற் 1515, பெண்கள் தூபங் 

களை ஆயத்தபபடுத்தினதும் லூக் 23556 ஆய இவைகள் யாவும் ௮5 

மாளில் செய்யக்கூடா சவைகளாய் நடந்தன. அதுமாத்திரமல்ல யூதர் 

ளம் அபபடிச் செய்யவேமாட்டார்கள். 

இரியனுபர்த சுவிசேஷங்களில் கடைசி இராப்போஜனம் சரி 

யான பஸ்காபோஜனமாகக காணப்படுகிறது. நாலாம் சுவிசேஷச்தில் 

இந்தச் கடைசி இராப்போஜனம் ஒழு௩்கான பஸ்கா போஜனமாகக் 

காண்பிக்கப்படாமல் முந்கினகாளில் ஈடந்ததாகத் தெரியவருகிறது. 

இரியனுபந்த சுவிசேஷத்தின் செய்தி இந்தச் கடைசி இராப்போஜன 

விஷயத்தில் தப்பிசமுள்ளசாகச் தோன்றுகிறது. இவ்விரண்டு சரித் 

இ.ர௩்களைச் சந்தேசமறச் சமாதானப்படுசத்துதல் அரிதாயினும் ஒருவா 

ரூன சமாதானத்திற்குக் கொண்டுவரலாம். இறியனுபந்த சுவிசேஷ 

கர் இயேசு சரியான பஸ்காபண்டிகையை முந்தினமாளில் சாபபிட் 

டதைக் காண்பிக்கிறார்களென்றும் பூகர்கள் ௮வரைப் பிடிக்க விரும் 

பின தால் இவ்விதமாய் ஈடக்ததென்றுஞ் சொல்லுவார் சிலர். வேறு 

சிலர் அந்த ஆட்டுக்குட்டியைச் சாப்பிடாமல் மறுநாளுச்கு அதை 

வைத்துவி: டி ருப்பார்களென்பார். இந்த விபரீதங்களிருப்பினும் இரி 

யனுபந்த சுவிசேஷங்களுக்கும் நான்காம் சுவிசேஷத்திற்கும் கேர் 

விசோச மிதன்று என்பது தோன்றுறெது. நான்காம் சுவிசேஷத் 

இன் சரித்திரம் சரியாயிருக்ெசென்று சொல்லலாம். இரியனுபந்த 

சரித்திரம் இதில் தப்பிதமுள்ளசென்பதைத் செளிவாய்க் காட்டு 

வதற்கு யோவான் இச்சரித்திரத்சைத் திட்டமாய் எழுதினானென்பார் 

அசோகா. 

111. உயிர்த்தெழுதல். 

1. நடபடிகளின் தோடர்ச்சி. 

சனிக்கீழமை--மாலை 6 மணிக்குப் பின்பு மகதலேனாமரியாளும் 

யாக்கோபின் தாயாகிய மரியாளும் தாபவர்ச்கங்களை வாங்குதல். 

மாற் 101,
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ஞாயிற்றுக்கிழமை விடியுழன்னே -- உயிர்த்தெழுதல், பூமி 

யதிர்ச்ி, தேவதூதர் இறங்குதல், கல்லறை இறத்தல். மத் 284, 

காலை 5 மணித்த--மகதலேனாமரியாளும் யாக்கோபின் தாயாகிய 

மரி.பாளும் சலோமி முதலிய பெண்களும் கல்லறைக்கு வந்தது. 

மக கலேனாமரியாள் முந்தி வந்தது. உடனே பேதுரு யோவானுக் 

குச் தெரிவிக்கப் போனது, யோவா 901, 

5%$ மணித்த--மற்றப் பெண்கள் கல்லறைக்கு வந்து சேர்ந்தது. 

மாற் 10”, தேவதூதன் காணப்பட்டது. சீஷர்களுக்குச் செய்தி 

யனுட்பினது. மத் 985 மாத் 165. 

6 மணித்த--யோவன்னாள் முதலியோர் வந்சது, இரண்டு வாலி 

பரைப் பார்த்தது. லூச் 24174, 

62 மணிக்த--பேதுருவும் யோவானும் வந்தது. யோவா 2051, 

மகதலேனுரியாள் இரண்டு தேவதாதர்களைக் சண்டது. யோவா 
0011-12. 

