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மத்தேயு என்பவர் 

எழுதின சுவிசேஷம். 

அதிகக், 
௧, ஆபிரகாம் முதல் யோசேபபுஅசைக்காமுள்ள 

கிறிலதுவினுடைய வம்சவரிசையின் அட்டவ 
ணை ॥3 கனனிமசியாள் யோசேபபுக்கா சேமிச் 
கபபட்ட்போத, இறிஸது பரிசத்த ஆகியிஞல் 
உஉற்பவித்து, அவளிடத்தில் பிறசதது, dm, தேவ 
அதன மோசேபபிறுடைய தகாத யோசனைசளை 
Cie கிறிஸ்துவின் இருராமங்களுக்கு அர்த்தம் 

உரைத்தது 
அ] பிரகாமின் சர்ததியாயெ தா 
வீதின் சந்ததியாயிருக்றெ இயே 
சுச்சிறிஸ்துவினுடைய “வம்சவரி 
சையின் ௮ட்டவணையாவது: 

௨ *இ.பிரகாம் ஈசாக்கைப் பெற் 
ரான்; *ஈசாச்கு யாச்சோபைப 
பெற்றான்; யாக்கோபு யூசாவை 
யும், அவன் சகோதரனையும் பெக் 
ரான். 

௩ யூதா தாமார் என்பவளைச் 
சேர்ந்து, பாரேசையும் சாராவை 
யும் பெற்றான்; *பாரேசு எசுரோ 
மைப் பெற்றான் 

௪. எசுரோம் .தராமைப் பெற் 
ருன்) ஆராம் ௮இன்தாபைப் பெற் 
ரான்; அ௮மின்தாபு ஈவசோனைப 
பெற்றான். 

இ ஈவசோன் சலுமோனைப் 

பெந்ருன்; சலுமோன் ராகாப் 
பென்பவளைச் சேர்ந்து, போவோ, 
சைப் பெற்றான்; போவோச ரூச் 
தென்பவளைச் சேர்ந்து, ஓபேத 
தைப் பெற்றான்; ஒபேத்து ஏசே 
யைப் பெற்றான். 

14 ச சரளா ௩ மட, பசு * யோசியா யோமைப பெறறான Cur எகோனியாவைபபெற்ருனென்று சில 
பிரதிகளிவூண்டு Wawra © der 
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இ.ழு.௪. ட சு *ஏசே இராசனாகய சாவீ 
—— தைப் பெற்றான்; 1?இராசனாகிய 
ரள te ae தாவீது ஊரியாவுச்கு மனைவியா 
cor ௦2 ச (யிருந்தவளைச் சேர்ந்து, சொலொ 
எரே ௨௩ டு | மோனைப பெற்றான். 

மத் பிட்ட சட க 

போலாஎச௨। ௭ 11/சொலொமோன் உரோ 

அப உம ௦௩ | போவாமைப் பெற்றான்; உரோ 
24 ௧ போவாம் அபியாவைப் பெற் 

36 Cor van oar; அபியா அசாவைப பெற் 
a Dy கலா றான். 

a O& 

ta@or os | ல் அ௮சாயோசபாத்தைப் பெத் 
hor 2g | O™ யோபாத்து யோராமைப் 
<r & பெற்றான்; யேராம் ஓசியாவைப் 

6aGur ௨௯ பெந்ரான். 

ஈட ௯ ஒரியா யோத்தாமைப் பெற் 
றான்) 'யோத்தாம் ஆசாசைப பெற் 

Babe 09 ரான்) Bare எசேச்சியொவைப 
a a @, பெற்றான் 

9சசாமும்குக | ய 8 எசேச்யொ மனாசேயைப 

பவப் பெற்றுன், மனசே அமோனைம 
உச பற்றான்; ௮மோன் யோசியா 

11 ச சாளாஈம் |(வைப பெற்றான். 

டட இர ௨௦  மக(யூசர்கள்)!*பாபிலோன்சே 
பக ௧ நரளர சத்து்குச் சிறைபபட்டுப் போ 

& Om . + உ ௨௪ (64 காலத்திலே, 11* யோசியா 
௦௪-௦௧ ௨௦, | எகோனியா முதலான குமாரர்க 
a6 உ கானா ளைப் பெற்றான். 
கள் > ௨௰௦ ௧ ப் * 

எரே ௨ ௨௪ | 6௨ அவர்கள் பாபிலோன் தே 
so & டெ |சத்துச்குச் சிறையாகச் கொண்டு 
9௪, 06, ௨௮) (போகப்பட்டபின்பு, 1*எகோனி 
Ram, GD தானி ச . 

யா சாலாத்தியேலைப பெற்றான; ச்ச,     
a mene ot 
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Hy: usGeu 2 அ௮திகாசம். 
  

1! சாலாத்தியேல் சொரோபாபே 
லைப பெற்றான். 

௰௩ சொரோபாபேல் அபியூ 
தைப பெற்றான்; அபியூது எலி 
யாச்€மைப பெற்றான்; எலியாச் 
€ம் ௮அசோஜூப பெற்றான். 

Oe eri சாதோக்கைப 
பெற்றான்; சாதோக்கு' மைப் 
பெற்றான்; ஆம் எலியூதைப் 
பெற்றுன். 

௰டு எலியூத எலேயாசானைப் 
பெற்றான்; எலேயாசார் மத்தா 
னைப பெற்றான்; மத்தான் யாக 
கோபைப பெற்றான். “ 

De யாக்கோபு மரியாளுடை 
ய புருஷனாகிய யோசேபபைப் 
பெற்றான்; ௮2 மரியாளிடத்தி 
லே ூறிஸ்து என்னப்பட்டிருச் 
இற இயேசு பிறந்தார். 

௰எ௭ இவ்வண்ணமாய் உண்டா 
ன தலைமுறைகள் எல்லாம் ஆபிர 
சாம் முதல் தாவீதுவரைக்கும் பதி 
னாலு தலைமுறைகளும், சாவீது 
முசல் * பாபிலோன் தேசத்துக்கு 
(யூசர்கள்) இறைபபட்டுப்போன 
காலம் வரைக்கும் பதினாலு தலை 
முறைகளும், பாபிலோன் தேசத் 
அதுக்குக் சொண்டுபோன காலமு 
so கறிஸ்துவனாக்கும் பதினாலு 
தலைமுறைகளுமேயாம். 

௰௮ 4 இந்த இயேசுக்கிறிஸ் 
துவினுடைய உற்பத்தியின் விவ , 
ரமாவது: அவருடைய தாயாகிய | 
மரியாள் யோசேபபுககு (மனை | 
வியாச) நியமிக்கபபட்ட பின்பு, | 
அவர்கள் கூடி வாழ்கிறதற்கு | 
முன்னமே அவள் பரிசுத்த அவி 
யினாலே கருபபவதியானாள், ; 

0௯ அவளுடைய புருஷனா 
இய யோசேப்பு நீமொனாகை 
யால், *தவளை அவதாறுபண்ண 

மனஇில்லாமல் இரகசியமாய் ௮ 
வளை ஒழித்துவிடும்படியாழ்ச் இர் 

இத்தான். 
௨௰ அவன் ௮பபடி நினைத்தி 

ருக்கையில், பராபரனுடைய தா 
தன் சொப்பனத்திலே அவனுக் 
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காலத்திலே யூதேயா 

ருசி காணபபட்டு, தாவீதின் சநத 
தஇியாசிய யோசேபபே, நீ உன் ம 
னைவியாமெ மரியாளைச் சோத்துக் 
கொள்ள ஐயபபடவேண்டாம்; 
என்னத்தினாலென்றால், அவளி 
டத்தில் *உண்டாயிருக்கிறது *ப 
Hess அவியினால் உணடானது. 

௨௧ அவள் 1ஒரு குமாரனைப 
பெறுவாள்; ௮வர் தம்முடைய 
சனஙகளின் "பாவஙகளை நீக்கி 
அவாகளை இரட்பெபார்; ஆகை 
யால் அவருக்கு * இயேசு எனறு 
பேரிடுவாயாக என்றான். 

௨௨) தரிரியைக்கொண்டு 
கர்த்தர் னது நிறைவேறும்ப 
ழூ.ச்கு அவையெல்லாம் ந௩டநதன. 

௨௬ அவர் சொல்லுவித்ததென் 
னவென்றால், “இதோ ஒரு கன்னி 
கருப்பவதியாகி, ஒரு குமாரனைப 
பெறுவாள்; 1 அவருக்கு இமமா 
னுவேல் என்று பேரிவொர்கள் 
என்பதே," இம்மானுவேல் என்ப 
தற்குப பராபரன் ஈம்முடனே இ 
ருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம். 

௨௪ யோசேப்பு நித்திரை செ 
ளிந்து எழுதபொழுது, தனக்குக 
சாத்தருடைய தூதன் கட்டளை 

யிட்டபடி தன் மனைவியைச் 
சேர்த்துக்கொண்டு, 

௨௫ அவள் முதற்பேரான கு 
மாரனைப் பெறும்வரைக்கும் ௮ 

வளை அறியாதிருந்து, (அந்தச் கு 
மாரன் பிறந்தபின்பு) அவருக்கு 
1இயேசு எனறு பேரிட்டான். 

௨. அதிகாரம். 
ச, இழக்கிவிருந்து eral sc சடசசுதிரத்திஞல் 

இறிஸதவினிடத்திற்கு வழி சஈடத்தபபடடது 

௦௧ அவனாப பணிரது சாணிக்கைகளைச் செ 
லுத்தினத, ௦௪ இயேசுவையும, அவருடைய 
தாயையும் கடடடிச்கொண்டு யோசேபபு எப 
அக்ரு ஓடிபபோனது ve ஏதே குழா 
தைகளைக கொலைசெயது, ௦௬ பின்பு ஜல 
மரணம நுடைாதத om soloed, toner 
சாசரேத்துக்குக் இறிஸது மறுபடியும கொண்டு 
வரப்பட்டது. 

எீரோது என்னும இராசனுடைய 
தேசத்தி 

லுள்ள பெத்லேகேம் ஊரில் 11இ 
யேசுவானவர் பிறந்தபின்பு, 1*க 
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மத்தேயு ௨ ௮இகாசம். 
    
ழச்குத்திசையிலிருந்து சாஸ்திரி | இ, மு.௪, 
கள் எருசலேம் 5கரததுச்கு4 வந்து, | செவ 

௨ (இக்காலத்திலே) பிறக்க, 1 gra a. 08 
ருக்கற யூதருடைய இராசாவைக் 

குறித்துத் தோன்றிய *சட்சத்ிரச் 
தைச் ழெச்சிலே காங்கள் கண்டு, 
Hae பணிக்துசொள்ள வ 
தோம்; ௮வர் எங்சே என்றுர்கள். 

௬ ஏரோது இராசா அதைக் 
கேட்டபொழுது, FGI wea 
னுடனேகூட எருசலேம் கரத் 
தார் அனைவரும் கலங்இஞார்கள். 

௪ அல்லாமலும், ௮வன் சன 
களில் டான ae ef இசாரியர் 3 உகான, ௩௪ 
*வேதபாரகர் எல்லா௫ம் கூடி! வ 
வரச் செய்து, த இிஸ்து எங்கே 
பிறப்பாரென்று அவர்களிடத்தில் 
விசாரித்தான். 

டு ௮லாகள் ௮வனை கோக்க, 

யூதாவின் ஊராகிய பெத்லேகே 
மிலே ௮வர் பிறப்பார்; என்னத் 
இனாவென்றால், யூதேயா தேசத்தி 
லுள்ள பெத்லேகேம் ஊரே, என் 
னுடைய சனங்களாகயெ 7இஸ்ர 7 கெளி ௨௨௭, 
வேலரை *ஆளும் பிரபு உன்னி 
டத்திலே தோன்றுவாராகையால் ! 
பூகாவிலுள்ள பிரபுச்களில் நீ சிறி, 
யதல்ல என்று, 

௬ திர்ச்கசரிசியினாலே எழுதப 
பட்டிருக்கிறது என்றார்கள். 

௭ அப்பொழுது ஏரோது அர் 
தீச் சாஸ்டிரிகசா இரக௫ியமாய் 

அழைத்து, ௮ஈச நட்சத்திரம் கா 
ணப்பட்ட கசாலச்தைசகுறிசது 
அவாகளிடத்திலே இிட்டமாய வி 
சாரிததுக்கொண்டு, 

௮ நீங்கள் போய், அச்சப் பிள் 
ளசையைக்குறித்து நன்றாய் ௮ 
ராய்ந்து பாருங்கள்; மேலும் நீங 
கள் அதைக் som Wary, நா 
னும்போய அசைப் பணிக் 
கொள்ளும்படிக்கு எனச்கு ௮ றி 
வியுங்கள் என்று சொல்லி, ௮வர் 
களைப் பெத்லேகேம் * ஊருக்கு 
அனுப்பிவிட்டான். 

௬ இராசா சொன்னதை அவா 
கள் சேட்டுப்போனார்கள்; போ 

9௪மோ வச, 
ம௰௭ எசா ௬ம்,க, 

   

6 மீசா டூ ௦ 

யோவா ௪௨   
* அல்லது மே 

| wear sore 
Bee oe. wo 

Cor ரம் & 

(1 அல்லு செ 

த்தினாகள 
us & ௨௦ 

10 Ce bs ச           

ட 

கையில், இழக்கலே. அவர்கள் 
கண்ட நட்சத்திரம் அந்தப் பிள்ளே 
இருக்கெ ஸ்தலத்துக்கு மேலே 
வாது நிழ்கும்வராச்கும் ௮வர்க 
ளுச்கு முன்பாக ஈடர்தது. 

௰ ௮ வர்கள் அந்த. ஈட்சத்திரத் 
தைச் கண்டு, மிகுந்த ஆனந்த சர் 
சோஷத்தை ௮டைந்து, 

ds Serf gts வீட்டில் 
பிரவேசித்து, பிள்ளையையும் ௮ 
தினுடைய தாயாகிய மரியாளை 
யும் கண்டு, வணச்சமாய் விழுஈது 
அதைபு பணிர்துசொண்டு, தங 
சள் பொக்கிஷபபெட்டிகளைத் இ 
றந்து, பொன்னையும் தூபவருக் 
கத்தையும் வெள்ளைப்போளத்தை 
யம் அதற்குச் காணிக்கையாச 
1 லைதீதார்கள் 

de பின்பு எஏரோதினிடச் 
அக்குத் திரும்மிப்போகாதிருஙக 
ளென்று அவர்கள் 7*சொப்ப. 

னத்திலே சேவ உத்தரவு பெற்று, 
வேறுவழியாய்தசங்கள் சேசத்திற் 
ரப் புறபபபட்டுபபோஞார்கள். 

Dm அவர்கள் புறப்பட்டுப் 
போனபின்பு சர்த்தருடைய தூ 
தன் சொபபனததிலே யோசேப 
புக்குக் சாணபபட்டு, ஏரோது 
இர்சப பிள்ளையைச் கொலைசெய் 
யத்தேவொன்; ஆசையால் நீ எழு, 
அ. பிள்ளையையம் ௮தினுடைய தா | 
யையும் கூட்டிகசொண்டு, ௪௫ 
அசேசத்திற்கு ஒடிபபோய், சான் 
உனக்குச் சொல்லும்வனாக்கும் 
அவ்விடத்தில் இரு என்றான், 

௪ உடனே ௮வன் எழுந்து 
இராத்திரியிலே பிள்ளையையும் ௮ 
னுடைய தாயையும் கூட்டிக் 
கொண்டு, எ௫ுபதச்குப புறபபட் 
பெப்போய், . 

௰௫ ஏரோது மரணம் அடைந்த | 
சாலம் வாக்கும் அவ்விடத்தில் ' 

  
| இருஈதான்; 11எடப்திலிருந்து என் | 
இடைய குமாரனை வரவழைச் | 
சேன் என்று திர்ச்கதரிசியைச் | 
சொண்டு கர்த்தர் திருவுள ம்பற்றி,



  

  

ள் மத்தேயு ௬ ௮இகாசம். 
  

னது கிறைவேறும்படிச்கு ௮து இ. மு. ௪. 
நடந்தது. a! 

0௯ 4 அப்பொழுது ஏரோது ம அதக 
தான் சாஸ்திரிகளால் வஞ்சிக்கப்। 2௧ 
பட்டதைச் சண்டு, மிகுஈத சோ 
பம் அடைந்து, அந்தச் சாஸ்இரிக [3 யோவா ச சட 
ளிடததிலே தான் சேட்டாராய்ந்த 
சாலத்தின்படி. பெத்லேசேம் ஊ 
ரிலம் ௮தினுடைமய எல்லைகள் 
யாவிலும் இரண்டு வயதுமுதற் 

கொண்டு அதற்குத் தாழ்ந்திருஈத 
வயதுள்ள அண்பிள்ளைகள் எல் 

லாரையும் கொலைசெய்ய ஆள்களை 
அனுப்பினான் 

Oe அப்பொழுது எரேமியா 
1தீர்க்கததரிசியினால் சொல்லபபட் 
டது கிறைவேறிற்று, அவன் 
சொன்னசென்னவென்றால், 

௰௮ ராமா ஊரிலே புலமபலும் 
அமுகையும் Mess துக்பெபு 
முள்ள கூச்குரல் கேட்சபபட்ட (7 போச 0௪ ௦ 
“த; ராகேல் தன் பிள்ளைகளைச்கா | 

நித்து அழுதுகொண்டு, அந்தப (82 ௪௨௩. 
பிள்ளைகள் இல்லாதபடியால் இறு | 2451 கா5. 

: . , 7 me யோவா 
தல் ௮அடையாஇருக்கிறாள் என்ப | ௧௨௧ 

4 நிய as @ 

சசாமு,க Vs 

  ம்மாற் க ௪,௬௯௪, 

தூக ௩ வரு 
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6 are 2. ௪௪ 

wus ewe O a 

  

ச, 
௰க ரி ஏரோது இறர்தபின்பு, 

சொபபனத்திலே கர்ததருடைய 
தூதன் எடபதிலே யோசேபபுச் 

குச் காணப்பட்டு, 

9 லூக் ௯, எச. 

  

    
  

தான்) அப்பொழுது சொப்பனச் 
திலே, அவன் தேவ உத்தரவு 
பெற்று, *சலிலேயா சாட்டினு 
டைய இசைகளை நோச்டுப் புறப 
பட்குபோய், 

௨௬ 3சாசரேயன் என்று ௮ 
ழைச்சப்படுவார் என்றெதாய்த் 
தீர்ச்சகதரிசியால் சொல்லப்பட்ட 
து நிறைவேறும்படிச்கு *காசரேச் 
தூரில் வந்து வாசம்பண்ணினன். 

௩. அதிகாரம். 
ச யோவான பிரசல௫த்தத, அவனுடைய ஊழி 

யம, ஈடக்கை, ஞானஸரரனம் ௭ அவன பரிசே 
யர்களைக் ௧ சொண்டது 0௬, இநதிஸதுவுக்கு 

யோரதானில் ஞானஸ்சானம் கொதெதத, 

அ/க்காலத்திலே “யோவான்ஸ் 
நானன வந்து, 

௨ பரலோக இராசரீசம் சமீ 
பமாயிருக்கின்றது; ஆகையால் 
மனந்திருபபுஙகள் என்று யூதேயா 

வின் வனாந்தரத்திலே பிரசங்கம் 
, பண்ணினான். 

௬ ௮வன் யாவனெனில், *சர்த் 
தீருக்காகச மார்ககச்சை ஈன்றாகச 
செய்யுங்களென்றும், அவருடைய 
பாசைகளைச் செவ்வைபண்ணுங 
களென்றும், வனாந்தரத்திலே ஒரு 
வன் ?சதசமிடுவானென்று ஏசா 
யா என்னும தீர்க்கதரிசியினால் ; 
சொல்லபபட்டவனே 

௪. அல்லாமலும் “gobs யோ 
வான் ''ஓட்டச மயி உடையைத் 
shes, தன்னுடைய அரையில் 
வார்ச்சசசையைச் கட்டிககொண் 

டிருஈதான், “வெட்டுக்கிளிகளும் 
13சாட்டுச்சேனும் அவனுக்கு ஆ 
காரமாயிருஈதன். 