பெண்கள் சீஷருக்குத் தெரிவித்சது. லூக் 2411, 

? மணிக்த--மகதலேனாமரியாளுக்குச் தரிசனம். யோவா 201418 

மாற் 16 ஃல்லறைக்குத் திரும்பவந்த பெண்களுக்குச் சரிசனம். 

we 285. 

மாலை 4 ழதல் 6 மணிவரைக்தம் -- எம்மாவுக்குப் போன 

இரண்டு சீஷர்சளுக்குத் தரிசனம். லூக் 2413 மாத் 161“, 

ம மணிக்தப் பின்பு--பேதுருவுக்குத் தரிசனம். லூக் 24” 

1 கொரி 155, 

8 மணிக்த--11 சஷர்களுக்குத் தரிசனம். லூச் 244 யோவா 2013. 

3. உயிர்த்தேழுதலின் சரித்திர உண்மைக்குச் 
சாட்சிகளின் விதம். 

(1) மூலநாூலில் இல்லாததால் மாற்இன் சாட்டு பிரயோஜனமற் 

றது. மாற் 1655, 

(li) லூச்காவின் சாட்சி ஈல்லது. அர்த விஷயங்களெல்லாம் சண் 
டவனொருவன் லூச்சாவுச்குத் தெரிவித்சான்போலிருச்சறெது. ஒரு
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ேளை யோவன்னாள் அவனுக்கு இந்தச் சங்கதிகளைச் தெரிவிச்சாள். 

லூச் 62 23775 2170, பார்க்க. 

dil) எம்மாவுக்குப் போன சஷேர்கள் சண்ட சரிசனச்சையும் 
இவள் சொல்லியிருக்சலாம். தலெயோப்பாவும் ஏரோதின் வீட்டி 

லுள்ளவளுாயிருக்கலாம். லூக் 2411, பார்கக. 

(3) பவுலின் சாட்டி விசேஷிச்சது. 1 சொரி 155 1 தெச )10 414, 

சீஷர்களுக்குள்ளே பேதுரு முசலாவது சரிசன மடை *சுகாக 

லூக்காவாலும் பவுலாலு.ம் தெரியவருகிறது. 

ு) லூக்கா யோவான் சுவிசேஷங்கள் SCeagur ஒத்றுமை 

யுள்ளன. லூக் 2 81 மயோவா 2013. 

நாலு சுவிசேஷங்களிலு ஒத்திருக்கின்ற 

விஷயங் களாவன. 

J) இயேசு உயிசோடெழுக்சு செய்கையை விரிக்காமல் எழு 

GEO. 
(11) MearhiCar sf) e%on sont Sov gy. 

(111) பிரத்தியேகமான பேர்களுக்கும் சஷர் கூட்டங்களுக்கும் 

தரிசனங்கள் காணப்பெற்றன. 

(14) இயேசு தமச்ஷ்டமான நேரச்கில் கரிசனஞ்செய்தல். 

(3) முசலா௨து சீஷர்கள் சர்சேச*துடன் ௮தைச் கேட்டல். 

(11) மற்றவர்களது வெறும் பேச்சைமாக்திரம் அவர்கள் நம்பா 

திருத்தல். 

(vil) தரிசனங்களைக் கண்டதால் இயேசு உயிரோடிருக்கிறா 

சென்று உயிர்ச்தெழுதலின் ஈம்பிக்கை உண்டாதல். 

(9111) பெண்கள் முசலாவது கல்லறைக்கு வருதல். 

(13) சல் பெயர்ச்கப்பட்டி ௬த்தல். 

(3) முதலாவது தேவதூதர்கள் தோன்றுதல். 

(21) மகதலேனாமரியாளுக்கு முதல் தரிசனங் இடைத்சது. 

(011) கல்லறை காலியாயிருத்தல்.
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4, உயிர்த்தேழுதலைப்பற்றிய அபிப்பிராயங்களாவன. 

(1) உயிர்த்தெழுதலே யில்லை. ஈதையெல்லாம் சீஷர்களது வஞ் 

சகபபேச்சு என்பது பரிசேயாது அபிப்பிராயம. 