டு 14அச்சாலச்திலே ௭௫௪ 
லேம் ஈகரத்சாரும் யூதேயா சேசத் 
தார் அனைவரும் யோரதான் திக் 
குடித்த சுற்றுப்புறத்தார் யாவரும் 
அ வனிடத்திற்குப புறபபட்டுப 
போய், 

௬ 1$தங்கள் பரீவங்களை அறிக் 
கையிட்டு, யோர்தான் ஈஇயில் ௮ 
வனாலே ஞானஸ்கானம்பெற்றார்     

உ௨௰ பிள்ளையினுடைய பிரா(10மாந் ௪௬ 
ணனை வாங்சச் தேடினவாகள் இ|11௨இசாக ௮ 

. ws . af On ௪ | 
றந்துபோனார்கள், ஆகையால் நீ 
எழுந்து பிள்ளையையும் அதினு 
டைய தாயையும் கூட்டிசகொண 19௩ மோ bs 

டு, இஸ் ரவேல் தேசத்துக்குப போ | ne ப சாடு oe 

என்றான. உடு, ௨௭ 

௨௧ அர்தபபடியே அனுன்|14மார க ட 
எழுந்திருந்து, பிள்ளையையும் ஐ pit be | 

திறனுடைய தாயையும், கூட்டிக 
கொண்டு, இஸ்ரவேல் தேசச்திற் 
குப் புறபபபட்ட பொழுது, 

௨௨ அருகேலாவு என்பவன் 
தன் சசவபனாயெ ஏரோதினுடை. | 15 அப 0௬.௪ 
'ய பட்டத்துக்கு வாது, யூதேயா °F 
லை ஆளுகிருனென்று கேள்விப 

பட்டு) அங்கே போகப் பயர் கள். 
த்க் 

கண்னை 
 



பை 
மகதேயு ௪ ௮திகாரம. 
  

a 4 அபபடியிருச்கையில், ப 
ரிசேயர் சதுசேயர் என்படீர்சளி 
லும் ௮கேகர் தன்னாலே ஞானஸ் 
நானம் பெறும்படிச்கு வருகிறதை 
அவன் சண்டு, அவர்களை கேர்க்கு, 
விரியன் பாம்புகளின் குட்டிக 
ளே, இனிவரும் கோபத்துக்கு 
நீஙகள் *தப.பித்துக்கொள்ளும்படி. 
யாய் உங்களுக்கு வசைகாட்டின 
வன் எவன்? 

௮ மனந்திருப்புதலுககுச்சச்ச 
கணிசளைச் கொடுங்கள். 

௯ 5றபிரகாம் எங்களுடைய 
பிதா எனறு சொல்ல, உஙகளு 
டைய உள்ளத்திலே நினைத்துச் 
சொள்ளாதிருஙகள்; அபிரசாமூக் 
குப பராபரன் இர்தக் கல்லுகளில் 
பிள்ளைகளை உண்டுபண்ண வல் 
லவராயிருக்கிறார் என்று உங்க 
ரக்குச் சொல்லுகிறேன். 

. 2 இப்பொழுதே கோடரி ம 
ரங்களுடைய வேரருகே வைத்தி 
ருக்கின்றது; ஆசையால் 4நல்ல 
கணிகளைச் கொடாத மரங்கள் எல் 
லாம் வெட்டப்பட்டு, அசனி 
யிலே போடப்படும். 

௰க நீங்கள் மனந்திருப்பும்ப 
டிக்கு, நான் ௪லத்தினாலே உங 
களுக்கு ஞானஸ்கானம் கொடுக் 
இறேன், எனக்குப பின்வருறெ 
வர் என்னிலும் ௮இ௫௪ வல்லமையு 
டையவர்; அவருடைய பாதரட் 
சைகளைச் சுமகடிறதற்கு நான் 
பாததிரவான் அல்ல; அவரே ப 
ரிசுத்த ஆவியினாலும் ௮ச்கினியி 
னாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்கா 

னம்கொடுபபார். 
௰௨ 7அவருடைய கையில் 

கூற்றுச்ூடை இருக்கின்றது; ௮ 
வர் தமது களம் முழுவதையும் வி 
ளக, தம்முடைய கோதுழை 
யைக் களஞ்டியத்தில் சேர்ப்பரா: 
பசரை அவியாத HEB arta ene 
சுட்பெபபோடுவார் என்றான். 

௰௩ 4 அபபொழுது இயேசு 

வானவர் யோவானாலே ஞானஸ 
| rere meg? கலிலேயா 
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~- RN வயல் 

நாட்டை விட்டு ) யோர்தான் ௮ 
GCs அவனிடத்திற்குப போனார். 
௪ யோவான் அவருக்குத் த 

டைபண்ணி, உம்மாலே சான் 
ஞானஸகானம் பெதவேண்டுவதா 
யிருக்க, நீர் என்னிடச்திற்கு வர 
லாமா என்றான். 

௰௫ அதற்கு இயேசுவானவர் 
Harter கோட, இவ்விதமாய்ச் 
சகல நீதியையும் கிறைவேற்றுஇ 
றிது ஈமக்கு ஒற்றதாயிரு இன்று; 
அகை.யால் இபபொழுது சம்ம 
இப்பாயாக என்றார்; ௮அபபொ 
முது ௮வன் சம்மதித்தான். 

OF இயேசுவானவர் ஞா 
னஸ்கானம்பெற்று, சலத்தைவிட் 
டு ஏறிவந்தவுடனே, இதோ வா 
னம் அவருச்ரகுத் இறச்சப்பட் 
ட; அல்லாமலும் பராபரணு 
டைய !1அவி புருவைபபோல் இ 
2௩௫, அவர்மேல் எருகெசைக் 
சண்டான. 

௰எ 1மேலும, இவர் எனக்கு 
அன்பாயிருக்கிற என்னுடைய ௬ 
மாரன்; இவரில் பிரியமாயிருக் 
றேன் என்று 13வானத்திலிருந்து 
சததம உணடாயிந்று. 

௪. அதிகாரம். 
சு கிறிஸலத ௨பவாரித்துச் சோழிக்கபபட்டது 

bs தேவ தூதாக அகருச்ருப பணிவிடை 
செயதது ௦௩ இவா சப்பாகாகடமிலே லாசம 
பணணி, ௦௭ பிரசறஇக்கத் துவக்க, 23 பே 
அதருகையும, ௮௱திரேயாலையும், ௨௪ யாச்சோ 
பையும, யோவாமாயும் அழைத், டெஈ, எவ்வா 
வியாதிஎ.தாகளையம குண்மாக்கனது 

அ/பபொழுது 11இயேசுவானவா 
பிசாசானவனுலே சோதிக்சப்படு 

5 வகற்கு, '*அவியினாலே வனாந்த 
ரஜிில் சொண்டுபோகபபட்டரா. 
௨௨ (அங்கே)-௮வா res 

  
சாள் இரவும் பசலும் உபவாசம் 
பண்ணின பிளபு, அ௮வருகருப 
ப உணடாயிற்று. 

௩ அபபொழுது ange Can 
திஈறஉன் அவரிடத்திற்ரு வாத, 

ர் பாபானுடைய குமாரனானால் 
இர்சஈ சல்லுகள் அபபங்களாரும 
படி. கட்டளையிடு என்றான் 

  

 



    
॥ 

  

௮ மத்தேயு ௪ அதிகாரம். 
  

௪ அதற்கு அவர் மாறுத்த 
ரம் சொன்னது: 'மனிதனானவன 
௮ப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, ப 
ராபரனுடைய வாய்மலர்ந்தருளிச் 
செய்கறெ ஏந்த வாச்கினாலும் பி 
ழைபபான் என்று எழுதியிருக 
இன்றதென்றார். 
டு அப்பொழுது 'பிசாசான 

வன் அ௮வராப் பிரிசுத்த bang 
துக்குச் கொண்டுபோய், ௮வராச் 
சேவாலயத்து மேல் உபபரிகை 

யில் நிறுத்தி, 

௬ உன்னைக்குறித்துத் தம்மு 
டைய 3தூதர்களுக்குச் கட்டளை 
யிவொர் என்றும், உன்னுடைய 
பாதம் சல்லில் இடருதபடிக்கு 
அவர்கள் உன்னைச் கைகளில் ஏ 
இககொண்டு போவார்கள் என்   ம், எழுதியிருச்இன்றது; ஆசை 
யால் நீ பராபரனுடைய குமார 
னால் தாழக் குதி என்றான். 
௨௭ அதற்கு இயேசுவானவர் 
சொன்னது: அதுவுமல்லாமல், 
உன்னுடைய தேவனாகிய பரா 
பரனைப் *பரிட்சை பாராதிருப 
பாயாக என்றும் எழுதியிருக்கின் 
தென்றார். 

௮ மறுபடியும் பிசாசானவன 
௮வரை மிகவும் உயர்ந்த மலை 
யின்மேல் கொண்டுபோய், உல 
கத்திலுள்ள இராச்சியங்கள் எல் 
லாவற்றையும் அவைகளின் மூ 
மையையும் அவருக்குக் காண் 

பித்து, 
க நீ விழுந்து என்னைச் தொ 

மூதுகொண்டால், இவைகள் எல் | 
லாவற்றையும் உனக்குச் தரு 
வேன் என்று சொன்னான். உ 4 

௰ அபபொழுது இயேசுவான 
at அவனை நோக்கி, உன்னு 
டைய சேவனாடுய *பராபரனைத 
தொழுதுகொண்டு, ௮வர் ஒருவ 

      ருககே ஆராதனை செய்வாயாக 
என்று எழுதியிருக்கின்றது; ஆ 
கையால் சாத்தானே, அபபுறம 
போ என்றார். 

௰க அபபொழுது பிசாசான 
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வன் ௮வனா விட்டுப்போனான்; 
உடேன தேவதூதர்கள் சோகது 
வந்து, அவருக்கு ஊழியம் செய் 
தார்கள். 

மட் q பின்பு யோவான் காவ 

வில் *வைச்சப்பட்டான் என்று 
இயேசுவானவர் கேள்விபபட்டு, 
"கலிலேயா காட்டுக்குப புறப் 
பட்டுப்போய், 

௰௯ காசசேத்தாரைவிட்டு, சே 
புலோன் ஈவுதலி என்னும் நாடுக 
ஸின் எல்லைகளில், கடற்சனாய 
ருகே இருக்கின்ற கபபர்காகூம் 
பட்டணத்தில் வந்து வாசம்பண 
ணினார். 
௪ அதினாலே $கடற்கரைாய 

ருகிலும், யோர்தான் நதி ரத்தி 
லுமுள்ள ௮ஞ்ஞானிகள் அடங் 
இயிருக்கிற கலிலேயா சேசமா 
இய சேபுலோன் சேசத்தாரும், 
sage) தேசத்தாருமாகிய இரு 
ளில் இருசக்சன்ற சனங்கள் மி 
குந்த ஒளியைக் கண்டார்கள், 

௰௫ மரண நிழலுள்ள இசை 
யில் இருக்கிறவாகளுக்கு ஒளி 
தோன்றிற்று என்று, 

௰௬ ஏசாயா த£க்கதரிசியினால் 
சொல்லபபட்டதுறிறைவேறிற்று 

௰எ 4 19அககாலகதிலே இயேசு 
வானவர், பரலோக இராசசியம் 
சமீபிச்சதாகையால் '1மனந்திருப 
புஙகள் என்று பிரசங்கிக்கத் தொ 
டஙகினார். 

௰௮ 4 ஒரு சாலததிலே !*இயே 
சுவானவா கலிலேயா நாட்டின் 
தடலருசே நடந்துபோசையில், 
மீன் பிடிகறெவர்களாகயெ “பே 
அரு என்னபபட்ட ச€மோனும் ௮ 
வனுடைய சகோதரன் அரதிரே 
யாவுமாகிய இருவரும் கடலிலே 
வலை போட்டுச்கொண்டிருகறெ 
பொழுது அவர்களைக் ஈண்டு, 

௰௯ என் பின்னே வாருங்கள், 

14உஙகளை மனிதனரைப பிடிக்கிற 
வர்கள் ஆக்குவேன் எனறு san 
கடனே சொன்னத  



  

மததேய டூ அதிகாரம், 
— 
| உ௰ உடனே அவர்கள் வலை 
களை விட்டு, அவரைப பின்பற்றி 

னூர்கள. 

' அபபுறம் போகையில், செபேதே 
ட முவினுடைய மகன் யாச்சோபும் 

| அவனுடைய சகோதரன் யோவா | 
னுமாசிய இருவரும், தங்கள் சசப 
பன் செபேதேயுவுடனே படவி 
விருது ; தஙகள வலைகளைச் தைத | 

துசசொண்டிருச்கிறெபொழுது ௮ 
வாகளைச் கண்டு, அவர்சளைய்ம 

அழைத்தார். 
௨௨ உடனே அவர்கள் பட 

லையும் தஙகள சகபபனையும 
விட்டு, அவரைப பின்பற்றினார். 

கள். 
௨௬ 4 பினபு இயேசுவானவர் 

'3கலிலேயா நாடெங்கும் சுற்றி 
LFF), அவர்களுடைய செப: 
ஆலயஙகளில் சனஙசளுக்கு உப, 
தேசம செய, பரலோக 4இராச 
இயததைககுறித்துர் சுவிசேஷச. 
தைப பிரசஙூத்து, சனஙகளுச , 
குண்டாயிருசத சகலவிதமான, 

(“வியாதிகளையும் ஈகலவிதமான. 
| கொய்களையும(ந்த9), அவாகளைக) 
। குணமாக்இனா, 
| ௨௪ அவருடைய & i 55) தரியா. 
'சேசததில எஙகும் பிரபலமாயிற் 
று, பின்பு பலபல வியாதிகளையும், 

| வேதனைகளையும அடைக பிணி ' 
யாளிகள் யாவரையும் பிசாசு பி, 

, டிததவாகளையும் சகதரரோஇகளை ' 
பம இமிர்வாதச்சாரரையும் அவரி , 

| டததிற்குக கொண்டெர்சாாகள், ! 
। அவாகளைக ரூணமாகஇனா 

2) சலிலேயாவிலும் செக 
சபபோலியிலும் எருசலேமிலும் 

, நதேயாவிலும் யோரதான் நதிக்கு 

அபபுஈ மததிலுமிருந்து மிக்க ர் 
ட னஙகள வாது அவனாப பின 
, செனளறார்கள். 6 உ 

| ௫. அதிகாரம். 
க இஸ பருவதத்தின மேல தமமூடைய பாசய 
சாதை கொடிது பாக்தியெவானகள 

ண். லு பூமியின உப்பு மச 
ரி அட வெய் — ப ~ 
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லோக்ததின் வெளிச்சம், மலையின்மேல் பட்ட. 
ணம் மடி விளக்ரு. எனபவைகளைக் ருற்ததத 
0௭ தாம கியாயபபிரமாணத்தை கிழைவேற்ற 

வாதாரெனறும, ௨௪ கொலை, ௨௭. விபசாரம், 
se பொயயாணை இணனவையெனறைம அறி 
விதது, கழு அியாயததைச் ௪இக்கவம, ௪௪ சத் 

அருக்களையும சிசேடச்சவும, ௪ழு பூண சற்குண 
சாயிறாக்சகப பாயாசபபடவும் உபதே௫ிததது 

௮/வா அந்தச் சனங்களைக்கண்டு, 
"மலையின் மேல் ஏறி உளுக்காந்த 
பொழுது, அவருடைய €ஷர்கள் 
அ௮வரிடததில் வர்தார்கள். 
௨ அபபொழுது அவர் தமது 

 திருவாயைத திறாது, அவர்களுக் 
கு உபசேூத்தச சொன்னதாவது: 
| ௩ “வியில் எளிமையுள்ளவர் 
"கள் பரலோக இராச்சியததை அட 
OL AMET, ஆகையால் அவர் 
கள் பாகஇியவான்கள். 

துயரபபடுகிறவர்கள் ஆறு 
டவார்கள், கையால் 

௮வர்கள் பாச்சியவான்சள். 

  

௫ 1சார்தகுண முள்ளவர்கள் 
பூமியைச் சுதர்தரித்துககொள் 
ளு வார்கள், ஆகையால் அவர்கள 
பாகீதியவான்கள். 

சு ரீதியின்மேல் '3பரிதாகமுள் 
ளவாகள தஇிருததி ௮அடைவாரகள், 
அகையால் அவாகள் பாரகடிய 
வான்கள். 
௭ இரகசமுள்ளவர்கள் !5இரக் 

ககதை அடைவாராகள், ஆகையால் 
அவர்கள் பாக்கியவான்கள்: 
௮ 14சுசசமான இருதயமுள்ள 

வாகள ''பராபரனைத தரிஏபபா£ 
கள், ஆகையால் அவாகள் பாக்கி 

, யவானகள். 
| ௬ சமாதானத்தை ஈடபபிக்கி 
| av sr பராபானுடைய புததிரர் 

' எனனபபடுவாகீள, ஆகையால் 

அவாகள் பாககியலான்கள. 

' ம 18நீதியின் மிமிததம் துன்பப் 
்படுதிறவாகள பரலோச இராசசி 
டயகதை அடைவார்கள், ஆகையால் 
௮வாகள பாகதியவான்கள். 

    

Os என் நிமிசகதம் உங்களை 
நிநதிததுத் துன்பபபடுத்திப பல 
| as “சிமையான மொழிகளை உங  



  

௰ 

ளாய் இருபபீர்கள். 
De 1பரலோசத்திலே உங்க 

ளுக்கு பிகுந்த பலன்கடைப்ப 
இதனாலே ॥ ,௧௭௪ சர்தோஷபபட்டு 
மிகவும் _ளிகூருஙகள், “உஙக 
ளுக்கு முன் இருந்த தீர்ச்சசரிசச 

இனார்கள். 

௰௩ நீஙகள் பூமிக்கு உபபாய் 
இருகஇறீர்கள்; பபானது சார 
மறறதேயானால், எதினால” சார 
மாககபபடும? ௮து வெளியே 
கொட்டப்படுவதற்கும் மனிதரா 
"லே மிதிச்சபபடுவதற்குமேயன் 
றி, வேறொன்றுக்கும் ௮காது. 
Or 4*ரீஙகள உலகசதிற்கு ஓ 

ளியாயிருக்கிதீர்கள், 
மேல் இருசகிற பட்டண**ைறை 
இருக்கமாட்டாது. 
'௰௫ மேலும் *விளசகசைக கொ 

ளுததி * மரச்காலால் மூடிவையா 
மல், ஒரு தண்டின்மேலே வைப 
பாரகள், அபபொழுது அது வீட் 
டில் இருக்கிற யாவருக்கும பிர 
காசம் கொடுககும். 
de அபபடியே மனிதரான 

வர்கள் ₹உஙகள ஈற்நரியைகளைக 
கணட), 1 பரமண்டலஙகளில 
Owain உஙகள் பிதாவின் மகி 
மை விளங்கபபணணதசக்கதாக 
உஙகள ஒளி அவர்கள முனபா 
கப பிரகா௫ிக்கச்சடவது 
௰௭ *சே௮பபிரமாணத்ை தயா 

லும் தாக்கசரிசனஙகளையானா 
லும் தள்ளிவிடுகிறதற்கு நான் வா 

ளைச் சள்ளிவிடுகிறதற்கலல, நிறை 
வேற்றுகறெதற்கு வசதேன். 
Wy வானமும்" பூமியும் ஒழிக 

துபோனாலும், வேதமுழுவதும 

| சிறைவேறுவதனறி, அதில் ஒரு 
சிறிய எழுத்சாடிலும் தா எழுத்தி 
னுடைய உறுப்பாடிலும் ஒழிர்து 

| போவதில்லை என்று மெய்யாய் 
| உஙகளுச்குச் சொல்லுகிறேன். 
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தசாக நினையாதிருஙகள்; ௮வைக । 

மத்தேயு ௫ அதிகாரம். 
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௰௯ ?9அகையால் இநதச் கற்ப । 
னைகளில மிகவும் சிறிய கற்பனை | 
யையாகிலும் தள்ளி, ௮வ்வண் | 
ணமாய் மனிதருககு உபதே௫ூ | 

றவன் எவனோ, அவன் பரலோக | 
இராசசயததிலே மிகவும இறி। 
யவனெனறு எண்ணபபடுவான்; 
௮வைகளின்படி செயது உபதே' 
இசறவனே, பரலோக இராச) 
யத்திலே பெரியவனென்று எண், 

Goer LILI Dau Teor. 
20 ஆதலால் Cagunre a 

ளும் 11பரிசேயர்களுமானவாகளு , 
டைய நீதியிலும உ௩கள் நீதி அதி. 
சபபட்டிராவிட்டால், பரலோக | 
இராச்சியததிற்குள் பிரவேச | 
மாட்டீர்கள் எனறு உங்களுக்குச். 