மறுத்தல்-- 8) உகம் எங்கும் பிரபல்யம்பெற்று ௮னேக நற் 

குண களுக்குக் காரணமாடுப இநக்சக இறிஸ்து (தம் பொ.ப்யால் உண் 

டாசல் என்று நிறைக்கலரிது, 

(b) சீஷாகள் உயிரச்செழுசலை உண்மையாய்ச் ரந்தேகமற ம்பி 

ஞாசள் என்பது ெரரிவாய்க காணபபடுகற து 

(1) இயேசு உண்மையா.ப் பரிக்காமல் பலச்சு மயச்சம்பெற்று 

மரித்சவனை பபோலிருர் 3! கல்லறையில் மைக்கபபட்டு மூனறா பநாள் 

புச்தி தெளிர்கெழு தரா என்பது. 

மறுத்தல்-- &) இன எல்லாவிஷ$ பகனிலு 1 சரிச்திரகீறுசகு நொ 

விரோகமாசலின் இபபடிபபட்ட சரிகதிரம் ௮.2 வகையான BLU 

களால் எழு பபட்டிருக்கமாட்டாறு 

ம) ௮ டேர்ப்பட்ட வேசனையடைச்சபின் எப்படி மூன்று நாட் 

களில் பூரண சுகக்கோடும் பலச்சோடு[ வரக்கூடெ * என்கிற கேள் 

NEG _சகரலிவ்லை. 

(111) கடவுளே ௮ தட பிணச்தஇற்கு ஒருவாறான உயிர்கொடுத்து 

மறுபடியும் எழுப்பி, சொஞ்சநாளாக உயிருள்ளவனைப்போஃக் காப் 

பாற்றினார் எனபது. 

, உ மறுத்தல்--இது கடவுள் வஞ்சகம் பண்ணினடாயற்று, கடவுள் 

எப்படி வஞ்சகம் செய்வார்? வஞ்சகமில்லாக மார்க்கம் வள்சகச்இில் 

எப்படி. நிலைக்கும்? 

(14) தரிசனக்கள் சீஷர்கள் மனக்கல£கச்தினால் சண்ட மனோ 

பாவனைகளாயின என்பது. சிலர் மகதலேனாபரியாளாலும் சிலா 

பவுலாலும் இவ்வித மனோபாவனைகள் முதலாவது வந்தன என்பார். 

மறுத்தல்--'&) இப்பேோ்பபட்ட மனோபாவனையின் மேல் வைக் 

கப்பட்ட விசுவாசம் நாட் செல்லச்செல்ல நிலைக்காமல் வாடிப் 

போகும். சஷர்சளது விசுவாசமோ ஈட் செல்லச்செல்லப் பலப் 

பட்டது.
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1) சீஷர்கள் உயிர்த்தெழுதலைக் இஞ்சித்தேனும் எதிர்கோக்காத 

தால் இவ்வண்ணமான மனோபாவனைகள் தானாகவே உண்டாச 

மாட்டா. 

(ர) இயேசு குற்றவாளியாக மாணமடைத்தசைப்பற்றிச் €ஷர்கள் 

அதிக விசனப்பட்டு மேசியாவைக்குறித்த எல்லா வேத வார்த்தைகளை 

யும் தியானித்துச்கொண்டதால் உயிர்த்தெழுதல் உண்டாகவேண்டும் 

என்னும் நம்பிக்கை பெற்றார்கள். பிறகு ௮6௪ ஈம்பிச்சையை உறுதிப் 

படுத்த மனத்தரிசனம் அவர்களுக்குக் காண்பிக்கப்பட்டது என்பது. 

மறுந்தல்--(8) உயிர்த்தெழுதல் உண்டாகும் என்னும் sulle 

கையே உயிர்த்தெழுதல் கடந்தது என்னும் விசுவாசச்சையும் ௮தின் 

சரித்திரத்தையும் உண்டாக்க முடியாது. 

(1) சீஷர்கள் முதலாவது உயிர்த்தெழுதலை ஈம்பவேயில்்லையென்று 

சாணப்படுகிறது. 

(0) மேசியாவைக் குறித்த வாசகங்களில் இந்த நம்பிக்கை காணப் 

படுத லரிது. அப்படிச் காணப்படுதல் உண்மையான உயிர்த்தெழுத 

லுச்கொத்ச அதிசயம், 

(ரர) சீஷர்கள் கலிலேயாவிலிருந்தபோது இயேசுவின் ௩டபடி 

கள் எல்லாம் நினைத்ததால் உயிர்த்தெழுதல் உண்டாயிற்று என்னும் 

நம்பிக்கையைப் பெற்றார்கள். பிறகு இதற்கத்தாட்டியாக மனத்தரி 

சனங்கள் காண்பிக்சப்பட்டன என்பத. 

மறுந்தல்--(&) இது எழுதப்பட்ட சரித்திரத்திற்குப் பொருந் 

தாது. 

ர்) ஐக்தாவதற்கு சொன்ன மறுத்தலைக் காண்க. 

(vil) எல்லாம் பாரம்பரைக் கதைகளாம் என்பது, 

மறுத்தல்--(௨) இவைகள் பாரம்பரைச் கசைகளின் லட்சணங்க 

ஞுடையவையல்ல. 

(0) அப்படியானால் கிறிஸ்து சபை சரித்திரமுழுவதும் பாரம் 

பரைச் கதையாதல் வேண்டும். இதுவாகலும் நிலைக்காது, 

உயிர்ச்தெழுதலைப்பற்றிய சந்தேக அபிப்பிராயங்களாயெ இவை 

களைச் தள்ளுவது நியாயம். அவைகள் பொருந்தா, கையால்
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அந்த உயிர்சத்தெழுசல் உண்மையென்னும் அபிப்பிராயம் ஒன்றே 

யொழிய ஒப்புக்கொள்ளப்படத்தக்க அபிப்பிராயம் வேறில்லை என் 

பது தெளிவு. 

[ன 5, உயிர்த்தேழுதல் மேய்யேன்பதற்கு நியாயங்களாவன. 

(1) சரித்திரம் மெய்யான சரித்திரத்தின் லட்சணங்களை உடை 

யது. 
(ii) இயேசுவை உண்மைய௰ாய்ப் பார்த்ததொன்றே சஷர்களின் 

இட்டமான நம்பிக்கையை உண்டாச்சச்கூடியது, அவர்கள் அதை 

எதிர்பார்க்சவில்லை. மேசியாவின் முன்னறிவிப்பில் உயிர்த்செழுதல் 

ஒரு பங்கல்ல. யூதர்கள் திட்டமாய்ப் பொதுவான உயிர்த்செழுதலையும் 

நம்பவுமில்லை. மனிதர்கள் உயிசோடெழுந்திருப்பார்கள் என்பது 

இலருக்குமாத்திரம் ஈம்பிக்கை, 

(114) இயேசுசாதர் நிஜமாகவே உண்மையான சரீரத்துடன் உயிர்ச் 

தெழுந்தார் என்பது சுவிசேஷத்தின் பொருள். அபபோஸ்தலரும் 

ஆ.இக்கிறிஸ்தவர் யாவரும் இதை ஈம்பினார்கள். ஆ.ிச்சபையின் சரித் 

இரத்தில் இதை மறுத்தற்குரிய யாதொன்றுமில்லை. 

(14) கல்லறை காலியாயிருஈதது. இதற்குச் சரியான சாட்ட 

யுண்டு, 

(1) இந்தஈம்பிக்கை உண்மையில்லாவிட்டால் அதை உண்டாக்கு 

வதரி மூன்றுமாள் போதாது. மனோபாவனையுள்ள சரிசனத்தால் 
மூன்றுகாட்களில் ஈம்பிக்கை உண்டாகாது. 

(11) இது பொய்யானால் இயேசு பரத்துக்கேறின சரித்திரமும் 
பொய்யாயிருக்கும். 

(vii) இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் அவரது ஜிவியத்தின் தகுந்த 

முடிவாயிற்று. உயிர்த்தெழுத லில்லாவிடின் அவரது ஜீவியமும் ஈம்பத் 

தக்கதல்லவே. அந்த ஜீவியம் மேற்கூரையில்லா வீட்டைப்போ 

விருக்கும். 

இவ்வுலகத்தில் மனிதரது விவேகத்துக்கு விளங்காத யாதொரு 

அதிசயம் ஈடச்சக்கூடாது என்னும் மனப்பிரமாணம் வைத்தாலொழிய 

நம்பக்கூடாத காரணங்கள் இயேசுவின் உயிர்க்செழுதலைப்பற்றிய
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சரித்தாத்சில் இல்லை என்து தெளிவு. அ.இசய சரித்திரக்கள் யாவும் 

கட்டுக்சசைகள் என்பதற்கு நியாயங்காண்பித்து இதை மறுக்க முயற் 

Agsa விருதா. இயேசுவின் சரித்திரத்தில் அல்வண்ணக் காரி 

யங்கள் நடத்சல் பொருத்தமுள்ளதென்றால் உயிர்ச்தெமுதலின் சரிக் 

இரச்தையும் மறுக்கத்தக்க நியாய மொன்றுமில்லை என்பது இண்ணம். 