சொல்லுகிறேன். | 
௨௧  !'கொலைசெயயாதிருபபா। 

யாக என்பதும, கொலைசெய | 
தவன் கியாயசதாபபுக்கு ஏதுவா। 
யிருபபான் என்பதும் 1 பூர்வத்தா 
GEG உரைககபபட்டதெனறு 
கேளவிபபட்டிருகடிரீ£கள். | 
௨௨ அல்லாமலும நான் உங 

கள ககுச் சொல்லுஇறதாவது: 117 | 
கோதரனை வீணாயக கோபித்துக ! 
கொள்பவன் Caco, அவன | 
ஏியாயததாபபுக்கு ஏதுவாயிருப் 
பான்; சகோதரனை வீணன் என | 
வன எவனோ, ௮வன் பெரியசங 
சசசாபபுககு ஏதுவ யிருப்பான், , 
“அவனை 1மதிகேடன எனகிற ! 
பவன எவனோ, அவன எஏறிகரகச 
| திற்கு ஏதுவாயிருபபான். ப 

am அகையால் நீ 15பலிபீடத. 
இனிடதசதில உன் காணிகசை। 
யைச செலுச்ச வாது, உன்மேல, 
சகோதானுககு விசனம உண் 
டென்று ௮ஙகே நினைவு கொள | 
யாயாஇல், ப 
ef Mossy பலிபீடத்தின் 

முனஉன காணிக்கையை வைதது 

விட்டுப போய, மூன்பு சகோத 
ரனுடனே ஒபபுரவாூப் பின்பு 
வந்து உன் காணிச்சையைச் செ 
HF GIA TUT. 

  

  
  
  

 



௨௫ 1உனககு எதிராளியான 
வன உனனை தநியாயாதிபதடிககு 
ஓபபுவியாமலும், ௮௩த நியாயாதி 
பதி உனனை ஊழியசசாரனுக்கு 
ஓபபுவியாமலும நீ சிறைசசாலை 
யில் வைககபபடாமலும இருக 
குமபடிக்கு, “சீகசரமாய் உன 
எதிராளியுடனே வழியில் இருக 
குமபொழுசே அவனுடனே se 

மனம் பொருந்துவாயாக. 
௨௬ (பொருகதாவிடடால்) நீ 

ஒரு காசும் குறைவினறி முழு   மையும செலுததுகறெவரைககும, 
| அவ்விடததைவிட்டுத் திருமபிவா 
'மாட்டாய என்றுமெயயாய உனச 

ச சொலலுூறேன். |S 
| ௨௪ 4 "விபசாரமபண்ணாதிருப | 
! பாயாக என்பது, மகக 

  

  

கு உரைக்சபபட்டதெனறு கேள 

விபபட்டிருகடிறோகள. 
௨௮ அல்லாமலும் கான உஙக। 
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பூ.ட்டினபின்பு, அரதரஙகதில  * ve! & ய 
10 யோவா wer 

இருக்கிற உன் பிதாவை கோக்செ 
செபமபண்ணா, அபபொழுது அர 
சரஙகமாய இருக்கிறரை நோக்கு 
இற உன பிதா வெளியாக கமாய 

உனகமுப பலன அளி! //1ரா 
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சுக கூடாது, 

அதீ suru வசஈிதசால கேட்சப। 

PCa எனறு நி லை & &) My (ho 

௮ அவாகளுக்ரு 
செயயாதிருஙகள நீஙகள் உஙகள் 
பிதாவை கோககி வேணடி௰ 
கொளளும மூனனமே,றுவா ௨௩. 
கருக்கு. வேண்டியது இன்ன 
தென்று ௮றிஈதிருகஇறாமே. 

௯ அகையர்ல நீங்கள செபம 
| பண்ணவேணலெது எபபடியெ 

் னில: “பரமணடலஙகளில (௬ 
இற எஙகள பிசாவே, உமமூடை | 
ய ராமம பரிசுசசமாய் 
படுவதாக, 
ம உமமுூடைய இராச்சியம்: 

வருவதாக; "உகமுடைய தசம | 
பரமணடலதகூலே செய்யபபடுக. 
ஈத போல, *பூமியிலேயும செய) 
யபபடுவசாக. 

மக 7இன்றைகரு £ எ௫களுக்கு 

ஒப்பாய் 

ட் சு Lies 

a “gue   
வணங்கப | 

Geta om 4 
ரு 

கரிபோ கோ 

எபி மு @ 

ட்டூக ட் 

| 
| 
| 

மததேயு ௬ அதிகாரம, ரூ 

மவணடிய காரத்தை எங்களுச 

குத தாரும் 
Oe. எங்கள கடனாளிகளுக 

கு நாங்கள மனனிபபது போல, 

| தேவரீர எஙகள கடன்களை மன 

oe ஸிததருளும 
ரங்கள் மீசாதனையில் 

SoCaPungurn செயது, தமை. 
யில நின்று எங்களை இரட Assia 

| கொளளும. *'இராசசியமும வல் 
லமையும மகிமையும உமக்கே 
எனறெனறைககும உணடாயி 

ஆமன், என்பதே 

॥ 

| 
| 
| 

 Geblennen , 
wit. 

OP PsA arson ( 2 W655 GF) 
செயச தபபிதஙகமா மன்னிபமீ£ 
களானால, உஙகள பரமபிதா உங 
களாககும மனணிபபா. 
யர 13மணிசாகள(உஙகறரககு௪). 

செயத தபபிச௩களை மனணியாதுி 
உங்கள பிதா 

| 
| 
| 
| 
| 

| 

1 
i 

| 

ரூபபீரகளாகில, | 
ர்கள் சபமிதஙகளையும மனணி | 

பபா முபபரா, | 

| மிடி 4 11மழலும நீஙகள் உபவா 

சய, பபணணிமபொழுது, வஞ்சக 

'ராபபோல முஈவாடலாய் இருக 
| "து; அ௮வாகள உபவாசம। 
! பணணுகிறது மனிசாகளால கா. 

ணபபமெபொருட்டாய, தங்கள் 
(~emeatyr wit uve ey Bap 

தங்கள பலனை 

॥ 
I 

1 

॥ 

| 

க்க 

Bull 5 

அடைகது சீராசதெனறு மெய்யா, 
Nw Bwagmage சொலலுகி. 
Wn wor 

Dar b> பவாசிசரும்பொழுக, 

he euarew weellsreer,s , 
Gs அரசிற்கு | 
கததி ஜிருக்கிற. உண பிதாவுக 
கே காணபபமெப்டிஈ(ு. உன Ra, 

சைத தயிலகதால பரி உன (ag 
OA & pMUgsEL வாய், [ 

Wy அபபொழுது அந்தரங்க 

மாய இருக கிறதை கோகரு றெ, 
உண் பிசா வெவியரஙகமாய் உன 
SGU பலன அளிபபாா. 
Om VM yp Buller நீயகள உங 

களுசகாகப பொகவெஙககாக 

அவாகள் 

காணபபடாமல், 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

|
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' கூட்டிவையாதிருககள; அவ்வி 

| டசநிலே பூசசியும் துருவும் ௮வை 
| களைக கெகெகும; தஇிருடரும சன 

| 'னமிட்டுத் இருடுவராகள. 
| ௨உ௰ 1பரலோசததிலே உஙக 

| ளுச்காகப பொககிஷங்களைக் 
| கூட்டிவையுககள்) அவ்விடச்சி 

ட லே பூசசியாவது அருவாவது அ 

‘oases கெடுகடிறதுமில்லை, 
| அங்கே திருடா கனனமிடடுச | 
திரு மிலலை 

| ௨௧ உகள பொக்கிஷம் எங 

| கேயோ ௮ஙகே உஙசள இருதய | 

(pw இருக்குமே. 
| ௨௨ *கணனானைது! Serger 
! விளசக்சாய இருககினறது; அகை | 
யால் உன் கண Qa rang onsen 
தால, உன் சரீரம் முழுவதும் வெ 

ளிசசம் அடை ஈதிருக்கும. 
ட. ௨௩ உன் சண வியாதியாயிருஈ 

| சால், உன் சரீரம முழுவதும இரு 
| எடைகஇருக்கும, அபபடியிருக 

| ௪, உனனிலுளள வெளிசசம இரு 
ளாயிருநதால், இருளே Maa 

| மிகுதியாய் இருககமலவவோ 7 
| ௨௪ 4 53ஒருவன் இரணடு எச 
| மானகளுக்கு ஊழியம செய்ய 

ப மாட்டான , என்னததினாலெனில, 
ஒருவனை அவன் பகைதது மற் 

, ஐவனைச சிரேகிபபான; அலலது 

ஒருவனைப பத்றிககொண்டு மற் 
தவனை அசட்டைபண்ணுவான, 
நீஙகள் * பராபரனுககும உலகப 

| பொருளுககும் ஊ ழியம செயய 
' மாட்டாகள், | 

௨௫ “ஆகையால் உங்கள் Gay 
NESTE CH GO BED HL போசனம 

"செய்வோம், என்னத தைப பானம 
" பண்ணுவோம என்றும உ ங்கள் 
சரீரததுச்சாக என்னகசை உடுப 

போம என்றும் * கவலைபபடாதி 

  

  

ருஙகள் எனறு நான் உங்களுக், 
குச் சொல்லுகிறேன:; அகாரததிற் 

குச் வனும்,உ௮ை _ககுச் சரீரமும் 
அ.௫கமாய் இருககிறசகல்லவோ 

. ௨௪௬ *அகாயத்துபபறவைகளை 
நோச்கிப்பாருங்கள்; அவைகள் 

இ. பி. ௬௧. 

வத அஷ! 

1மக Om a6 

ONS wR. ௬௬ 

he ம 9 ட்ட 

கடூடீமா௬)௰௯ 

& ou s @ 

J gia யக ௩௪, 

ah 

3 தூக் யச ws 

1$ சலா ௪.ய 

க மோ & Wer 

Lins 4 a 

Sam Eb) 

furs Oe BL 

Pm பிவி ௪ 

௬கபேயஎ 

6௦ பூ ௬௩ ர 

சா ரிச் ty 

தூக் பட ௨௪ 

தி 

7 & Bsr ௩ ௰௫ 

சங mer Oo 

மாற ம ரம லூக் 

do. ha afr 

சீடி 

விதைக்கறெதும அறுககிறதும « 
ளஞ்சியஙகளில் கூட்டிவைக்கி 
தும் இல்லை, அவைகளுககும 
உஙகள் பாமபிதா உணவைக் 

கொகெரூர்; ௮வைகளிலும நீக 
கள் மேன்மையுள்ளவாகள ௮ல் 
லவா 

௨௭ அல்லாமலும் உங்களில் 
ஒருவன கவலைபபகெறதினாலே 
சீன் சரீர அளவுககு ஒரே மூழத 
சையும் கூட்வொனா? (மாட் 
டானே.) 

௨௮ பின்னும் உடைகளுக்காக 
நீஙகள் சகவலைபபடுகறதெனன ? 
வெளியிலே லிலியெனனும் புஷ் 

i ந. 

| LUE) Bor வளருஇிற வசையை உற்   
௮பபாருஙகள், அவைகள் வருக! 

துறெதுமில்லை, நூற்றெதுமில்லை | 
௨௯ அபபடியிருஈதும, மிகுஈத। 

மமையுடைய சாலோமோனும் | 
அவைகளில் ஒன்றைபபோலாஇி 
-ஒம (அழகாய்) உடுக்கவிலலையெ | 
'னறு உஙகளுசகுச OFnargy§ | 
றேன். 

Fatt) அப்படியிருக்க அற்ப விசு | 
வா௫ிகளே, ஒரு காள் வளருசறது | 
மாய மறுசாள அடுபபில போடப | 
படுகிறதுமாயிருகஇற புல்லுச்குப 
பாரபான் இவ்விதமாய் உதெது 

| 

| 

| ~ 
விகறெசால, மிகவும் அதிகமாய் 1 
லே 

0 
| 

உங்கறாககு உ செதுவிப/பார் அல 

லவோ 

௬௧ அ கையால் என்னத்தைப் 
பாரனம செயவோம என்றும், 

எனனததசைப பானம் பண்ணு 
-வோம எனறும,எனனசதை உடுப | 
போம என்றும், நீஙகள் கவலைப் 

படாதிருஙகள்) அபபடிப்பட்ட 
வைகளையெல்லாம MCE TEA | 
சள் சதேடுவாகள | 
௩௨ உஙகள் பரமபிதா இவை 

கள எல்லாம் ௨ ஙகளுககு வேண | 

டியவையள எண்று அறிகதிருக௫ , 
தத் 
௩௩ "முகலாவது பராபரனுடை. 

ய இராச்சியத்சையும் அவருடை 
ய நீதியையும் சேடுஙகள்); அப | 

் 

  
 



  
மததேயு ௭ அ௮திகாசம். ௰௫ 
  

பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங 
களுக்குச கூடசகொடுச்சபடிடும. 

ட. ௬௪. அகையால் தாளைக்காகக | ட் 
சவலைபபடாதிருங்கள்; நாளைக் 
காக நாளைக்குதசானே கவலைகள் 

। உணடாகும); ஓல்வொருகாளைககு | 
அதின௫னுடைய வருததம போ, 
on 

| 

கீ இறிஸது, மற்றவாகளைக் குறறமாக கிருணயீபப 
சைக் கணடி தது, ௬ பரிசுகதமானவைகளை நாயக 

ஞககுப போடக்கூடாதெனறு சொவலி, எ. செ 
ட. பமபண்ணாவும, மஈ இ௫ுக்கமானவாசல வழியா | 

சப பிரவேிக்கவும, மடு களளத நாகசநரிஇக | 
றோக்கு எச்சரிக்கையாயிருக்கவும, ௨௧ வராததை | 

sous Car.Bp an sorter a lr av ov, feb uty. 

| 

: ௭. அதிகாரம். | 
| 

| 

  

செயதிறவாகளாயிருசகவும,௨௪ (அபபடி.ச்செய 
ag) கலமலையினமேல வீ ar Vergy Cure 
எனறும, ௨௯ (அபபடிச்செயயாமவிருபபத) 
மணவினமேல வீடு சகட்டுவதுபோவ எனறும் | 
உபதேசேத, பருவதசதினமேலே பணணின ! 

பிரசமகததை முடிச்ச 

நீங்கள் (மற்றவர்களை) எண்ணு | 

வது எபபடியோ, அபபடி நீஙக । 
ளம எண்ணபபடுவி£கள. 
௨ “அல்லாமலும நீஙகள் ௮ளச் 

இற அளவின்படியே உஙகளுச 
கும் ௮ளபபராகள. 
௬ அகையால நீஙகள் (நியாய 

மின்றி ஒருவனையும்) குறறவாளி 
கள் எனறு எணணாஇருஙகள, 

| எணணினை உங்களையும் LILI 
டியே எணணுவராகள்; “மேலும 

நீ உன் சணணில இருககற உத 
। திரரதைபபாராமல, சகோதரனு 
டைய சணணில் இருக்ற இரா 
யைப பாரக௫ஏறதெனன? 
௪ உத்திரமே உன் சண்ணில் 

இருககையில, மூ சகோதரனை | 
। நோக்சி, உன் சண்ணில இருக | 
சிராயை கான் எடுசதுபபோடுஇ ' 
றேன் இடஙகொடு எனறு நீசொல் 
வதெனன? 6 

டு வஞ்சகனே, முதலாவது ' 

உன் கணணில் ச இருக்ற 2.56) 
ரச தை எடுசதுபபோடு; பின்பு ச 
கோதரனுடைய சண்ணில் இருக் 
இற சிராயை எடுத்துபபோட ஈன் 

ட ரூயப பாராபபாய். | 

1 

  

  

இ, பி.௩௧க | ௬ 44 *பரிசுததமானதை நீஙகள 
அண் நாய்களுக்கு கொகெசககூடா 

1லுக் ௬ ௩௭ அ, அலலாமலும் உஙகள முததுக 

சளைப பன்றிகளுக்குப போடக் 
கூடாது, அ௮பபடிச செயதால், 
அவைகள் WKS egestas 

suse sipsana JSag, Sem 

உரோ பத 

ue hr, 0, Om 

ககொசி ௪௩, 

@ ura #” vs, 

wo. 
2orn ௪ Oe 

தூக் ௬ 5௮4 பு இரும்பிககொணடு உஙகளைப ' 
லுக் & ௪௪, பீறம a 

fo. 

1௪ ௬௭௮ ! எ 4 “வேண்டிக்கொளளுற 
௨௬ ௯ அப ர . oa, aa எவனுமவாஙகிககொள்ளுகறான;   *தேடுகிறவன சணடடை.இருன; 

௮ தட்டுகிறவனுககுத இறக 
Dg 28, ௨௮2௨ 

மாற Os GP | 

தரக் ௦௧ ௯,௰ ‘ ச 5 
2 tye SuUUaL, Yosune Caorns 
போவா ௦௪ | கொளளுஙகள, ௮பபொழுது உங்   ௩ ழி. ம எ ச க @ 7 oe an TOSSES Os டுசகபபடும; தே 
௨சய சட  டுங்கள, ௮பபொழுது கணடடை 
சு கயோ ஈ ! லாகள, தட்டுஙகள, அப்பொழுது 
உட @ De, | உ ‘ இ ‘ டு ; be  உஙகளுக்குத இறக்கபபடும. 

Gans yar | ௯ உங்களில் ௭௩௪ மனிசனானா 
எசே ௨௯ ௦௨, | லும் தன்னிடசகில அ௮பபம கேம் , 
Om 

ர நக் மக க டுககொளளுகிற தன மகனுககுச | 
ம2..,0௩  கல்லைக கொடுபபானளாச 

. ம மீனை அவன கேட்டகககொண் 
AV, அ௮வனுககுப பாமபைக 

! கொடுபபானா* 
| 8 ச ச 

| மக “ஆதலால் பொல்லாதவா 
களாதிய நீஙகள உஙகள பிளளை , 
சுளுக்கு ஈலல எவுகளைசசெய் 
'யுமபடி. அறிகதிருகக, பரமணட 

«| ட ய | லகளில இருககிற ௨ கள பிதா 
'தமமை வேணடிச்கொளளா கிற 
| வாகளுககு மிகவும அதிகமாய 

 ஈனமைகளைக கொடாமல இருப 

8aCur & & 

னக 

| 4 

| பாரா? 