இந்தக் காரியம் நான்காம் சுவிமாஷச்தில் விசேஷிக்சசாதலின் 

இதைபபற்றி இல்வளவு இட்டமாய் எழுதினோம். இதைச் தான் 

சண்ணாரக் கண்டவன் என்று நூலாரிறியன் சந்சேகமறச் சாதிக்க 

aa. இந்ச முடிவு வராவிட்டால் அவர் இபற்றின நால் பொருத்த 

மில்லாசதாகக் சாணப்படும் அகையால் இதச் சரித்திரம் மற்ற 

நியாயா களால் உண்மை பன்று தெரிந்தால் இந்நூலின் சரித்திர 

உண்டைக்கும் அது பலத்த சாட்ிபாம். 
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THLE LIFE OF MUHAMMAD. by the Rev. 

Canon Sell, D.p., M.R.A.S. 238 pp. Stiff Cover 
Rs 1-6-0. Cloth Rs 1-14-0. 
A careful, accurate and impartial biography of the founder of 

Islam, with quotations from and references to the original authorities. 

SELECTIONS FROM THE OUR’AN. By the 
Rev. Canon தவி, உற. M.R.A.S. 8vo0. 232 pp. 
As 12, 

Upwards of five hundied of the most important passages are given, 

with headings explanatory notes, where necessary, and a classified 
index An introduction treats of the Quran, its divisions, sources, 

etc the creed, duties sects and feasts of Islam The review shows the 

testimony of the Quran to the Christian Scriptures its claim to 

inspiration is examined with an address to enhghtened Muslims 

Throughout extracts are given from standard works on the subject 

BUDDHIST IDEALS. By K. J. Saunders, M.a. 
Paper covers As 10. 

Pais book is a valuable and intefesting study of the cthics of modern 

Buddhism in Ceylon and Burma written with scholarly fairness There 

are several striking illustrations 

A PRIMER OF HINDUISM. By J.N. Farquhar, 
M.A. With illustrative extracts fiom Hindu 

Sacred Books, and many illustiations. As 6. 
In cloth As 12. 

A reliable, scientific and vety clear account of the evolution of modein 

Hinduism 
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DIALOGUES ON HINDU PHILOSOPHY. 

By the late Rev. K. M. Banerjea. 8vo. 448 pp. 

Reduced to As 8. 

A MIRROR OF THE HINDU PHILOSOPHI- 

CAL SYSTEMS. By Nehemiah Nilakantha 

Sastri Goreh, translated from the original Hindi, 

printed and manuscript, by Fitz-Edward Hall, 

D.C. L., Oxon., H. M.’s Inspector of Public 

Instruction for the Central Provinces. Es 1-14. 

THE RELIGION OF JESUS. By the Rev. 

N. Macnicol, M.A. Crown 8vo. 278 pp. As 12. 

KARMA AND KEDEMPTION. An Essay 

toward the Interpretation of Hinduism and the 

Restatement of Christianity. By A. G. Hogg, 

M.A. 128 pp. As 8. 

CHRIST’S MESSAGE OF THE KINGDOM. 

A series of studies in the practice of the Christ- 

like life. By A. G. Hogg, m.a. As 8. 
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THE HISTORICAL CHARACTER OF THE 

GOSPEL. Established from Non-Christian 

Sources. By a member of the Brotherhood 

of the Imitation. Edited by the Rev. C. F. An- 

drews, M.A. Crown 8vo. 68 pp. As 6. 

NEW WICKS FOR OLD LAMPS or helps to 

the understanding of the Old Testament. By 

the Rev. J. Paul S. k. Gibson, M.A. 2 As. 

Special edition on hand-made paper. As 3, 

  

  

TAMIL BOOKS 

The New Testament and Its Writers. By the 

Rev. Alfred Smith, 126 pages, + annas. 

A concise and careful handbook of New Testa- 

ment introduction, prepared for the use of verna- 

cular preachers and bible-women. 

Eli, Samuel and Saul. 90 pages, 3 annas. 

A clear account of the period with some of its 

plain lessons. 
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A Tamil Bible Dictionary. Compiled by the 
Rev. A. C. Clayton. Part land II, 352 pages, 

now ready. Price 8 annas each. 

India and Missions. By the Rev. V. S. Azariah, 
90 pages, 4 annas. 

The Life of Service. By thc Rev. D. J. Fleming, 

M. sc. Translated by the Rev. J. P. Jones, D. D. 

60 pages, 3 annas. 

The Treasury of Illustrations. A useful volume 
for Tamil Preachers. Rs 2. 

Christian Evidences. By the late W. Howard 

Campbell, m. a. Translated from Telugu. [In 

the Press. 

  

  

FHI bs, Cosmbea4i0 (The Treasury of Illustra- 

tions), பிசசங்கம் செய்யும்போது தாங்கள் சொல்லும் புச்தி 

போதனைகளைப் பெரியோர்களும் சிறியோர்களும் மன இற் கிரகித்துக் 

கொள்ளும்பொருட்டு அவைகளோடு திருஷ்டாந்தங்களைச் கலந்து 
போதிப்பது மிகுந்த பிரயோஜனமாயிருச்கும் என்பது பிரசங்கி 

மாருக்குத் தெரிந்த காரியமே. இந்தத் திர.டடாந்த போக்கிஷத்தில் 

இரேசக்கர், சோமர், ௮ங்கிலேயர் முதலிய அகேகருடைய இதிகாசம் 

களிலும், கதைப்பு்தசங்களிலும், இன்னும் பல சன்மார்க்க நூல் 

களிலுமிருர்.து தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட எழு. நூறு கதைகளும் உவமை 

களும் ௮டங்கியிருக்ன்றன. விலை ரூபா 2. 
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Biot SVWHagHar pasrgatto (Why I Became A Chris- 
11௧), கனம். ௩, 5, ௮பபாசாமிபிள்ளையவாகள் இந்துமார்ச்சத்திற் 
பிறந்து வளர்ர்து, அதில் சமது ஆத்.துமாவுச்கு ஆறுதலைக் கொடுக்சக் 

கூடிய போதனைகள் இல்லை என்று தீர்மானித்து, அதிலுள்ள 

வேதாந்த இச்தார்த கொள்கைகளை விட்டு, கிறிஸ்தவ மாாச்கத்தை 

அனுசரித்து யாவருக்கும் பெரும் ஈன்மை விளைவிக்கும்பொருட்டு 

இந்தப் புத்தகசதில் சாட்சியைக் கூறுஇிறார். இப்புத்தகம் யாவரும் 

லேசாய் வாூித்தறியக்கூடிய நடையில் புராண இதிகாச கவிக 

ளோடும் அவற்றின் பொழிப்புரையோடும் எழுதியிருக்கிறது. பக்கம் 

112, விலை ௮ணா 4. 

ஜான் உவேஸ்லி ஐயர் சேய்த பன்னாண்டு பிரசங்கங்கள் 

(Twelve Sermons by John Wesley). Qe gureHS), 
கல்மனமும் கூர் துருகுமாறு செய்த நூற்றுகாற்பத்தொரு பிரசங்கங் 

களிணின்றும் பிரிததெடுக்கப்பட்டு, கனம். கிலேற்றன் ஐயர், கனம் 

டேவிட் ஐயர், கனம். தேவசகாயம் ஐயர் இவர்களால் மொழிபெயர்க் 

கப்பட்டவை. சுவிசேஷ பிரசங்குிகளுக்கு மிசவும் உபயோகமானது. 

விலை ரூபா 1-8-0, 

Spud 24610 (The Shepherd and the Sheep). ue gre 
களுக்கும் ஆக்கியோனாடிய காகர்கோவில் கனம. 0, ௮ருமைகாயகம் 

அயனும ஆம! என்னுமோர் புத்தகம் புதிதாய் எழுதியிருக்கிறார். 

இதில் ௮வர் சில சபையாருசகும் போ தகாமாருக்கு மிடையில் ஈடந்த 

இல சங்கதிகளை வாரிப்போர் பிரியத்தோடு சவனிச்கத்தக்கவிதமாய்ச் 

சொல்வியிருக்இரூர். 