தூசி க ௩௧ 0௨ 9அன்றியும மனிசாசள 
உஙகளுககு௪ செயயுமபடி நீக 
கள் விரும்புதறவைஈள எவைக 

a 

ளோ அவைகளை நீககரம அவா 
| : + 10) (Pay 10s Cor vy கிளுக்னுச செயயுஙகள், 11இதுவே , 

டட மக ௨௨ 'நியாயபபிரமாண்டமும  தீர்ககதரி 
oD acon us | 
ey to  சனங்கறமாம் 

@ or eGlor ) மர { Cel OEGe கொண்டு 

5௫ ' போத வாசல், விரிவாயும வழி ' 
| ச ச ௩ 

' விசாலமாயும் இருக்கின்றது, ௮ | 
௪ . i 

தின் வழியாய்ப பிரவேசிககற | 
வா்சள் ௮0ேகா, | 

கவா 

  

| 

 



            

  

௬ 

De 2னுககுக "கொணடுபோ. 2. பி.௬௧. | | பிசாசுகளைத் துரததினேம் அல்ல 
இற வாசல் *மிகவும இடுசகமாயும் ; 
வழி நெருச்கமாயும இருச்சின் | * 
றது, சிலாமாதகிரம HOSE Sim 
டடைகிரூாசள; 1அதலால நீ௰. 
கள் இடிககமான வாசல்வழி., 
யாயப பிரவேசியுஙகள் | 

௰௫ 4 “மேலும், ஆட்டைப 

போல உருவும், பீறுகிற 5ஒனாய்க 

ளைபபோல மனதும் உடையவா 
சளாய உஙகளிடசதிற்கு வருகிற 
*சள்ளச தாசகதரிசிசளக்கு நீங 
கள இடஙகொடாமல எசசரிக 
கையாய இருஙகள. 

DF அவாகளுடைய கனிகளி 

னாலே அவர்களை அறிவாகள, 

*மூட்செடிகளில் தராட்சப பழங 
களையும், £மூட்பூண்டுகளில அர் 

இப பழஙகளையும பறிககிறா க் 
ளா? | 

Wer gue Cw 7ஈல்லமாஙகள ;* 
[ச 

| 

t 

| 
| 

எல்லாம ஈல்லகனிகளைகண சொ 
கெகும, செட்டமாம பொலலாத ' 
சணிகளைச் கொடுக்கும. 
0௮ ஈலலமரம் பொல்லாதகளணி , 

களையும், செட்டமரம் நல்லஈணி. 
களையம் கொகெசமாட்டது 

லல சணனிகளைக கொ. 
| 

௰க 

டாத மரஙகளெலலாம் வெட்டப் 
பட்டு அக்கினியிலே Cum! 
படும். 
௨௰ அதலால அவர்களுடைய 

சனிகளினாலே அவாகளை ச அறிவி | 

சுள் | 

௨௧ | ”என்னைக் காதசாவே 
கார்ச்சாவே என்று சொலலுஇற 
எவனும பரலோக இராசசியத இல 
பிரவேசபப௫ில்லை; பரமண்ட | 
லஙகளிலே இருக்கிற என் பிசா! 

  

விறுடைய இத்சசசின்படி செம். 
இறவனே அல் Ira Buy! 
பான். | 
௨௨ அருகில அசேகா என 

னை நோச்கி,௮ சர்க்சாவே கர்ததா 

லே, உமது காமர்இளுலே 10௩௨ 
கள் தீர்ச்ககரிஈனம் ௨ sone Cama 
Avan? ving wang Bete | 
memento 

2 Sar 

stg 9 Gor 
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| 

| ௮. அதிகாரம். | 

| 

| 

| 
{ | Camm? உமது காமசதினாலே ௮ 
| சேக அற்புதஙகளைச செயதோம் 

அல்லவோ எனபாாரகள். 
௨௩ 11 அபபொழுது கான் அவர் 

களை நோக்கு, நான் ஒருககாலும 
உங்களை அறியவில்லை, 1 அககிர 

மச்காரரே, நீயசள் எனனை விட் 

Qu போஙகள் என்று அவர்ச 
ளுக்கு அறிவிபபேன். 
௨௪ 4 13அசையால கான் சொல் 

லிய வசனங்களைக் கேட்டு,௮அவை 
களின்படி செயகிறவன எவனோ, 
௮வனைச சன் வீட்டைக கலமலை 
யின்மேல் கட்டின புததியுள்ள 
மணனிசனுக்கு ஒபபிடுவேன். 
உடு ௮ஈ௪ வீடு கல்மலையின் 

மேல் ௮ஸதிபாரம் போட்டிருஈத 
படியால, பெருமழைசொரிரதும், 
பெருவெள்ளம் வாதும், காற்றுக 

கள் அடிகது அத வீட்டினமே 
லே மோதியும், அது விழவில்லை 

| 2m நான சொல்லிய வசனங 
களைக் கேட்டும அவைகளின்படி 
'செய்யாதிருச்கிறுவன் எவனோ, 
அவன கன வீட்டை மணலின் 

  
மேல் சஈட்டின புதநிமீனனுககு 
ஓப்பாயிருப்பான், 
௨௭ பெருமழை சொரிகது, 

பெருவெள்ளம் வந்து, காற்றுசக 

ஞூம் அடிதத; அந்த வீட்டின்மேல் | 
, மோதியபொழுது, அது விழுது 
மேழுூவதும இடிந்துபோயிற்று ௭ 
ரு, 
௨4 பின்பு ஈடநததென்ன 

வெனில், இயேசுவானவா இநத 
வசனஙகளைச சொலலி முடிதத 
பொழுது, ௮வா வேதபாரசகரைப 

| போல அல்ல, 
௨௯  14அுஇகொாரமுடையவரைப 
போலப போகதிததபடியினாலே, 
சனஙகள் அவருடைய Be u@g | 
சததைச்கறிகதுய் பிரமித்சாரகள். | 

  
௨ இரிஸது குஷிடரோடுயைச் சததமாக்கி, ட சோ | 

வைக்காரனுடைய வேலைக்காரனையும, மச பேறு 
டினிறுடைப மாமியையும, மசு மற்ற நேகா 

  

 



  

மத்தேயு Oo) errr. Wer. 
  

பிணியானிசளையும குணமாக்கி, oO. தமமைப 
பினசெலலவேணடிய விதத்தைக் காணபித்து, 
௨௩ கடவிலே கொகதபிபபை மாத்தி, உறு 
பிசாசபிடி.த்ச இரண்டுபேர்களை லிட்பெ பீசா 
skis pips, as gees Lapses 
குடயோசக உததரம கொடுத்தது . 

அவர் இலைய விருந்து இறங்இ 
வாசபொரீழுது, திரளான சனங்கள் 
அவரைப் பின்தொடாரதார்கள். 
௨ 1/அபபொழுது ஒரு குஷ்ட. 

ரோகி வாத அவருக்கு முன்பாக ! 
விமுஈது வணஙகி, ஆண்டவரே | 
உமக்குச் சதெதமானால், எனனைச , 
சுத்தமாக்க உம்மால் அழும் என் 
ரான். 

௩ இயேசுவானவர் தமது கை: 
யை நீட்டி அவனைச் தொட்டு, ௭! 
னக்குச சச்தம் உண்டு, சுசசமாகு | 
என்றார்) உடனே குஷ்டரோகம் | 
நீங்க, ௮வன் சுத்தமானான். 

௪ அல்லாமலும் இயேசுவான ! 

வர் ௮வனை நோச்இ, “நீ இதை | 
ஒருவனுககும் சொல்லாமலிருகக ! 
நினை) அவாகளுககுச் aire Buse | 
govesg, & Cum ஆசாரிய 
னுக்கு உன்னைக்காண்பிதது, மோ 
சே கேட்டளையிட்ட காணிக்சை 
யைச் செலுதது என்றார். 
௫ ர *இயேசுவானவர் சுபபா 

நாகூம் பட்டணத்தில் பிரவேித் 
தீபினபு, நூறுபேருச்குச சோவை 

க்காரன் ஒருவன் அவரிடததல் ' 

வந்து அவரை நோக, | 
சு ௮ண்டவரே, என வேலைக| 

    

  

      
q 

நீர் என் விட்டுக்குள பிரவேசிப 

  
| 

காரன் திமிரவாத முள்ளவளுய் ' 
வீட்டிலே கெடாது, மிகவும உபா। 
இபபடுகிறான் என்று வேண்டிச ! 
கொண்டான். | 
௨௭ அவனுடனே இயேசுவான 
வா், சான் வாது அவனைச் குண 
மாக்குவேன் என்ளூர். 
௮ அதற்கு அந்தச் சேர்வைக்கா, 

ரன சொன்னது: ஆண்டவரே, 

பதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல 
௯ அல்லாமலும் சான் அதிகா 

ரத்துக்குக் ழ்பபட்டவனாயிருச் 
தும் எனக்குட்பட்டிருச்கற சே   

த. பி. ௬௧. வகரில் ஒருவனை, போவென்னீ 
அ போடுறான்; மற்றொருவனை, வா 

| வென்ன வருகிறான; எனக்கு 
அ௮டிமையானவனை, இதைச்செய்் 
யெனனசசெய்கருன்;ஆசையால் 

| 8 ஒருவ ராததைமாத்திரம சொன் 
னால், என் மீவலைசகாரன் சொஸ 
சம அடைவான் என்றான். 

மத் ச சம். ம இயேசுவாளவர் அதைக் சே 

த 3 ட்டு ஆசசரியப்பட்டு, தமச்குப 
மாற ட ௪௩. பின்செல்லுறவர்களை கோச, 

x oe a இஸரவேலருக்குள்ளும் கான் இப 
be | படிபபட்ட விசுவாசச்சைக் கா 

*$ ூக்எ௧க 'ணவில்லை எனறு மெயயாகவே 
"அ 28 On, | உஙகளுககுச சொல்லுகேன். 
6 ௪௨௭ ௨௦ , 0௪ பின்னும் கான் உககளுக் 
சல a குச சொலலுூறசாவது: 1அசே 

ஓ | கமபேர் இழக்கிலும் மேறகிலுமி 

2 

மக ம மல | 
க௰க தூக dn Gr வநது, பரலோச இராச்சி 
௨௯ அப 8 | AC பி . . vad os og LETCO gram ஈசாக்கு யாக 
௦௪௨௭ உரோ | கோபு என்பவாசளுடனே கூடப 
டு மி । பூ;இயி் ரர் 
எபேருகு சியில் இருபபார்கள். ‘ 

We. *DrreAusGicr Men er sor 
காரிருளிலே புறம்பாகச் தளளப 

8 மத் ௨௪ “| 

ண் ௫ 

9 ௯ ௪௨, பே படுவாரகள்; *அஙகசே அழுகை 
me ea யும் பற்கடிப்பும உண்டாயிருக 
நூக் ம உறு கும என்று சொன்ன பின்பு, 

ட Wer யக அவர் Stes Sta dar 

கோக்க), நீ போகலாம், உன விசு 
। வாசத்தின்படி உனக்கு Yess 
| வதென்றா; ௮ச்சாழிகையிலே ௮ 
| னுடைய வேலைக்காரன் சொஸ 
(தம் அடைரஈசான். 
௪ 4 10இயேசுவானவர் பேது 

ருவின் வீட்டிலே வந்து, அவனு 

டைய மாமி சுரமாய்ச் டெகடற 
| தைச்கண்டு, 

பிமாற ௧௧௦1-0௫ '*அவள் சையைத் தொட் 
ne தூக் ௪ டார்; உடனே சுரம்றுவளைவிட்டு 
௬௬ க சொரி” ச . ச 2 
கடு நீய்இற்று; அவள் எழுஈதிருந்து, ௮ 

வர்களுக்கு ஊழியம் செய்தாள: 
1மற்சகஉழ | 0௬ 4 13அஸலசமனமானபொழு 
தூச் ௪௪ம், ௪௪ (த பிசாசு பிடித்திருந்த aces 

னா அவரிடத்திற்குக் கொண்டு 
Bsr ௫௧ ௪ | வந்தார்கள்; 13அவர் ஈமது பெல 
கபே௨ ௨௪ | எனங்களை ஏற்றுக்சொண்டு, நம் 

மூடைய நோய்களைச் சுமந்தா 
meee ie, 

10 sen a ௨௬ 

ய, ௬௧ தூக் 

௪ ௩ழர௯ | 
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௮ மத தேயு ௮ Berne. 
  

இ. பி. ௬௧. 
வதை, ரக்ஷ! 

சன்று இர்ச்சுசரியொயெ ஏசாயா 
சொன்னது நிறைவேறுமபடிக்கு, 
௰எ அவர் ௮௧ அவிகளை ஒரு 
வாரசதையினாலே துரததி, பிணி 
யாளிகள எலலாரையும குணமாக 
இனா 
dy 4 பின்பு இயேசுவானவா 

அகேக சனஙகள் தம்மைச சூழர் 
இருக்சக சண்டூ அசகராக்குப 

போகச கட்டளையிட்டார். 
௰௯ 1அபபொழுது டேதபாரகன் 

ஒருவன் வாது ௮வரை Cora&) 
போதகரே,நீர் எஙகே போனாலும 
உமமைப பின்பற்றவேன என 
ரான் 
௨௰ அவனுடனே  இயேசுவா 

னவர் சொன்னது: ஈரிகளுககுக | 
குழிகளும ஆசாயசதுப பறவைக 
ChEGE கூகெளும் உண்டு; மனித 

னுடைய னல் திலை சாயக 
இறதற்கு இடம இ ஜஇில்லாசுவனாய் 

Owes or @ar (yy 
௨௧ பின்னும் அவருடைய ச 

ஷாகளில் ஒருவன அவளா கோ, 
௧௫, ௮ண்டவரே, முூனபு கான, 
போய் என தகபபனை Buss 
பண்ணுவதற்கு உத்தரவு தாரும। 

@y 

| 

  
ச்தூக ௬௫௮ 

என்றான். 
௨௨ 3அவணறுடனே இ இயேசுவான 3 ors க 

வா சொன்னது? மரிசதேரா தஙக; “875568 
ளிடச்தில் மரித்தவாகளை gle! 
கம்பணணட்டமெ, நீ எனனைப பின | 
பற்றி வா எனருாா | 

am | Nery gan tree 

ஏறுதிறபொமுது, சஷர்கள அவா, 

பின் சென்று ஏறினாகள் ) 
௨௪ அபபொழுது படவு ty) 4 wpe new 

லைகளினாலே மூடபபஉதச்கக| 4 oy oa 

தாய்க கடலிலே பெருஙகறத | nn 
உண்டாயிற்று) ௮வரோ நிதி , 
ரைபண்ணினார், se | 
2@ அபபொழுது அவருடைய 

சீஷர்கள் வர்து அவளா எழுபபி, ' 
ஆண்டவரே, எஙகளை இரட்சிக்க 
வேண்டும், கெட்டுபபோகிரோ 
மே என்றுர்கள். 
௨௬ அவர்களை ௮வா நோக, ! 

1 gia wm Ge , 

௮ அற்ப SeanRaCor, corer 
பயப.படுகிறாகள் எனறு சொலவி, 
*எழுஈது காறறுககளையும கடலை 
யம அதட்டிஞா; உடனே மிகுஈத 
அமைதல் உணடாயிற்று, 

௨௭ அவர்கள் மிச; அுச்சரி' 
யபபட்டு, காற்றுக்களும் கடலும் 
இவருஈகுக நீழ்பபடியசசச்சதாக 
இவாஎபபடிப்பட்டவரோ என்று 
சொன்னார்சள. 

௨௮ பின்பு அவர் அச்சை 

யிலே கெர்சேசேனா தேசத்திலே 
சோரதார், அவ் வழியாய் whQar | 

குவ்ரும் KL aime இருசகச்ச | 
கசாக மிகுஈத துஷடராய, பிசாசு | 
பிடிதக மனிசாகள இரணடு பேர்; 
Norge கல்லறைசளிலிருகது | 
புறபபட்டு அவருக்கு எதிராக | 
வக, | 

௨௯ ஆ இயேசுவே, ப.ராபானு | 

  

டை ய குமாரனே, எங்களுசகும் 
'உம௰௫கம என்ன? காலம வருமுன் | 

னமே எங Ca gtaruL@s 
கிமபடிசகு இங்கே வர்தீரோ।   

    

  
| 

a 

என்று UML tanga. | 

௬௦ அல்லாமலும அவர்களுக் ப 
குச் சற்றே தூரமாய் ௮ரேசம பன் | 
ிகள கூட்டமாய் மேய்ஈதுகொ: 

| GO LO. TH > FOOT 

அப்பொழுது பிசாசுகள், | 
காகா இரசதுவீரானால், | 

| அ ‘at ப பனறிசகூட்டத் 

| 

| 
॥ 

| 

a 
| 11 BoM 

                      

  

ர வ்சொமே எ எனறு அவரை Car 
ண்டிசகொண்டாகள் | 

| me போஙகள் என்று அவர்க | 
EG # சொன்னா; உடனே | 

அவர்கள புறபபட்டுப் பன்றிக 
“ கட்டத்தில் பிரவேசெதார்கள்; 

அபபொழுது பன்றிகள் எல்லாம் 
உயர்ஈத மேட்டிலிருநது கடலில் 
பாய்ந்து, சலசதிலே மாண்டு 
போயின். ் ் 
mm அவைகளை மேய்ச்சவர்க 
ளோ ஓடிப பட்டணசதில் சென் 
4, எல்லாவற்றைம், யுபிசாச பிடி. 
 



| தருரதவாகளுடைய சஙகதியை ௫. பி ma. 
யும் அறிவித்சா£கள். உட]. Ne tet 

° , மோ ட கா அப்பொழுது பட்டனன் ப) ர 
தார எலலாரும இயேசுவுககு TB) on oy gua 

ராகப புறபபட்டு அவனாக கீண்' 6௮ அபம்க 

டு, 1 தவகள் எல்லைகளை விட்டுப | a றல 

போகுமபடிச்கு அவனை வேண் Lop mo 

டிசகொணடராகள். வாக் @ dy 
. 4 மக் ஒழ 

ர, அதிகாரம். 14 Su Km 

௨. இரிஙது இமீரவாகககாரன ஒரு வனைச் சொசை , oe oe Oe 
மாக்இ, ௯ ஆயத்துறையில இருநத மததேயுலை | on o oe 

HOT, W ஆயக்காரரோடும் பாவிகுளோமம 

புததெது, ௨௪ சமமூடைய Papa ௨உபவாசம 
பண்ணா ரதைககுற்கது ரியாயம சொலவி, உ௰ 

பெருமபாடுலஎ ஒரு ஸதிரியை ஆரோக்இயமாகடு, 

௨௩ யலிறுவிறுடைய மகளை மாணததிவிறு | 

எழுபபி, ae Grave ருுடருக்குப ப்ராவை | 

தெர, டய பிசாசபிடிரதி ஒரு கரமைய3ஈ4 | 
குணாாகடு, ௧௬ ருமபுச Cow ohn borg , 

“அ/பபொழுது ௮வா படவில் 

| எறி, இகசராைபபட்டு, சமது பட் 
டணசுதகில வரதா. 
௨ 3$௮ய/சே. படுச்சையினளமேல் , 

கடநத திமிவாசகசாரனை அவரி | 
டதகிற்குச கொணடுவாதராகள; 

| “இயேசுவானவர் ௮அவாசர௫ டைய ! 
| விசுவாசச்தைக ஈணடு, திமிரவா' 
| சசசாரனே நோககி, மகனே இட | 
மாயிரு, உன் பாவஙகள மனனிக ப மத் 0௧ 4௩ 

| டன் என்றா, | nae oe க 
௯ ௮ஙசே இருகத வேசபாரக! 09 

ரில் சிலா, இவன தேவதாஷணம | 

௬ ௬ ௪௭ 

யாம 

6 மாற் 8 

id 0 “த 

we 

~ 
7, மாற் ௨ யு 

முட கர 
  

வாச் 

' சொலலுகிருன் என்று எணணிக | 
| கொணடாராகள. | 

௪ *இயேசுவானவ 1 | Ui YUNG CH | 

|டைய நினைவுகளை அறிது, நீவ | 
| கள் உஙகள் இருகயககசளில பொ !முட க 

    

ச் 

ல்லாஙகானவைகளை நினைகஇற | ம குலு 

| தெனன? Oy BBO ௭ 
i ப 6 ட . 