கண்ணாடி. முகச்ைத தெளிவாய்க் காட்டுவதுபோல் இந்தப் புத்த 

கம் வாசிச்கிறவர்சகளின் அ௮ர்.தக்காணச்தை அவர்களுக்குச் துலாம்பா 
மாயச் காட்டும், இதிற் சொல்லியிருக்கும் ஈற்பொருள் அடங்கிய 

உவமைகளினால் நாம் விலக்சவேண்டிய தூர்ச்குணங்களையும் ௮னு 
சரிக்கவேண்டி௰ய ஈற்குணங்களையும் அறிவோம். பக்தஇக்குரிய புத்தி 
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போதனைகள் உள்ள சதைகள் அசேகம் ஈம.து மனதில் பதியுமாறு 

இதில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. பக்கம் 140, விலை ௮ணா 10. 

இல்லற டுன்ப டூகசியம் (7௨ 8ம் of a Happy Home). 

14. &. 1, சாமுவேல் அம்மாளால் இயற்றப்பட்டது. இல்வாழ்க் 
கையைப் பங்கப்படுத்தும் தோஷங்களைக் களைதலும், இல்வாழ்வை 

மேன்மைப்படுத்தும் ௮னுகூலக்களை ௮றிதலும ஆய இவைகளை 

இர்நூல் காட்டுின்றத. 
போரள் அட்டவணை: ௪ விவாகம், பெண்களை அல்லத மாப் 

பிள்ளைகளைத் தெரிர் துகொள்ளுதல், இல்லற ஆயத்தம், ஈல்ல புரு 

ஷன், நல்ல மனைவி, புருஷனும் மனைவியும், பாக்யெமுள்ள குடும் 

பம், விருத்தியடைகிற புருஷன், செட்டிமையுள்ள மனைவி, ஈமதரு 

மைப் பாலர் சுகம், பிள்ளைகளைப் பயிற்றுவித்தல், பக்கம் 100, 

விலை அணா 4. 

கிறிஸ்துவில் P2v58H (Abide in Christ). தேவகுமாசனோடு 
உறவாடி ஞான க்கியம் செய்வதால் வரும் இன்ப ஜீவியத்தைப் 

பற்றிய இத்தியானங்களை இயற்றியவர் g96S)Crwt ws (Andrew 

]ரீயாா2ர) போதகர். இந்நூலை மொழிபெயர்த்தவர் சங். ஞா. தேவ 

சகாயம் போதகர். 
இறிஸ் துமார்க்கம் வெறும் போதகமல்ல, வாய்ச்சாலமல்ல, புற 

ஈடி.ப்பல்ல; ௮.து ஆழங்காண முடியாத ஜீவன், sora சொல்லற் 

கரிய பெலன். அதை அப்படி ௮னுபவிபபவனே கிறிஸ்தவன் ; 
மற்றவன் வேஷதாரி. இவ்வுண்மை இந்நூல் முழுமையும் செறிர் 

துள்ளது. பச்சம் 801, விலை ௮ணா 8. 

ஜப்பானும் டுந்தியாவும் (1ஹூலா வாம் ॥ஈரரக), இத ஐப்பான் 

தேசத்து ஜனங்கள், இசாஜாங்கம், கல்வி, வர்த்தகம, மதம முதலிய 

விஷயங்களைக்குறித்து விபாமாய்ச் கூறுவதோடு இந்தியா தேசத்தார் 

ஜப்பான்தேசத்திலிருந்து சற்றுக்கொள்ளவேண்டியது இன்னதென் 

பதையும் ஈன்கு விளக்கும் ஓர் சிறந்த நூல். கனம். 8, பாஸ். எடி 

ஐயர் இயற்றியது. விலை ௮ணா 4, 
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Gurdran1 (The Gold Thread) இப்புத்தகத்தில் ஒர் ராஜ 
குமாரன் தான் ஈடச்சவேண்டிய வழியைச் காண்பிக்கும் (போன் 
ஹால்? ஒன்றைத் சன் தகபபனிடமிருர்து பெற்றுக்சொண்டு ௮தை 

யாதாரமாசப் பிடி. த்தவனாய்ச் சல ஊர்களைப் பார்க்கும்படி புறப்பட 
டுப் போகும்போது விசோத விளையாட்டுகளிற் பிரியப்பட்டு ௮ப் 

பொன் னூலைக் கைதவறவிட்ட இனால் தான் போகும்வழி தெரியாமல் 
காடு மேடெல்லாம் அலைந்து இரிந்து கள்ளர் கையில் அசப்பட்டுச் 

தான் செய்த குற்றத் தினிமித்தம் மனஸ்தாபப்பட்டு அழுது நிற்கை 
யில் சம்மனசானவோர் அம்மாளின் உதவியினால் மறுபடியும் அ௮ர்தப் 
பொன்னூலைப் பிடித்துச்கொண்டு வழியிற் சிங்கத்தைக் கண்டும் 

அதற்குப் பயப்படாமல் பத்திரமாய்த் தன் வீடுபோய்ச் சேர்ந்ததைப் 

பற்றி எழுதியிருக்கிறது. சிறியவர்கள் சஷ்டமில்லாமல் வாக்குத் 

தக்கதாய்த தெளிவான அட்சரங்களில் ௮ச்டெப்பட்டிருக்கற து. 