உ௫ உன் பாவங்கள் மன்னிக் 
சுபபட்டன என்று சொலலுகி [ரச தீகே ௧ 

|றசோ, எழுஈதிருநது ஈடவென்று| ௦௮ 
| சொல்லுகறெதோ, எது எளிது? | 

' ௬ மனிதனுடைய குமாரன் பூ 
| மியில் பாவஙகளை மனனிக்கிற |, np 
| ட இ . . ப் நி a. oO. 

FOG ௮அதிகாமுடையவன் என்: on @ an 

பதை நீஙகள அறியும்படிக்கு, | 1147 
அவர் திமிவாதக்காரனை நோக்கி, 

| நீ எழுஈதிருஈது உன் படுக்கையை | 

| மத £தயு ௯ RETO ம், 

டெல். வவவக்தளைகைவகிகைகா கைக்களை படட ~o 

| 

Wn | 

எடுசதுசகொண்டு உன் வீட்டுக் 
'குப போ என்றார், 

௭ உடனே ௮ வன் எழுந்து 
சன் வீட்டுக்குப போனான். 

| ௮ ௮தைச கண்ட சனங்கள் ஆச் 
| சரியபபட்டு, மனிதருக்கு இப 
'படிபபட்ட அ௮திசாரசசைக சொ 

, தெச பராபரனைப ,புகழ்ஈகராகள. 
| & 4 $இமேசுவானலா அவ் 
விடம் விட்டுப புதபபட்டுபம்பா 
கையில, ஆயததுறையில் உளுக் 
காகஇருஈச ஒரு மணிதனைக ௨ண 
'டரா; அவனுக்கு மச்சேயு என்று 
(போ, அவனை gan Curae), 
என்னைப பின்பற்றிவா எனமுா£; 
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ணுவார்சள். | அததலைவனுடைய வீட்டில சோ 
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துணடு அ௮வ்வஸ்இரததில் பெட் 5 தரச் ௭ டே இறந்துபோகவில்லை, நிசதினா 

. yw, oo ச ச ச உட 
டுபபோக அதிக பொத்தல் உண! ட, oy an பண்ணுதகிறாள என்றார்; அவர்கள் 

    

டாகும். மாற டு ௩3 'அவரைநோகதி ஈகைசதாரகள். 
௰எ மேலும் திராட்சபபழஙச 5?” 4 ப்ப , ௨ட சனஙகள வெளியே இரத 
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௨௯ அ௮பபொழுது அவர் அவர் | 
களுடைய கணகளைத தொட்டு, 
உஙகள் விசுவாசசதின்படி உங 

௨௰ 44*அவா போகையில், பன. 
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டையலாம் என்று தன் உள்ளத்! ga@ue, |ண்கள இிறககபபட்டன; "பின்பு | 
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களுககுச்சட்டளையிட்செ சொன 
னதாவது? 11நீஙகள புசசேசததா 
ரி.ததிறகுப போகாமலும, 

௬ சசொமாரியருடைய பட்ட 
ணங்களில் பிரவேசியாமலும கா 

மைல்போன 14அகெளாயிருக்கி 
2 1/இஸரவேல்,குடும்பத்தாரிடத 
இத்குப 13பு௱பபட்டுபபோய், 

எ 13பரலோசக இராசசியம சமீ 
பமாய வாஈததெனறு கூறி, 
௮ வியாதிபபட்டவர்களைக கு 

ணமாகக,குஷ்டரோகிகளைச சச் 
தம்பண்ணி, மரிததோரை எழு   

  

  

 



௨௨ மத்தேயு ம் அதிகாசம. 
  

பபி, பிசாசுகளைத் தாத்துஙகள, ! 
ms eat இலவசமாயப பெற்றுக | 

கசொண்டாகள்; 
கொடுங்கள். 

ன்னையாவது, வெள்ளியையாவ 
து, செமபையாவது, வழிக்காகப 

பாதரட்சைகளையா ! 
3 உங 

களையாவது, 
2 | வது, தடியையாவது “உஙகளுசி 

eras * சேடிவைசசவேண்டாம   

  

௰ *வேலைசெய்கிறவன் சினக்கு | 
வேண்டிய ஆகாரத்தைப பெறும | 7 
படிச்குப பாததிரவாளுய் இருக 
Bl pC oar. 
௰க *அல்லாமலும் எாசப பம் 

டணததிலும் ொமததிலும் C0 | 
கள் பிரஜேரிசகுமபொழுது, - இ. 

| Gav இருககற Line SB) aun oor இள ! 
ஞான் என்று விசாரித்துகசொண் , 
ட, நீங்கள் புறபபடுமளவும அவ | 
னிடசதில இருஙகள 

௰௨ ௮௩௪ வீட்டுக்குள் பிரவே | 
செசறபொழுது, நீயகள் Bev | 
இருகறவாகளை வாழ்க்கிசகொள | 
ஞங்கள். 

  

  Om ௩௪௧ குடும்பசதா£ "பாத 
இரவானகளாய் இருஈதால, நீல, 
கள அவாகளுககுச சொன்ன ௪ 
மாசானம அவாகளைச் சோககட |; 
வது, பாதிிரவான்கள் அல்லா © 
இருஈதால, ௮௩௧ வாழ்த்துசல் உங 
களிடமாய்த இருமபககடவது, 

| 
OF *எஙசேயாகிலும ௮வாகள் 

உஙகளை அகசேரிதுகசொளளா 
மலும் உஙகள வசனஙகரரககுச் 
செவிகொடாமலும இருசசால்,! ப 

நீஙகள் ௮ஈத* வீட்டையாளீது 

பட்டணதசசையாவது விட்பெ பு 
ஐபபடுகைவில், , உஙகள் கால் 
களிலுள்ள நாளை உதறிபபோடுங 
கள், 
மட நியாய தீர்பபு காளிலே 

சோதோம்சொமொரு தேசத்தை 
ப்பார்ததிலும் 19 ௮ஈசப பட்ட 

ணத்திற்கு அதிக கண்டனை இ 
செல்கயயயயணனைைய் பயனை வழுவல அவவை ன ஒன. மம்ம 

        

இலலசமாயக (11 அப் அ 2௮ 

௯ நீஙகள் சச்சைகளில் Bun 

பையையாவது, இரணடு அஙக. 

இ. பி Fo» | டைககும் என்று மெய்யாகவே 

(பதக te உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 

௰௬ 1'பாருங்கள், ஆடுகளை ஒனா 
ய்சளாக்குளளே (அ௮னுபபுஏறது 
போல) உஙகளை அனுபபுகறேள்; 
1“அகையால் நீஙகள பாம்புகளைப 
போல் விவேசமுள்ளவர்களாயும், 
23புருசசளைபபோல் ர்சபட மில் 

இருக்கவேண் 
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௰எ௭ அப்படியே நீஙகள் மனி 
சாகளிடத்தில் சாவதானமாயிருங 
கள, 1*என்னசதினாலெனில, உங 
களைப பெரிய சங்கசதாருசகு ஓப 

grt mB OO | புக்கொடுதது, தஙகள 15அலயங்க 
9 grt oO os ae ் மே ட்ட பிலை உங்களை வாரினால் அடிப் 

த ட்டு பாராசகள, 

| Oy Baer நிமித்தம் நீசகசள 
10 2 ; Ee ‘8 Oe") Sie & fl _ FDS 10 இராசாக்க 
iM due | 6 ஸிடதகதிற்கும கொணடுபோகப 

14 mar ட | பட்டு, அவாகளுக்கும் புறகதே 
யூ எழ 

மடி HATO EGE மூன்பாகச சாட்டு 

13 க கொரி ௦௪ | களதய இருபபீகள். 

“4 பிலி ௩. 0௯ 17அவாகள் உஙகளை ஓப 
ரத) புசகொடுக்குமபொழுது, நீஙகள் 

frei sana | பேசவேண்டுவது ௮ஈகோசதிலே 
Hos oe ௬ 
ஊட க உங்கரைககு அருளிசசெயயப்ப 

pie ow ve டும, 1*அகையால் எப்படி எசைப 

MoD 9a பேசுவோம் எனறு கவலைபபடா 
3) ஒப் ர் 

16 ஆ 4 do & | திருவகள. 

உ௰ 13பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் 
அலல, உஙகள பிதாவின அவியா 

ளில் இ பேசுடு னவா உஙகளில இருநது பேசு 

peur 
௨௪ *9அல்லாமலும் சகோதரன் 

உக 0௪ தன் சகோதரனையும், சகபபன் 
19 ௨ சாமு QF ச ச . 

ote ag SO பிள்ளையையும மரணததிற்கு 
படு Que wy 'ஓபபுககொடுபபர்ர்கள்; BTW S&L 

& 0 @ Brown பனமாரைப்: பிளளைகள் விரோ 
கடக 

0 லு ஈக ௧௪ திதி, அவர்கள மரணம் அடை 
மீசா க பூமபடிககுச் செய்விபபராகள் | 
மூக ௨௧ யு | 
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௨௨ “என்னுடைய ராமத்தின் । 
Bago நீஙகள் எல்லாராலும் 

'பசைககப்படுவீர்கள்; **அ.டிலும் 
முடிவுபரியர்சம் நிலைத்திருககிற 
வனே இரட்டிக்சகப்படவொன். 
௨௩ “அல்லாமலும் மனிசனு 

YI HIF PB Lr 

ச மாவி. மட 

We, Dm மர 

nF ௦௩ மாந 

wm dm 

2 மத0௬ உறு



  

  

மத தேயு WO ுதிகாசம. ௨௬ 
      
டைய குமாரன வருமவரைககும், 
நீஙகள இஸரவேலருடையபட்ட 
ணங்களை எல்லாம* சடாதுபோய * 
வரமாட்மாகளென்று மெய்யாக । 

வே உ அகளுக்குச சொல்றது] 
றேன், 1ஆதலால ஒரு பட்ட ணத்' 
இலே உங்களைத் துன்பபபடுததி' 
னால், மறுபடடணததிற்கு தடிப் 
போஙகள். 

௨ ௪ *சிஷணானவன் போசகனி | 
லும், அடிமைபபட்டவன அன் 
எசமானிலும் மேற்பட்டவாகள ! 
அல்ல 

௨௫ Fagor gor போசகனைப | 
போலவும், அடிமைபபட்டவன் 
சன எசமானைபபோலவும இருக் 
இறது அவாகளுககுப Suntec, 
3வீட்டெசமானைப பெயேலசெ 
பூல் எனறு அவாகள் சொலலுவரா£ 
களானால், அவருடைய வீட்டா 
ஜா ௮இிஈமாய ௮பபடிச சொல 
வாகள ௮லலவா*அதலால அவா 

சளாககுப பயபபடாதிருபமீ£க 
ளாக. 
௨௬ 

  

  

*வெளியாககபபடாச ம 
றையபொருள இலலை, அதியபப 
டாக இபகசியமும இலலை. 
26 கான உஙகளுககு இருளி 

லே சொலலுடிறதை நீஙகள வெ 
ளிசசகதில சொல்லுஙகள்் நீங 
கள இரகசியமாயக Cs Anes | 
மேடைகளிலிருகது து பிரதம செ | 

யயஙகள. | 
௨௮ அல்லாமலும் ஆத்துமா | 

வைககொலைசெயயத இராணியில 
லாமல், சரீரகசைமாதகிரம கொ 
லைசெயடகிறவாகளுககு நீஙகளபய 
பபடவேணடாம, ஆத்துமாவை 
யும் சரீரத்தையும ஈரசததிலே 
கெடுக்க வல்லவருக்குப பயபப 
டுஙகள். , 

௨௯௬ 1 ஒரு காசுக்கு இரணடு 
அடைக்கலான் குருவிகளை விற 
கிராகள் அல்லவோ? ஆகலும்உங 
கள் பிதாவின் உத்தரவில்லாமல் 

' அவைகளில் ஒன்றும் தரையிலே | 

விழாது: | 

| 
| 

| | 
| 
| 

| 
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| ௬௦ “அல்லாமலும உஙகள தலை 
(யின மயிரெலலாம எணணபபட் 
ஒருகனெறன. 

| ௬௧ அ௫சலால் பயபபடாதிருங 
கள், அக்சம அடைககலான கு 

ருவிகளைபபாககிலும் நீஙகள மே 

னமையாயிரு௧& கிறாகள, 

  

| pe 1அபபடியிருக௪, மனிதர் 
களுக்கு முன்பாக எனனை அறிக 
'கைபண்ணுகறவன் எவனோ, ௮ 

வனை மாணும பரமணடலஙக 

ரில இருககிற எனபிதா முன்பாக 

அறிசகரைபணணுவேன். 

| ௩௬ oooh an முனபாச என்னை 
, மறுசலிககறவன எவனோ, அவ 

னை கானும பரமண்டலஙகளில ' 
(இருககிற என பிதாவுக்கு முன் 

பாக மறுகவிபபேன 

1பூமியினமேல் சமாசான 
EOS QIU ।ணண வாதேன் என் 
னு எணணிககொள்ளாதிருஙகள, 

| ட தல 

சமாதானத்தை அல்ல, சணடை 
யை வரபபணண வஈசேன் 

| ௬௫ எபபடியெனில, குமான 

சன சுகபபனை(பும, மகள தனதா 
யையும், மருமகள 11தன் மாமியை 

(பும் விடடுப பிரி"துபோகபபண 
arene ae 
டர “௮அபபடி ஒரு மணிசனு 
டைய அகத அவனத 

சச்துருக்களாயிருப்பாகள. 

13என்னிலும் தகபபனை 
யாவது தாயையாவது அஇகமாயச 

| சிரேகிககறெவன் எனககுப பாத்தி 
ரன அல்ல; எனனிலும மகனையா 
வது மகளையாவது அ௮.இிகமாயச் 
சஈஇக்கிறவன எனக்குப பாத 

இரன் அல்ல. 

mx 14அல்லாமலும் தன் சிலு 
வையை எடுசதுகசொண்டு என 
பின்னே செலலாதவன் எனக்குப 
பாததிரன அல்ல. 
௬௯ 1$சன் €வனைச் காச்நிறவன் 

அதை இழாதுபோயவான்; என்கி 
மித்சம் தன் வனை இழக்கிற 
(வன அதைச் காபபான். 

fof 
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உச் 
  

௪௰ FT lames சோத்துக இ. பி. ௬௧. 
கொளளுறெவன் என்னைச சேர்த | es ஷ்வா 

துககொள௱ளு கருன்; எனளைசசே ,1 54 04 ட 
ச . தூக் FL 

ாததுககொளளுகிறவன் என்னை | 2 ௦௯ யோவா 
அனுபபினவரைச சேர்த்துச்கொ| 0௨ ௪௪ ds 

உம் கலா ௪ 

௪௧ *தீச்சதரிசி என்கிற srg 

  

De 

2 இரா 0௭ 

  

இன நிமிசதம் ஒரு சாச்சுதரிசியை , ° ta * 
ஏற்றுக்கொள்ளுகிம்வன் தாககதரி | see oy "a" 

| சகு உரிய பலனை அடைவான்; | & wf உடு ௪௦ 
நீதிமான எனற நாமத்தினரிமித் | 1 5 74 
சம் நீதிமானை ஏறறுககொள்ளாக (டி ௦௪ ௩ 

வன நீதிமானுககு உரிய பலனை | ‘ene எ 6௮ 
அடைவான் 

௪௨ 3இநதச  ிறியவர்களில் 
ஒருவன் சீஷனாயிருகஇறதின நி 
மிசசம அவனுக்கு ஒரு கலயம। 5 io 
சுண்ணீரமாசகிரம தாகததுககுக் 7? ost we oo 

கொடுக்கறெவன்சன் பலனை இழக், “ம் 
௬ யோவாஉ௨ 

6௧கமோ௪௬ 

0 # Coraer 

der தானி ௬ 

யோவா 

துபொகான் என்று மெய்யாய உங on me. @ 
* 5 * dD ப ௬ ம எழு, களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என ஞு : 

» Pwd 

ரர் | Be ௨௨௨௪ 

இ ௪ | Gar Fa ௪ 

மக. அதிகாரம், தாக் ௪ டய 
ce ற த aw யாக ௨ 0) 

௨ போவான தனனுடைப சிவாசள. கிறிளது 12 அம்ச, 

வணடைசரூ அஇறுபபினத;ு ௪ 

குற்த்தக இஃ ஐ.பகாகக சாட்டி ॥௮ு. போவா 
ஊோயும் இறிவநுலையுமருறதத சளா களுடைய தா | 

உம சோராசின பெறா ]தா, சப்பா 

யடி மச யர 

௫௭ ௨௪ ஐ 

CO hAS உரோ 

பே ஙாளாக் | 

ற்பரிய/ம ௬௬7 க கொரி 

௧௨௬ ௨ய௪ 

| கலா @ wa 

தாகூம எனற பூட்ட ணகசடரடையானரியரியா 

சையையும குணபபடாமைபைய ர ஸுறிததுகக 0 

ஸது சணடிதது, உடு சுவிமாஷசரை / பேதை 
ae | €Gu உறு 

மையுளவரகளாச்கு அறிலிககிறதினாலே தோன 10 தூக் ௭௨௪ 
றெ தமமுனை_பபிசாலின சோன்றிதைப்புக 2௩௧, | lleGu ov we 
௨ பாவச்சுமையை 2, எாநதவாக ர யாவரை 

யம தமமிடத்தில வருமபடி, அழைதசது 

  

இயேசுவானவர் தம்முடைய | 
பனனிரண்டு €ஷருக்கும் சட்ட 
ளைகொகுதது முடிசதபின்பு, அவா 1) 2 ey, 
களுடைய பட்டணஙகளில் உப) 
சேசம்பண்ணிப பிரசஙஇிதகும்ப 5.௭௨ 
டிசரா அவ்விடம்விட்டுப you 
பட்டார் 
௨ 4 *அத்சருணத்திலே காவ 

லில் இருஈத யோவான் இிறிஸ்து 
வின் *இிரியைகளைச் கேள்விப 
பட்டு, சன் 2ஷரில் இரண்டுபே 

ரை அழைத்து, 
m 5நீங்க ள் போய் அவரை 

கோக்கு, வருகிறவா நீர்தாமோ, 

கி ௨௬ தூக் 

13 ow ௩ ௧ 
மாற்கு ௨தாக 

கீசு ௭.௨௭, 

மததேயு ௰௧ ௮திகாரம. 
பவதல வம ககக அவ வவ ணைன அ] 

    

௮ல்லது வேறொருவர் வரக காத । 
திருகசவேணடிமோ எனறு Ca | 
ளுஙகளெனறு சொன்னான். | 

௪ அவாகள அப்படியே வந்து 
சேட்டபொழுது இயேசுவானவா 
அ௮வாகளுககு மாரததரமாசச சொ 
ன்னதாவது: நீஙகள் கேட்டும் 
கணடும்இருககறவைகளையோவா 
னுககுபபோய அறிவியுஙகள், | 

டு என்னவெனில், "என்னாலே 
குருடா பாவை அடைகிஞா 
கள; சபபாணிகள் ஈடகஇரொாகள) 
குஷடரோகிகள் சுசசம ௮டைஇ 
ராகள, செவிடர் கேட் இருர்கள; 
மரிததோ எழுகதிருகளருர்கள்; 
*எளியவாகளுககுச் சுவிசேஷம 
பிரத ிகசபபடுகனறது. 
௬ அல்லாமலும் எனனைக்குறித் 

௮ *இலசசை அடையாதிருககஇற 
வன் பாகடயவான் என்று சொல 

லி அவாசளை அனுபபினார் * 
a 4 ௮வாகள போனபின்பு இ 

யேசுவானவாசனஙகளை கோகி, 
யோவானைககுறிசதுச சொன்ன 
தாவது: நீஙகள வனூசாசதிலே 
எதைபபார்ச்சப புநபபட்டாகள்; 
சாற்றினால் அடிதது ௮சைசகப 
படுகிற காணலையோ? 

of அல்லது எசைபபாரக்கப பு 

றபபக்மாசள்? மெலலிய வஸதி 
ரஙகளைச தரிததிருககிற மனிதனை 
யோ * மெல்லிய வஸஇரஙகளை 
உ௫ெதிருககிறவாகள அரசர்மாளி 
கைகளில் இருககிராகள. 

௬ அல்லது எதைபபாரக்கப பு 

நபபட்டாகள் £? 13தாக்கசரிசியை 
யோ 4 ஆம, தாச்சதரிசியிலும் ௮தி 
க மேன்மையுளளவனையே என்று ; 
உற்களுககுச் சொல்லுகிறேன். 

௰ 3அதெப்படியெனில், இ 
தோ நான் என்னுடைய தூதனை 
உமக்கு முன்பாக அனுபபுடு 
றேன்; ௮வன் உமக்கு முன்னே 
உம்முடைய மாரக்கத்சைச் செம் 
மைபண்ணுவான் என்று ஒருவ 

னைக்குறித்து எழுதியிருக்கின்ற 
தே, ௮பவன் இவன்தான்.   
  

 



  

| இல் பிறஈதவர்களில் யோவான்ஸ 

நானனிலம பெரியவன் ஒருவ 

|னும எழுமபவில்லை எனறு மெய 
யாய் உங்களுககுச சொல்லுஇ 
| றேன்; ஆூலைம பரலோக இராச 
| சியததிலே சிறியவனானவன அவ 
|னிலம் பெரியவனாயிருகடிரான 

௰௨ 1அலலாமலும யோவானஸ 

நானன் தோனறின சாலம் மூ 
தற்கொணடு இதுவமைககும பர 
லோக இராசசியம *பலவாதபப 
டுதின்றது; பலவு ஈம்பணணு இ 

வாகள் ௮அதைபபிடிகதககொளா 
இராசள். 

௰௩ ?சியாயபபிரமாணமும் சச 
கதரிசசள யாவரும அதை யோ 
வான்வணாககும இாககாரிசனமா 
ய அறிவிசதாரகள் 

உ 3ரீஙகள் ஓசஙசகொள்ள மன 
இரு கால, icmp te) எலியா 
இவனதகான 

௰௫ *கேட்குறக௱ருக காதுளள 
வன் கேட்கக்கடவன். 
௰௬ 4) :இஈசச சநதடயை 9 

GEG கிசா சொல்லுவேன 4 சந 
தைகளில் உளுககாகது தஙகள 
கோழமரைகோககு, 
௰எ உஙகளுககாக ஊதினோம, 

நீஙகள் கூகசாடவே இலலை; ௨௩ 
களுககாகபபுலமபினோம், ஈஙகள 
மாபிலஅடிககவே இலலை என்று 
சொல்லிக கூபபிடகிற பிளளைக 
ஞூகரு ஓபபாயிரு5கிரமாகள். 
௰௮ எபபடியெனரால், யோவா 

ன் வாது மீபாசனபானமபணணா 
மல் இருஈதான், பிசாசைககொண 

। டிருக்ரான் என்னாகள். 
Om $மனிசனுடைய சூமாரன 

வாது போசன பானமபணணு இ 

என்றும், ருடிக்கஇறவன் எனறும, 

BUG EIGER பாவிகளுக்கு 
Basar cern OsFregy& 

றார்கள், 7அனாலும ஞானமானது 
தன் பிள்ளைசளாலே நீதியாய் எண 
ணப்பமெ என்று;     

4 

ரான்; இதோ பெருஈசீணிககாரணு 

டட மக அலலாமலும் ஸ.இரிகளிடத் 
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இ. பி. ௬௧. 
வனக, சனக! 

lent OF Ds 

ANG, uss 

சத்ததிஞ வே 
பெறறுக்கொள 
wt Ls) Bln gy 

2 லைம்) ௬ 

மி மயெதி, பி 

லூக் Wer 

“ds wer wr. 

403 0௩ ௬ 

Me cd 
செய் ரு வ 

ws, Oe, 

௬௬,௰௬, ௨௨ 

~
 

ந் 

நா 

ச் 

க 

. op 

ந் யூக of mae 

ம் 

7 old, ot mle) 

& gig ww 

3 போறா ௩ எ, 

ஸ் 

Bw, 4 

10 மச wo 0@ 

OF eT 

laser ur wr, 

we uy) Lev 

டக் 

—
 வம
 

1 ம யர 

—
 

Se 1 6 8 

Iba ye 

* Gar tum, 

fw 7 று 

உகெரி ௬ மர 

Totes wm wer 

மத்தேயு மக அதிகா ரம. 

  

  

டட x 

௨௰ 4 “அபபொழுது ௮வா த 
மது பலசக செய்கைகளில் ௮0 
கஙகளைச் சண்ட பட்டணத்தா£ 
மன இருபபாமல் இருநதபடியி 
னாலே அவாகளைக கடிஈதுகொள 
எத தொடஙகசெ சொன்னதாவது. 

௨௧ ஐயோ ! கோராசின் பட் 
டணசசாரே, உஊஜ்சளுக்கு வே 
தனை வரும், ஜீமயா! பெதுசாயிதா 
பட்டணததாரே, உஙகஞுககும 
வேதனைவரும, உஙகளுககுளளே 
mos பலதச செய்கைகள தீரு 
சீகோன பட்டணசதாருச்ரு ளே 
ஈடரஈதிருக்கால், அவாகள் சக்இர 
மாய இரட்டை உடுத்துச௪ சாம 

பலில உளுககாஈது மனாஈதிருபபி 
யிருபபாரகள. 
உற ௨ 19 ஐசலால் நியாயச£பபு 

நானிலே அவாகைபபா£ககிலும் 

நீஙக அதிக தணடிபபை ௮ 
COL. T&M என்று உங ஞா குச 

கொலலுஇறேன். ச 

௨௬ 1/வானபரியநசம உயர்நகு 
சபபாராகூம பட்டணததகாரே, ஐ 
யோ! பாசாளபரியர்சம சாழ்சசப 

படூவொகள்; உஙகறாகருளளே x 
டாக பலக்க செய்சைகள் சோ 
கோம படடணசதாருகருள்ளே 
ஈடகஈதிருஈதால், அவாகளுடைய 

பட்டணம் இ£காளவமாககும்  ! 
ருககுமே. | 

௨௨ 15. ஈலால் நியாயததீர்பபுகா 
ACO அவாஈநநகரு வருமகண 

டிபபு எளிதாயிருககும், ரீஙகளே 
3இஈ சண்டிபபை அடைவீகள , 
என்று 5 ற ங்களுகருச சொல்லு கி! 

  
மேன், என்னு; 

ஷ௫ 4 அக்காலத்திலே இயேசு 
வானஉா சொன்னதாவது . பிதா! 
வே, வானரதையும் பூமியையும் | 
ஆளுகிறவசே, *'நீர இவைகளை 
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(வாககியகூன சருதசை) நீஙகள் 
அறிஈசாகளானணால் குறறமில்லாக 
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வாமேல ஒுர்றஞ்சாற்றமபடிக்கு 
. அவரைகோகக,ஒயவுகாளில் ௬௧ 
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விபபார்; 
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சகொள்ளாதவன் தற அடிக 
ரன்; ‘       ௬௧ 4 ஆதலால் நான் உஙகளுக் 
௫௪ சொல்லுஇறதாவது: 1எஈதப 
பாவமும் தாஷணமும் மனிதாக 
ளுக்கு மன்னிககபபடும், “சேவ 
ஆவியை (கிஈதிக்கும) தூஷணம் 
மாசதிரம் மனிதருககு மனணிக் 

| சபபடுவதில்லை. 
௩௨ 3எவனானாலும மனிசனுடை 

ய குமாரனுக்கு விரோதம பே 
இனால் ௮௫ ௮வனுச்கு மனனிச 
சபபடும; *எவணறாகலும பரிசுதக 
சேவ .நவிககு விரோசம் பேசி) 
COU YS அ௮வனுசகு இமமையி | 

லும் மறுமையிலும மனனிகசப । 

படுவஇில்லை 
௩௩ “மேலும் ஒரு மாததின் சன | 
மையை அதின் சனிகளாலே அறி ! 
யலாம, ஆசையால் நீஙகள ஒரு| 
மாச்சை ஈல்லமாமென்று எண்ணி | 
னால், அதின சனியையம ele 

சென்று எண்ணுஙக௭ ; அல்லது | 
base ஒரு மாசதைச கெட்டமா | 
மென்று எண்ணினால், 0 Gear 
சணியையும் செட்டதென்று எண் 
ணுஙகள். 

௬௪ 6இருசயததின் நிறைவினா 
(Ca வலாயபேசும, 1ஆதலால் வி 

| ரியன் குட்டிகளே, நீஙகள் பொ 
ல்லாதவர்களாயிருகக ஈன்மையா 
னவைகளை எபபடிப Chaar 

௬ 

  
% 

| 

| Barr ? 

நட ஈல்ல மனிசனானவன சன் 

| இருதயததலள்ள ஈல்ல பொககி 
| ஹத்தில் ஈல்லவைகளை எடுத்துக 

| ser தன் பொல்லாச பொச்சிஷத 
தில் பொல்லாகவைசகளை எடிசதக் 
காண்பிககறொன். 

காண்பிச்சிரான், பொல்லாச மனி [ 

  ஈ௬ மணிகாசள பேசும் வணன 

மததேய 0௨ அதிகாரம். 
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| வராச்சைகள் யாவையும் குறித்து 

நியாயசதாபபு காளிலே உததரவு 
கொடுபபாகளெனறு உஙகளுக 

கு௪ சொல்லுகிறேன் என்ளுர் 

௩௭ எப்படியும் உன் வார்த்தை 

சளினாலே நீதிமானென்றும், உன் 
வாதசைசளினாலே குற்றவாளி 
என்றும் சாச்சபபவொய, 

௩9 41 “அப்பொழுது வேதபா 
ரகரிலும் பரிசேயரிலும் இலர் 
அவரை சோக, போதகரே, உம் 
மாலே ஒரு அடையாளச்தைக் 

காண வீருமபுகிரோம எனறு 
BOT ட 

ஈ௯ அதற்கு அர் சொனனது? 
*சோரமாாககமாய்ப போகிஉெபொ 
லலாச சாகசதியாகிய இவாகள 
ஒரு அடையாளசதைக சேட்டு 
ராகள, யோனா தீ£ச்கசரிசியின 
அடையாளமேயன்றி வேறு று 

டையாளம இவர்களுக்குக் கொ 
டுக்கபபவெதில்லை 

  
| 

  

    

, உ ட்டு 
| au) எனனவென்றால், “யோனா 

| என்பவன இரவும் பகலும் மூன்று 

| ராள் ஒரு பெரிய மினினுடைய 
அயித்தில இருககதுபோல, மனி 
சீறுடைய முமாரனும இரவும் பக 

இம் மூனறுகாள் பூமியின் இருச 

யத,திலே இருபபா£ என்பசே;. 

  
௪௪ 11 யோனா எனபவன் பிர 

(சயகம் பணணினபொழுகது நினி 
। வே படடணகசா மனம திருபபி 
'னாகள? /யோனாவிலும் அதிக 

- மேன்மையானவா இதோ இங்கே 
| இருக்கரு, 3௮ கலால் நியாயத 
| தாபபு நாளிலே கினிவே பட்ட 
ட ணததார எழும்பி, இவர்களைக குற் 
| . ; ae 
| ஐவாளிகளென்று தாபபாரகள், | 

| 
1 

| 
{ 
' 

| 

| 

' 

௭௨ 14அல்லாமலும் செற்கு இ 
வாஈஸ்இரி மிராசு தாரமான சேசச 
தஅிலிருர்து சாலோமோனுடைய 
ஞானத்தைர் கேட்க வநதாள்; சா 

| லோமோனிலும் ௮இக மேனமை 
|யானவா இசோ இஙகே இருகி 
| ரர், அதலால் நியாயததீ££பபு நா 
| ரிலே ௮ரதஇராசஸ்இரி எழும்பி,  



மததேயு ௰௬ ௮திகாரம. ௨௯ 
  

| இவாகளைக் குற்றவாளிகளென்று 
1தாபபாள். 
on 4 அல்லாமலும், அசுத்தமா 

ன ஆவி ஒரு மனிதனைவிட்டுப 
புநபபட்ட பினபு “தண்ணீர் இல் 
லாச இடங்களில் அலைந்து, இளை 

பபாறுதற்கான இடத்தைச் சேடி. 
யும அடையாமல் இருககும்பொ 

Gs 
௪௪ அது நான் விட்டுவந்த என் 

வீட்டுச்குச இரும்பிப போவேன் 
என்றுசொல்லி,(அங்கே)சென்று, 
அவ்விடத்சை வெறுமையாயும், 
பெருகசெ சோடிக்கபபட்டதா 
யம இருககக்கணடு, திரும்பிப் 
போய், 

௪௫ கன்னிலும் ௮௪ பொல் 
லாத வேறு ஏழு ஆவிகளைத சன் 
னுடனே கூட்டிககொண்டுவர்து 
பிரவேச, ௮ஙசே யவாசம்பண 
ணும்) ”நுவ்விசமாய் ௮ஈத மனி 
தனறுடைய முன் நிலைமையிலும 
பின் நிலைமை ௮இ௧ கேடுள்ளதாய் 

இருக்கின்றது; அபபடியே இஈசப 
பொல்லாத சகததிககாம் சமபவிக 
கும என்னா. 

௪௬ 4 *அவர் இபபடிர் சனங 
களுடனே பேசுகையில், “அவ 
ருடைய காயும சதகோதாரும் வக 
அ, வெளியே கின்று, அவரோடே 

பேசக் சேடினாகள். 
௪௪௭ அபபொழுது ஒருவன் ௮ 

வரை கோகி, இதோ, உமமுடை 
ய தாயாரும் சகோதாரும் வெளி 
யே நின்று, உம்மோடே பேசத 
தேகிரார்கள என்றான. 
௪௮ அபபடித் தமசகுச் சொன் 

னவனுக்கு அவர் மாறுச்தரமாக, 
என்னுடைய தாய் யாவள்? என 
சகோதரர் யா? என்று சொல்வி, 
௪௯ தம்முடைய கையைத தமழ் 

முடைய சஷர்மேலே நீட்டி, இ 
தோ, இவர்கள், என் தீரயும என 
சகோதரருமாய் இருகஇிருாகள். 

இ௰ *எவனானாலும் பரமணட 
லங்களில் இருசக்றெ என் பிதா 
வின் செதசகின்படி செய்தால, 

ere 

  

கி. பி. ௬௧.!௮அவனே என் சகோசரனுமாய்ச் 
சண | சகோதரியுமாய்த சாயுமாய் இருக 

1 தூக் 0௧ ௨௪ | 

யோபு ௧.௭ 
கபேடுு, 

உளபி ௬ ௪௨௰ 

உச உ௨பே௨ 

இறான என்றார், 

0௩. அதிகாரம். 
௧ விதைக் றெவனையும் விதையையும உவமையாகக் 

  

௦ம், ௨௧ ௨௨ 
1 காட்டிய ம.மு அதின வியாக்கயொனம ௨௪ | 

  
tor ௩.௧௧ களைகளையும், ௩௭ சடுருவிதையையும, ௬ஈ புலிச 

ர் ae 2௬) தமாவையும, ௪௪ வயவில ஒளிக்கபபடட பொக் 
, ne bs ao கஇஷகதையும, ௪௪ முததையம ௬௭ சடலிவ 

“ போடபபட்ட வலையையும றட வமையாசக் காட 

Chinas. ve. டியது ௫ இறிஸத தமமூடைய செரஈ்தி eras 
எ கட்டு இப சரல் அசடடைபணணபபட்டறு 

௧௦௪ சசொரி | ௮/ஈகாளிலே இயேசுவானவர் 
௬ டு சலக வீட்டிலிருஈது புறபபட்டுச் கட 

6 போகா சி | லின அருகே உளுசசாகதார். 
௦௪ சலா | ௨ $அபபொமுது Coe Fern 
௪௦௦ சொர அவரிடததில FU. QW SLI LO. 
லோ 
எபி ௨௦௪ | wre, அவா படவில் எறி உளச 

(op °F | Ene $i, சனஙகள் எல்லாரும் கனா 

9 ore & | Cov நிற்க, 

௩ அரேச விசேஷங்களை ௨௮ 
 மைகளால் அவாகளுககுச சொன 
அதாவது 

ஏ "Senge Braver ஒருகன் 
| விதைச்சப புறபபட்டான்; ௮ 
வன விசைசகையில சில (விதை) 
வழி அருசே விழுஈசன; அவை 

| சைப பறவைகள வந்து பட்சி 
தன. 

௫ வேறுசில (Sas) Deas 
மண்ணிலலாத கற்பாறை இடங 
களில் விமுஈது, அழமான மண் 
ணிலலாசதினால உடனே முளை 
சன. 

௬ வெயில் தோன்றினபொழுது 
ஆவை சீயாதுபோய, வேரிலலா 
சீதினாலே உலாஈதுபோயின. 

௭ வேறு சில (விசை) முள்ளாக 
Sonarar இடததிலே விழுகசன, 
முளளுககள் வளசஈது அவைகளை 

நெருகபபெபோட்டன; 
௮ 11 வேறு சல (விதை) நல்ல 

நிலததில விழுஈது, சில நாறாகவும 
தில ஆறு பதாசவும், சில மூபப 
சாகவும பலனகொதெசன. 
௬ 1கேட்டிறிதற்குச் காதுள்ள 

வன் கேட்கககடவன் எனரா. | 
ம 4 அபபொழுது சீஷாசள் அவ | 

m da | 
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ரிடததில வந்து, 'என்னததினாலே | 
உவமைகளால் ௮வாகளோடே 
பேசுகிறா என்றார்கள. 
௰௪ 1அதற்கு ௮வர் சொன்னது? 

பரலோச இராச்சியததின் இரக 
,யங்களை அறியும்படிக்கு உஙக 

| ளுக்கு அருள் அளிக்கபபட்டது; 
, அவாளுக்கு அப்படி அளிச்சப 
படவில்லை. 
௰௨ ஏப்படியெனில், எவன் 

உள்ளவனாயிருக்கிரானோ அவனு 
க்குச் கொகெசப்படும், பரிபூர 

ணமூம் அ௮டைவான; எவன் உள 
ளவன் அல்லாசுவளாய இருகஇிரு 
னே ௮வளிடசததில் உளளதும 
எடுச்துககொள்ளபபடும். 
Om 3அலவாகள ஈண்டும் காணா 

மலும், கேட்டும் கேளாமலும, இர 
இததுககொளளாமலும் இருக்கற | 
படியினாலே, நான் உவமைகளால 
௮வாகளுடனே பேசுகிறேன. 
0௪. 1இரசச சனங்கள் சண்ச 
ஸிஞாலே காணாமலும், சாதுசளி 
னாலே கேளாமலும, இருதயததி 
வாலே சிநதிசதுஃகொள்ளாமலும, 

இருமபாமலும, என்னால ஆரோக 

இயம அடையாமலும இருக்கும 
படிகரு அ௮வாசள கடினமாககப 
பட்ட இருதயம் உடையவாக 

ளுமாய, வருகதததோடே கேட் 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

  

ட் 
இற காதுளளயர்களுமாய, மூடிக 
சொண்டிருற கணகளை உடை 
யவாகளுமாய் இருககறபடியின 
லே, 
OG) நீங்கள உற்றுக சேட்டா 

லும் சிசஇதஙசகொளளாமல் இ 
ருபபீ£கள்; உறறுபபராததாலும் 

அறியாமல் இருபபீர்களெனறு, 
ஏசாயா சொன்ன தாகசதரிசனம 
அவாசரிடததில் நிறைவேறி வரு 
இன்றது 
௬ உஙகள் கண்களோ காணு 

இிறபடியினறாலும, உஙகள் காது 
சள் கேட்கெறபடியினாலும் பாகடி     WI (LL GT EN GO QI Bot.”   ௰௭ *அரேகம் தாக்கசரிசகரம 
நிமொன்களும், நீங்கள ர் 22-77   காணு 
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(றெவைகளைச் ௪ சாணவும்; நீஙகள் , 
என ததை களைக கேட்கவும் 

'ளாமலும் போனாகனளென்று மெய் | 
யாகவே உஙகளுக்குச் சொல்லு 

oy 4 "அகையால் விதைக்க ட 
வனுடைய உவமையைக் Cane ! 