பக்கம் 78, விலை ௮ணா 2. 

Hon palar Cursoib (The Teaching of Jesus Christ in 
His own words), 1872-76-u@m இக்தியாவுக்கு ராஜபிர இநி தியா 
யிருந்த Cort gyeHs (Noithbrook) Yay ! இயேசுகிறிஸ்த.வின் 

பாதகம்” என்னும் இ.ச சிறிய புத்தகத்தில் சாலு சுவிசேஷங் 

களிலும் சொல்லியிருக்கும் இயேசுவின் இவ்விய வாக்குகளை வெவ் 
வேறு விஷயங்களாக ஒழுங்குபடுத்தி யாவரும் ௮றியச்தச்ச வண்ண 
மாய்க் சாட்டியிருக்கிறார். இபபுத்தசம் சுவிசேஷகாகளும் வேதாகம 

ஸ்.கிரிகளும் இறிஸ் சவ மார்க்கச்தைபபற்றி அறியாதவர்களுக்கு வாசிச 

துக்காட்டிப் போதிக்கிறதற்கு ௮௧ உபயோகமுள்ளது. பக்கம் 

20, விலை அணா 1. 

இயேசுகீறிஙதுவும் அவரடைய சீஷர்களும் (Jesus Christ 

and His Disciples) 9g இயேசுவினுடைய ஜீவிய சரித்திரச்சை 
சாற்பத்செட்டு ௮ இகாரரங்களில் விஸ்தரித் தக் கூறுகிற த. பற்பல வேச 
Fron Sis பண்டிதர்கள் இயேசுவின் சரித்திரச்தை ஆங்கலெ பாஷை 

யில் எழுதி இருந்தாலும் இதுபோலும் புத்தகம் தமிழில் கடைப்பது 
அரிது. இத கனம். கிமலற்றன் ஐயர் இயற்றியது. விலை அணா 8. 
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சென்னைக் கிறிஸ்தவ கலவி அபிவிருத்தி சங்கத்தார் 

அச்சிட்ட புத்தகங்கள் சில 

THE TAMIL BIBLE DICTIONARY 

By A. C. Clayton 

வேத அகராதி 

அ/ந்தர்தத் தேசங்களில் கண்டுபிடித்த கற்றாண்கள், செங்கற் 

பலகைகள், சாசனங்கள், ௮ட்சராதிகள் இவற்றைக்கொண்டு ஐச் 

காலத்திருரத ஜனங்களின் சரித்திரத்தை வேதசாஸ்இிரிகள் 9 Bs 

இட்பநட்பமாய் ஆராய்ந்தறிர்து ஏத்தியர் ஸ்தாபித்த ஊர்கள், பாபி 

லோனியர் சாஜாசகள் கற்பித்த நியாயப்பிரமாணம், உயிர்ச்தெழு 

தலைப்பற்றிய எடிப்தியரின் எண்ணம், அரியா ராஜாக்களின் ௮7 

மனைகள், யோசுவா ஜெயித்த ஜனங்கள், தேவாலயம், நமது ண்ட 

வர் சந்தித்த ஊர்கள, பவுல் பிரயாணம செய்த தேசங்கள், இன்னும் 

கணகச்சற்ற எத்தனையோ காரியங்களைபபற்றிய வேதப்பொருளை 

தெளிவாய் எழுியிருக்கிரார்கள். இவர்கள் புதிதாய் எழுதின பத்த 

கங்களை உதவியாகச்சொண்டு தமிழில் ஒரு வேத ,௮அகராதியை 

சங். ந, 0, கிலேற்றன் எழுதியிருககிரா. இது சாலு புத்தகங்கள் 

உள்ளது. ஒவ்வொரு புத்தகத்துக்கு விலை ௮ணா 8, இலங்கையில், 

விலை சதம் 50. 

 