Os ஒருவன் பரலோச இராச । 
இியத்தைககுறித்து வசனதகைக | 

கொள்ளாமல் இருக்றெபொழுது | 
பொல்லாஙகன் வது, அவனு। 

விரும்பியும, காணாமலும் கே 

கஇறேன, 

sor | 

சேட்டும் ௮தைச இநதஇித ge 

டைய இருதயத்தினமேல். விதைக | 
கபபட்டதை எகெடூரான்; a 

னே விதை விழுஈத வழிககு 
பானவன. | 
aD விதை விழுகத கற்பா: 

றைக்கு ஓப்பானவன அநத வ௪। 
னசதைக கேட்டு, உடனே ௮ 
சைச் சரதோஷகதோடே ஏற்றுக 
கொணடு, 

டக பின்பு அது தனக்குள்ளே 
வோபற்றி இராமல் கொஞ்சககா 
லம மாசதிரம அ௮சைப பறறிக 
கொள்ளாவான; 11௮௩5 வசனத 
இன் நிமிதசம உபகஇிரவமும் துன் 
பபபடுசலும உண்டாகிறபொ 
முது உடனே 
என்பசே 

௨௨ 18விதை விழுாக முள்ளுள் 
ள இடததசககு ஓபபானவன் 15௮ 

(நசி வசனத்தைக கேட்டுறபொ 
மாது லவு£ச சவலைகளும, ஐ*வ 
ப ரியசகின வஞ்சனையும் அ௮வ்வச 
டனத்தை கெருகசெபபோடுவதால், 
'சனியற்றவனாவர்ன் என்பதே. 
| ௨௬ விதை விழுஈத ஈல்ல நிலத 
MEF PUNT AGT Os as ors 

தைச கேட்டும, சிதித்தும், அதின் 
படி செய்தும், நூறும் அறுபதும் 
முபபதுழாசப பலனைச கொடுத் 

பதும் வருவானென்பசே என்றார். 
| ௨௪ 4 பின்பு ௮வர் வேறொரு 
உவமையை அவாகளுக்குச் சொ 
அலிச்சாட்டினார் அதாவ, பர 

  
அவன தயறுவான் 

 



  

  

மத்தேயு 0௩ ௮திகாசம. ௬௧ 
  

லோச இராசசியம் ஒரு வயல் 
நிலததுச்கு ஓபபாயிருககின்றத; 
௮ஈத கிலததிலே எசமானானவன் 
நலல விதையை விசைச்கான். 
௨ட பினபு மனிதர் நித்தினா 
பணணுகையில, அவனுடைய ப 

சைஞன வாது, கோதுமைக்குள் 
ளே களைகளை விசைத்துப போ 
னான். 
௨௬ பயிரானது வளர்ஈது சதா 

விட்டபொழுது, HOSE stars 
ஞம் காணபபட்டன. 
௨௭ வேலைககாரர் க சமானிடத। 

இல வாது, ஆணடவனே, நீ£ 
உமது வயல்நிலசதிலே நல்ல வி 
சையை விசைககவிலலையா? கள 
கள அஇிலே எப்படி உண்டாயின 
GI COT (np oH 
௨௮ அதற்கு அவன், பகைஞன் 

௮பபடிச Geena என்றான; 
அபபொழுது வேலைககாரர், நாங 
கன போய sonnet பிக 
பெபோடச் aro Haas Con 
என்று Cae Langer 
௨௧ அசற்கு அவன் சொன் 

னது. வேணடாம, களகளைப 

மிலெருதெபொழுது நீஙகள் கோ 
தமையையும் கூட வேரோடே 
பிஙெகாதபடிக்கு, 
௬௰ 1அவ்விரணடையும் அறுப 

புககாலம் வரைக்கும் வளர வியெ 
சன்; அ௮அபபுக்சாலத்திலே அறுச 
இறெவாகள் முதலாவது களைகளைப 
பிகெகி, அவைகளைச சுட்டெரிக 
இறதற்குக் கட்கெளாகக கட்ட 
வும், கோதுமையை என் களஞ்சி 
யததில் சோச்கவும் கட்டளையிடு 
'வேன் என்று சொன்னான் என்றூர். 

ஈக 1 பின்பு அவர் வேறொரு 
உவமையை அவர்களுககுச் சொ 
ANE காட்டினா, அதாவது, பர 
லோக இராசதயமசகடுகுவிசைககு 
ஒபபாயிருக்கறத; 
மணிதன் எடுச்துத தன் நிலக்டிலே 
விதைக்சான். ° 

௩௨ ௮ எல்லா விசைகளிலும 
சிறியசாயிருஈதம்  வளரும்பொ. 

ADF PH 

முது ொசளிலும் பெரிதாக, 
ஆகாசத்துப பறவைகள் அதின் 

tora | இளைகளில் வாசடையததக்ககான 
மீகா 2 | செடியாம் என்றார். 

wp, @ sa) ௬௬ 4 பின்பு அவர் வேறொரு 
sont உ... உவமையை அவர்களுக்குச சொ 
* இரேக்குப பா| ன்னா) அதாவது, மூன்று * மரச் 
ஷையிது௭௭ | தால மாமுழுவதும் புளிபபாகும் 
பரவல் வமாககும் ஒரு ஸூரி புளிபபு 

மாவை ஏடுசது அதிலே அடக்கி 
வைசததாள்; பாலோக இராசசியம் 
இரதப புளிபபுமாவுக்கு ஓபபாய் 
இருக கினறது எனளுர். 
me 1 *என் வாயைத் இற்று 
உவமைகளாலே பேசுவேன; *உ௨ 
லககதோற்றம் முசற்கொண்டு ம 
றைபொருளானவைகளை வெளி; 
படுசதுவேன் எனறு தீரச்கசரிசி 
யால் உரைககபபட்டது நிறைவே 

GEE ENG 
௬ட $இயேசுவானவர் இவைக 

ளசையெலலாம உவமைகளாகச ௪ 
னஙகரடனே பேசினா, உய 

மைகளினாலேயன்றி வேறவிதமா 
௪ அவா அவாகளுடனே பேச 
விலலை 
௩௬ 1) அபபொழுறு இயேசுவா 
னவா சனங்களை அனுபபிப பின 
பு வீட்கெருபபோனார், ௮ஙகே 
அவருடைய சீஷா அவரிடததில் 
வாது,நீர் வயல்நிலசஇின் களைகளை 

சருறிசதுக் காட்டின உவமையை 
எ௩களாகரு வெளிபபதெதவேண 
டும எனறு மேட்டாரகள 
mar அவாகளுடனே அவா மறு 

மொழியாகச் சொனனசாவது* 
₹ல்ல விதையை விசைசகிறவன் 
மனிதீனுடைய குமாரனே; வயல் 
நில்ம உலகமே 
ஈ௮ 7ஈல்ல விசை இராச்சயத் 

சி, பி. ௬௪. 
ed 
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அப ௦ ௦ /கசதின் முடிவே; அறுச்தெவா 
கயோரு y 5 + “a GunGwa | ரள சேவதாதர்களே. 
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(௬௨ மத்தேயு ௰ர அதிகாரம். 
  

பட்டு, ௮ச்சனியினால் சுட்டெ. 
ரிச்சபபடுதிறதுபோல, இவ்வுலக 
சதின் முடிவிலே நடககும். 
FE மனிதனுடைய குமாரன்தன் 
னுடைய தூதரை அனுபபுவான்; 
அவர்கள் அவனுடைய இராச 
சயெததில் இருக்கற சகல இடறல் 
களையும் அச்செமம்செய்கறெவாக 
எயும் சேர்சது, 
௪௨ “அமுதலும் பற்கடிபபும் ௨ 
ண்டாயிருககற 3அகடனிச்சூளை 
யிலே போடுவராகள. 
௪௩ 4அபபொழுது நீதிமான்கள் 

தங்கள் பிதாவின இராச்சியததி 
லே சூரியனைபபோலப பிரகாஏிப 
பார்கள்; கேட்டுறகற்குக காதுள 
ளவன் *கேட்சககடவன் 

௪௪ 4 $அல்லாமலும பரலோக 
இராசசியம் வயல்நிலக்தில் ஒளிக 
சபபட்டிருச் பொகூவெசதுக 
கு ஓபபாயிருககனறறு; அசை 
ஒரு மனிசன சண்டு, அசை மறை 
ன அதைககுறிசத்து அடைஈதசந 

சோஷூத்தினாலே போய்த தனக 
குள்ள யாவையும் விற்று, ௮ 

  

*வயலரிலசுகதையே கொள்ளு 

ன 
௪௫ 4 அல்லாமலும பாலோக 

இராச்சியம் மல்ல முத்துகளைத 

தேடி, 
௪௬ “ஒரு அணிமுதசைச் கண 

ட, போய், சனசகுளள யாவையும 
விறறு, அதைக கொள்ளா றெ வியா 
பாரி ஒருவனுககு ஓஒபபாயிருக 
இன்றது. 
௪௭ ரி அல்லாமலும் பாலோக 

இராச்சியம் ஒரு வலைக்கு ஓபைபா 
யிருசசன்றத; வலையானஹி கட | 
விலே போடப்பட்டு, எல்லாச்“சா | 
தயான மீன்களையும் வாரி நிறைக் | 
sOunapsi, ச 
2௮ சனங்கள் அதைக் கரையில் | 

இழுத்து, உளுககாக்து, நல்லவை 
sori பாததிரஙகளில் சேர்ததுக் 
சொண்டு சகாகவைகளைச்சள்ளிப 
போடுஇரர்கள் 
௪௯ இல்விசமாக உலகததின் மூ 

    
  

தி. பி. ௬௧. 
“வதை a 

lop Og எ 

e Gu e@ 

208 oy 2௨, 

ம வச 

305 & Wa. 

வெளிம௯ ௨௦ 

டேம் ம் 

4 தானி Oo. ௧ 

க கொரி மடு 

FR, Ph, Gy 
5 mh ae 

6 Jal m or, 

7asr @@ a 

வெளி ௬ மறு 

வாக் ௨ # 

moe, OE று 

W, Od 

மர உ௨௰ 

10 ௨௫ ௬௨. 

11௪௨ வர 

12 உரன் ஏ, 

யர 

ந) ம ௨ ௨ 

LH) dy A தூத 

௪ Ler, ma 

(11 எசா ws, or 

மாற ௬ந லூக் 

௬௨௬ போவா 

& FQ. 

oft ய்டே அப 

மாற யடு ௮0 

16மாற ௬ om 

டிவிலே ஈடக்கும்; 11தேவதூதர் 
புறபபட்டு, நீதிமானகளிவிருநது 
அன்மாரககமாப பிரிதது, 

௫௰ 11அழுதலும் பற்கடிப்பும் உ 
ண்டாயிருச்றெ அ௮க்கினிச்சுளை 

யிலே போடுவார்கள் என்று சொ 

லலி. 

டுக பின்பு நீஙகள் இவைகளை 

எல்லாம் அறிஈதுகொணடீர்களா 
என்று இயேசுவானவா சஷர்களி 
டததில் கேட்டதற்கு, ஆண்ட 
வரே, ௮றிரதுகொணடோம் என் 
ரூாகள். 

Ge 13௮வா பின்னும் அவரக 

ளைகோசகி௮பபடியிருககையால், 
பரலோச இராசடசியசசைக்குறித 
அப் போதனையடைக்க வேசுபார 
சன எவனோ, ௮வன் சன பொககி 
ஷுத்ில புதியவைகளையும பழை 
யவைகளையும எடுத்துககாணபிக 
நிற லவிட்டெசமானுகரு ஓபபா 
பிருககறான என்ளுர். 

௫௩ 4 இபபடி இயேசுவானவா 
இரச உவமைகளைஈ சொல்லி மு 
டிகுபின்பு, 

இஃ 13அவர் அவ்விடம்விட்தெ 

காம வளாக உரிலேவாது, செப 

ஆலயததிலே சனங்களுககு உப 
தேசம்பணணினார்; அவாகள் ௮ 
தைக் கேட்பெ பிரமிதது, இபப 
டிபபட்ட ஞானமும வல்லமை 
களும இவனுக்கு எஙகேயிருஈது 
வாசன ? 

௫ 14இவன் தசசனுடைய குமா 
ser ganar? Pea ener uw 
சாய் மரியாள என்னபபட்டிருக     யோசே, சீமோன், யூசா என்ப 

அல்லவா 7 
௫௬ இவனுடைய சகோதரிகள் 

எல்லாரூம் நமக்குள்ளே இருக் 
இரார்கள் அல்லவா? இபபடியி 
௬௧௧, இவை ல்லாம் இவனுக் 
கு எங்கேயிருஈது வந்தன என்று     சொல்லி, 

  
இராள் அல்லவா? யாக்கோபு, 

வர்கள் இவனுடைய சகோதரர் | |



| 

மத தெய We Bara, 

  

௫௪ 3அவரைசகுநித்து இடதல் பி. ௬௨. * 
பட்டாகள; ௮அபபொழுது இமய ௯௯௭. செனமசாள. கொண்டாடபபடு 
சுவானவா அவாகளைகோககி, தோ, சக்க at நிற காலத்திலை, அரோதியாளின 
ககதரிசி ஒருவன தன் ஊரிே லயும் 

8, 

2 pe ௪௨௪ 

தன குடும்பசதிலேயுமே அன்றி யேசவா ௪ ௪௪. 

மறற இடஙகளிலே SGM A COLI 

படான் என்றார். 

| 
| 

| 

௫௮ மேலும் அ௮க்தச் சனங்களு 32% ௬௫௯ 
டைய அவிசுவாசத்சினொலே அவா 

அவ்விடசதிலே அசோக அறபுசங 
களைச் செய்யவில்லை 

௰௪. அதிகாரம் 

க இறிஸதுவைக்குறித்து ஏரோது நினைக நினைவு 
௩ யோவான சிரச்சேதம் பணண்பபடட சார 
ணம ௦௩ இயேஈவாணவா லா. வரக தரமான 

இடததிறகுபபோய, மடு அவவிடழ திவ ந்து 

அபபஙகளினாதும, இண மீனகளினாதும ஐயா 
யிரமபேருக்குப போசனம தொடுத்து, ௨௨ 
சடவிலே sim Sadish ab gt no 
செனேசசேததினிடததில இறத தமநுடைய 
வறதிததின ஜாச்தைச தொட்ட பிணியாளிக | 

ஊக ரகுணமாகடனது 

../சசாலதடுிலே *சாற்பகரு தே 
சாதிபதியாகுய எரோதே இராசா 
இமேேசவின் சோசதியைக கேள 
விபபட்டு, 
௨ சன ஊழியசகாரரை கோக 

இ, அவன் யோவானஸரானன, 

அவன மரிததோரிலிருஈது எழுக 

திருநசவன், ௮தினாலே அவன் 
அற்புககசளைச *செயது வருகி 
ரன என்றான். 

௬ 4 அது எப்படியென்றால், ஏ 
சோதே இராசா சன் சமபியாகிய     பிலிபபினுடைய மனை வி ஏரோதி 
யாளைக்குறித்து, நீர் *அவளைக்சோ 
சதுககொள்ளககூடாதென்ற, 

, ௪ யோவான் அ௫னுடனே சொ 
“ன்னபடி.யினாலே, *எரோதே இரா 
சா ௮வனைப பிடித்துச் சட்டிக 
சாவலவில் வைசசான். 

டு அவனைக் கொலைசெய்யவும 
மனதாயிருக்தான்ப 1அபபுடியிருக 
தும் சனஙகள் யோவானைத தாகக 
தரிசியென்று *ண்ணினபடியி 
னாலே ௮வன் அவாகளுககுப 
பயநது(அபபடிச்செய்யவில்லை ) 

| 

4 மாரு 

தூம் ௬.௭ 

& யச 

* அலலத ஆவ 

gw Gl tows 

ut Wing 

மாற ௬ wb y 

தூக் சி வம் 

6% Gor Oo 

Us ௨ய ௨௧ 

மத ௨௬௪ OS 

லூச் 20 & 

மாரும் ௨௬ de. 

௰டுமாற் ௬௧௨ 

QUE ம் 

யோவா ௬ ௪ 

& 

9மர ௬௬௬ யாற் | 

tm he 

௬௬ 

௬ பின்பு ஏரோ 'சயினுடைய 

- குமாரசதி ஏரோசே இராசாவுகஈர 
, மிகுகத சநதோஷம் உண்டாக 
| தசகசாக ஈடனம பண்ணினபொ 
' முது, 

ட ஏ அவன அவே 2௩௧௧௫, நீ ௪ 
'சைச கேட்டா ரும் தருவேன என் 
| 

(று அவளுக்கு ஆணையிட்டு வார்ச 
'சைகொடுக் சான. 
ட உடனே அவள, தன் தாய் 

 ,தனக்குப போதிகதிருககபடியே, 
67 யோவான்்௬.நானனுடைய சர 
சை ஒருகாலத்தில டுஙகே எனக் 
(குக கொடுச்கவேணமெ எனறு 
| கேட்டாள். 

௯ இராசா துககம்அடைஈதான், 
'அப்படியிருதம தான கெடுதத 

| ஆணையின் ரி.மித்கமும, ப௩இயில 

கூட இருதவாசளின மமிசத 
மம அவன அ௮தைச கொடிககக, 

.ட.டளையிடடான். 

"D HEF இபாசாவீனூலே 
௮னுபபபபட்டவாகள் சாவல கூ 
டரஙுககுபபோய யோவானைகச் 

| 

| சராசசேசமபணணி, | 
| 

| 
| 

| 

  
மக வறு அல்: வடைய கரசை 

ஒரு தாலக லே வைது, அரத 
'பெணணுச் குசி கொ ர்கள; 

YM சைத சன தாயககுக 

, கொணடுமபோயக கொடு காள 
| Oa பினபு ௮வனுடைய Caan 
|கள் வாது அவனுடைய உடலை 
| எடுசது அடககம் பண்ணி, வஈது, 
| இயேசுவுக்கு ௮ர்தச சஙகதியை 

| அறிவிசதாகள். 
| 0௩% இயேசுவானவா அதை 

'ககேட்டு, அ௮வ்விடம்விட்டு வனா 
சமான இடத்திலே தனியே 

। இருகச ஒருபடவில எறிபபோ 
'ஞா; சனஙகள் அதைக் கேள்விப 

பட்டணங்களிலிரு, ந! | பட்டுப | 
கால ஈடையாய அவா பினசென       ரோ க்ளா 

| de 4 9இயேசுவானவர் புறுப 
| பட்டுச் திரளான சனஙகளைக் | 

  snare. 
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௬௪ மத்தேயு 0௪ அதிசாசம. 

சண்டு, அவர்சளுககு இரக்கமாய இ, பி ௬௨. | ௨௩ சனஙகளை அனுப்பிவிட்ட 
மனதுருக, அவாகளில aun Bu | ene | பினபு அவா தனியே செபததியா | 
பட்டவர்களைக் குணமாக்கினார். 'னம பண்ணுமபடிககு ஒரு மலை। 
௰டு 4 1சாயஙகாலததிலே ௮வ | 1மாற் ௬ ஈடு | யினமேல் ஏறினா, *சாயாதரமா | 

ருடைய சீஷர் ௮வரிடததில வா ee டல் | னபொழுது அவாமாததிரம் அக | 
து, இது வனாதரமான இடம,௮ல் 55 ம69 ௧௬ சே இருதார. | 

லாமலும் பகல் போயிற்று, ஆத 3௦12 ௬ ௪௪ । ௨௪ அய்வேளையிலே படவு கட 
லால், இத்தச் சனஙகள் இராமஙக 1 ககா * ( வின் ஈடுவே சேது, எதி£ சாற | 
ளுச்குப போய்த் தயகளுக்காசப .றிருஈததினாலே அலைகளால அல । 
போசனபதார்சதஙகளைக கொள வுபட்டது | 
ஞும்படிககு இவாகளை அனுப பி | ௨௫ ௮பபடி இருககிறபொழு | 

{ 

  

  

விடும என்ருாகள். 'த,இரவின காலாம சாமத்திலே இ 
௰௬ அதறகு இயேசுவானவா, | யேசுவானவா சடலினமேலே ந 

இலவாகள போகவேணவெதிலலை; படாது ௮அவாகளிடததிறகுப போ 
நீஙகளே இவர்களுக்குச் சாபபாடு னார் 
கொடுஙகள் என்ளுா. $ யோபு ௬.௮! ௨௱ £அவா கடவின்மேல ஈடக 
௰எ௭ அவாகள் சொன்னது; ஐ | தைச ஷா சணடு சததளிசது 

த ௮பபமும இரணடுமீன்களுமே ஆவேகம உண்டாயிருககிறது 
அல்லாமல் வேறொனறும எஙகள ' என்று புலமபிப் பயசதினாலே கூ 

படத்தில இல்லை எனளூர்கள். | SL t_atear 
DY அவைகளை எனக்கு இங | ௨௭ உடனே இயேசுவானவா, 

டகே கொண்வொருஙகள எனரனூ । ் திடன்கொள்ளுஙகள, ரானதான், 
௰௯ பின்பு சனஙகள புலலின , பயபபடாதிருஙகள் எனறு அவா 

மேல் பகதியிருககும்படிக்கு அவா । களஞுடனே சொனளஞூர். 
கட்டளையிட்டு, ௮வ்வைநது ௮ப' lay பேதுரு அவருக்கு, ஆண் 
பங்களையும் இரண்டு மீனகளையும் | 'டஉரே, நீரேயானால சலததின 
எடுத்து, ஊானசதை அணணுகது | மேல் உமமிடசதில வரும்படி ௭ 

பாாதது, அவைகளை oF 1a BFS | டனககுக கட்டளையிமே எனறான 
அபபஙகளைபபிட்டுச சஷாகளுக , ' ௨௯ அதறகு அவா, வா என 
குக கொடுத்தா, €ஷாகள அவை ரோ; அபபொழுது பேதுரு பட | 
களைச சனஙகளுக்குக் கொத 'வைவிட்டு இறஙடு இயேசுயினி | 
தார்கள். | GEOG வருமபடிககு௪ சலத। 
௨௰ அவர்கள எல்லாரும சாப 

பிட்டுத் தஇிருகதி அடைஈசாாகள, “ மோதமசை.. ௬௰ காறறுப *பலததிருககற கை 
அது௮மல்லாமல சேஷமானவை | | க கணடு பயம் அடை ந்து ௮.மிழக | 

, இனமேலே ஈடகது, | 

  

சளைப பன்னிரணடு கடைஙிறை ' சொ௨௩௫, ௮ண்டவரே, எனனை | 
ய எதெசார்கள . இரட்சககவேணடுமெனறு mL 
௨௧ அபபடிச சாபபிட்டவா। | பிட்டான. 

கள் பெண்களும் பிள்ளைகளும ' ட ரக. உடனே இயேசுலானவா 
say apsewpu guns Gun | சையை நீடடி ௮வனைப பிடித। 
இருஈதார்கள: 4 அிக்கொண்டு, அதிபவிசுவாகியே, | 
௨௨ 4 உடனே இயேசுவான 'ட௯ ௨௭௨ ஏன் சரதேகபபட்டாய் எனமுர் | 

வர் சனஙகளை அனுபபிவிடுகை! க ௪மத ௪ | ௩௨ அவர்கள, படவில ஏறின. 
யில், தமமுடைய சீஷர்கள் பட! தும் ee | 
வில் ஏறித சமககு மூனனே ௮௧ | போவா ௪க | 
சரைககுப போகும்படிககு அவர் உ ௧௮ Os 

௨௭ ட | . ட் 
| களைத் துரிசபபடுசதிஞா | கவரக் 

| 

வுடனே காறறு அ௮மைதலாயிற்று 
௬௩ அபபெ*த்த படவிலுள்ள। 

வாகள் வாது, மெயயாகயவே நீர 
ப ராபானுடைய குமாரனாயிருககி 
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_ கத்சேயு WE ௮திகாசம. 

Bn ௭௧ என்று ற சொல்லி, அவரை வ 
ணஙகினாகள; 
me 4 1பினபு அவர்கள் அக்க 
OES ஐடி, கெனேசரேதது சாட் 

டில் வஈசா£சள. 
௬௫) அவ்விடதது மனிதா அவ 

con "drs ௮ரதத தஇிசைகளில 
௭௩ கும.ளகளை அனுப பிப பிணி 
யாளிகள் எலலாரையும அவரிடத 
அல அழைசதுககொணடுவ௩து, 

௩௬ அவருடைய வளதிரததின 
இரசதைமாசகிரம தொடுமபடிககு 
உதகரவுகேட்க, ௮அசைச Oar 
ட யாவரும சொஸதம அடைக 
சரக. 

0௫. அதிகாரம். 
க வேதபாரகரும பரிசேயரும தேவகத்பமை களைக 

சயகராடைய பாமபரைகளினாலே மீறிதைரகா 

௧௨ இறிஸர அவாகளைக் கடிஈநுகொணடுி, ws 

வாய்க்குள்ளே. போகிற பசாதகம மனுஷம்சத 

Ra தாமெறு போதிக்க பக இவா 

காறும் ரசதானாடைய ina Gan nfo, md மாற் 

ஆரெகம குமபுகளையும ர மரக்கி ௬௨ ஏழு 

அபபங்கரிலைம, சில இற ரீனகளினாலும, ஸி 

fro பிளநாகளும தலிர காவாயிரம புருஷா 
சளாகுபு போசனம சொத 

./ககாலகதிலே “எருசலேமிவி 
ருது வரக வேசபாரசரும பரிசே 
பம இயேசுவினிடசடல வது, 
௨ *உமமுடைய Fart st ear 

கைகளைக கழுவாமல் போசனம் 
பணணுகிராகள; “அபபடி அவா 

சள் பெரியோகரைடைய பாரம 

பனா நியாயசதை ஏன மீறி ஈநடச 

SITET CET UTE. 

அகற்கு. அவா சொன்னது 
உஙகள் பாரமபரை நகியாயத்தினா 
லே ரீறகளும பராபானுடைய 

கற்பனையை ஏன் மீறி ஈடக்கிறீ£ 
கள? 

௪ *எபபடியெனில், உன் சகப 
பனையும் தாயையும் சனமபணண 
வேணடுமென்றும், "தகபபனையாட” 
ளாலும் சாயையானாலும நீ௩இிபப . 

வனை மாண ஆக்டினைக் குட்ட Ose 
Ca air OOo cor gaits பராபரன் கட் 
டளையிட்டார் 
இ tlm lrg நீங்கள், | 

எவனாகலும் தன் சகப்பனுடனே 

இ, பி. ௬௨ 
ne, Ne! 

சாந் ௬ Ge 

2௧.௯ ௨௪ 

மாற & © girs 

& Oa yu OR 

On 

்ராற ௭௪.௧ 

$ மார எ.டு 

ந கொலோ ௨ 

6a. Cor od 

wa. a Cov 

Om & @ Cur 

@ D& வாக் 

Qh 20 6 பே 

௬௬ 

72 Cor ae 

Oe « Cor aw 

& &Gut @ sr   ம் ௬ வரக் ௨௰ 

உம ரம ய௪ 

burp eo wa 

யட்... 

மாற எசு 

40 எசா ௨௬௩ 

RS 

ll aor wow bm 

கொலோ 

ர் 

॥ | 
| 
| 
I 

| 

॥ yD 

| எசே ௬௩ 
| 
| 
॥. 

I 

| 

1(2). 
௬௫ 

அல்லது தாயுடனே, உமககு என் 

(னாலே உதவுது ஏதுணடோ 
அ௮தைக காணிககையாகக கொக 

| Bn oor என்று சொன்னால, 

  

| ௬ அவன் கன சகபபனை ௮ல் 
லது தாயைக கனம்பண்ணமவமேண் 
டுவதிலலை எனறு போதித்து, இவ் 
விசமாயப பராபானுடைய கற்ப 
னையை உஙகள் பராமபரை நியா 
யத்தினாலே அவமாக்கவெருஇறீ£ 
கள. 

3௮. வஞ்சகரே, 19இந்தச் ௪ 
னங்கள ச௩கள் வாயினாலே என் 
னை சோஈது தங்கள் உதகெளி 
னாலே என்னைக்கனம்பண்ணியும் 

௧௩௧௭ இருதயமோ எனக்குத தூர 
மாய விலஇியிருக்கன்றது 

௮ 11அபபடி இவர்கள மனிதர் 
சளுடைய கற்பனைசளாகிய போ 
FSM SCO U போதிககிறவர்களாயி 

ருது எனககு வீணாக அரா சனை 
செய்கறாகள எனறு, 1 

க எசாயா என்பவன் உஙகளைக   ௨ 

மர-௨௨ நத 
& wh 

| 

| | 
| | 

| 
( | | 

Le மாற ௭.௧௪ | 

| ர் 

ர் 
॥் 

| | 
i 

13 அப ம மர | 

ம்மா ம) 

UF மயா, ய த 

கதீம்மா ௪௪ 

இத க யம | 

| 
i 

| 

11 யோவா (௫) | 

a Qarfin | 

| மடம் 

குறிகது ஈனறாயக Freee hs oor 
உரைததானென்று சொன்னா, 

௰ 4 15பின்பு சனங்களைத தமமி 
டசுதில வரஉழைசது, 8ஙகள கே 
Los செ.௫ிசதுககொள்ளுய்கள. 

௰௪ 13வோாய்ககுளளே போகிற 
பொருள ஒருவனையும அசுசிபப 
தெசமாட்டாது, வாயிலிருஈது பு 

றபபடுகிற பொருளே ஒருவனை 
'தசெபதெதனெறதென்று ௮ 
, வர்கரடனே சொன்னார். 

௰௨ 4 அ௮அபபொழுது அவரு 
miu Fast gat shu as 
து பரிசேயா இரச வசனததைக் 

கோட்டு விசனபபட்டாகள் என் 

௮, BG aban என்றனாகள். 
Om அசற்கு அவா, 14என் பர 

 பிடுங்கப்படும, 

| | 
| lb oer & 0& 

neve) ௨ 

மகி உர 

ண] தூக் ௬ ௧௯ 

Fe 

மபிசா நடாச நாற்றுகள் வள் 

| 

| 
| 

௰௪ அவாகளை விட்டுவிடுங்கள, 
5குருடருக்கு வ[றிகாட்டுதற குரு 

* டராயிருக்கிறார்சள்; ஒரு குருடன் | 

- மத்றொரு குருடனுக்கு வழிகாட். 

     



  

(கள் மததேய மடு அதிகாரம். 
  

டினால இருவரும் குழியிலே விழு 
வாரகள் என்ளூர். 
மடு 'அபபொழுது பேதுரு ௮ 

வரா நோக்கு, இகத உவமையை 

எங்களுக்கு வெளிபபடுதத வேண 
டுமெனறு கேட்டான். 

OF அதறகு இயேசுவானவா, 
*ரீஙகளும் இன்னம பு,தஇியில்லா 

உ மத ௬ மாற 

3 சுகொரிகசுமரு 

  திவாகளர?* 

Dar வாய்க்குள்ளே போஇிறவை | 
சள யாவும வயிற்றில பிரவே 
சிததுப பின்பு ஆசனவழியாயக | 
சழிஈதுபோசனறன எனபதை நீ 
மசள் இன்னம் சிஈஇசதுககொள் 
ள்்வில்லையா? 

Dy *வாயிலிருரது புறபபடுஇ 
வைகள் இருதயாதிலிருஈது பு 
றபபட்டு வருனெ௱ன, ௮வைக 
ளே மனிதனை அசுசிபபடுததுஇன் 
ன 

௰க $எவையெனில், பொலலா। 

சீ சிரதனைகள், கொலைகள, all us | 
சாரஙகள, வேடிசசனங்கள், கள 

| 
! 

an, பொய்சசாட்சிகள, grag! 
ணங்களாகிய இவைகள இரு 
'ரபாஇலிநாது புறப்பட்டு வரு 

| Baw mm cor 

    
| உய மைக் மாரிதனை அசு 

சிபபசசதுறொமைகள, கைகமு 
வாம சாபபிடுகி ௮ மனணிசனை 

சு பப AE எண்று ர. 
a6 | Weary 

விட 

பயேசுவானவா 

.விட்பெ. புறபபடடுத் 
தீறு£ரான் பட்டணங்களின் தி 
சைகளுககுப போனா 
௨௨ $௮பபொழுது அவவிடங 

களின் எலலைஊரிலிரது வாச 

கானான தேசசுதாளாகிய ஒரு வடி 
ரி அவரைகசோசகி, ஆணடவமர 
சாவீகின் குமாரனே, என் மகள 
பசாசினாலே கடினமாய் யவாதிக 
கபபடுகிறாள, எனக்கு இரஙக 
வேண்டுமென்று சொல்லிக் கூப 
பிட் டான், 

| ௨௬ அவரோ ௮வ, எக்கு மாறுத் 
,சாரமாச ஒரு வராசசையும் சொல 
லவில்லை; ௮பபொழுது அவரு 

    

கமா எ ௨௪ 

7 ws 

Quorn o mF 

செல NRE Rn lm Mtn மடையை 

இ. பி. ௩௨. 
வதை எவவ 

1மாந ௭௨4௭ 

டைய சேர் வந்து அவனாகோச 
இ, இவள ஈம்மைப பின்தொடாக 
து கூபபிடுகிராளே; ஆதலால் இ 
வளை அ௮னுபபிவிடும் எனறு வேண 
டி. ஃகொணடார்கள 
௨௪ 1அதறகு Han, காணாமல 
போன ஆடுகளாகிய இஸரவேல 
குமெபசதாரிடததுககே ger, 

a Og 

4 ure th & 

ந$்கமோ சுடு 

பி ௨௪ வாக் 

௬௦௪ OH LF 

or wer ௬ ’ ரி . 

மற எ ௨௧ ((மற்றவாகளிடததில) கான௮னுப 
22. பபபடவிலலையே எனஞா, 

௨௫ அவளோ வாது, ஆண்ட 

வரே, எனககுச சகாயஞ்செயய 
வேண்டுமென்று ௮வரை நமஸகா 

ரமபணணிஞை. 
௨௬ ௮வா சொனனது? 3பிள 
ளைகளுடைய அப்பசதை எடுதது, 
சாய்களுககுப போடுறது நலல 

சல்லகே எனஜா. 
26 HING அவள், ஆண்டவ 

ரே, மெயதான, ௮ூஓ.ம காயகள 
சங்கமா 

உடு சு 

௨௫ 

சு 

அபசு 

கடக மர 

உரோ மட று 

மதஎ சு பிஸி 

௬௨ 

எசமானகள் போசனம் 
செயற பலசைகளிலிருஈத। விழு 
கற உசசிடடஙகளைச் தின்னுமே 
என்றான 

௨௮ அபபொழுது இயேசுவா 
னவா அ௮வபயாகோககி, ௮ ஸதிரி 
யே, உன விசுவாசம பெரிசாயி 
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“மென்று: தம்முடைய 2ஷருககுக் 8. UD. mo. | aang ong அடை வதில்லையென்று | 
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பயம கூட்டிச்கசொனாடு, உயாாத 
teers ine Cums, 

i og அகோ அலர்சராக்கு மூன் 

'பாகமறு தபமானரை; அவருடைய 
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Gang கூடிலாக மூன்று குடில் 
(களை உணடாககுவோம் எனறான 
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re மேகம அவாகளமேல நிழ 
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௮ அவர்கள் தஙகள. கண்களை | 
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Oa அதற்கு இயேசுவானவர் ! 
சொன்னது: ஐ விசுவாசமில்லாச | 
மாறுபாடுள்ள சநததியாரே, எது | 
வரைக்கும் உஙகளோடு இருப 
பேன்; எதுவனாக்கும் உங்களில் | 
பொறுமையாய் இருபபேன்; ௮ | 
வனை என்னிடத்தில் கொண்டுவா 
ருஙகள் என்று. 

௰௮ 4 அவனைச் கொண்டுவந்ச 
பொழுது இயேசுவானவர் ௮வணி 
லுள்ள பசாசை அ௮தட்டினா; உட 
னே அது அவனை விட்டுப போ 
யிற்று; அக்சுபபிள்ளை ௮அஈகேரமே 
சும அடைநதான். 
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(இராணியில்லை.) மேலும் ஒரு 
கடுகுவிதை அவ்வளவு விசுவாசம் 
மாதகிரம உஙகளுசகு உண்டா 
ஞை நீஙகள் இஈச மலையை சோக 
இ, டவ்விடம்விட்டு அபபுறம 
போ எனறு சொல்ல ௮து போம, 
அலலாமலும் உங்களால் கூடாசு 
காரியம் ஒன்றும் இருபபதிலலை 
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ரந்த காலசதிலே இயேசுவானவர் 
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அவர்கள் மிகுந்த துக்கம் ௮டைச் 
தார்கள். 
௨௪ அவர்கள் கப்பர்சாகூம் ஊ 

ரில் வர்சபொழுற், வரிப்பணத் 
தைச் சேர்க்றெவர்கள் பேதுருவி 
னிடத்தில் வரத, உங்கள் போத 
கர் * வரிப்பணத்தைக் கொடுக்க 
நதில்லையா என்றார்கள்; கொடுச் 
இருர் என்றான். 
௨௫ பின்பு ௮௨ன் வீட்டிலே 

வர்தபொழுது ௮வன் (பேசுற 
தற்கு) முன்னே இயேசுவானவர் 
௮வனை கோக்க, சீமோனே, பூமி 
யின் இராசாச்கள் யார் கையிலே 
தீர்வை அல்லது வரி வாங்குஇருர் 
கள்? தங்கள் பிள்ளைகள் கையி 
லோ, ௮க்கியர் கையிலோ, இது 
உனக்கு எப்படித் சோன்றுகின் 
றது என்றார். 
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இருர்கள் என்று பேதுரு சொன் 
னான்; அதற்கு இயேசுவானவர், 
அப்படியானால் பிள்ளைகள் செ 

லுத்தவேண்டுவதில்லையே, 

௨௭ ஆனாலும் காம் gare 
Ee விசனம் வரப்பண்ணாப 
டிக்கு ரீகடலிடத்தக்குப் போய், 
காண்டிலைப்போட்டு, முதலாவது 

எழும்பு மீனை எடுத்து; அதின் 
வாயைத் இறந்துபார்; ௮.திலே ஒரு 
* வெள்ளிக்காசைக் காண்பாய், 
தை எடுத்து வந்து எனக்காக 

வும் உளச்காசவும் அவர்களுக்குக் 
கொடு என்றார். 

௰௮. அதிகாரம். 
ச, கிறிஸது சமமுடைய சஷர்சள் தாழ்மையுஎளவர் 

களாயும், கெதிசெயயாதகர்கணயும் இருக்கவும், 
| எ இடறல்களை விலகச் சிறியகர்களை ௮சடடை 

பண்ணாமல் இருச்சுவும் எச்சரித்து, மட, சகோ 
சரா ஈமக்குத தப்பிதஞ்செயதால் அவாகளுக்கு 
இன்னசைச் செய்பவேண்டுமெனறம, ௨௧ ஓ 
இத்தனைதரம் அவாகளை மன்னிச்சவேண்டுமென 
௮ம் போதிதது, ௨௧ சழியக்காரரிடத்தில் கணச் 
குலால, ௨. தன தோழன்மேல் இரச்சத்தைப 
பாராட்டாதவனுக்குத் சண்டனைசெய்த இராசா 
கிலுடைய உவமையினாவே அதை வீஸதரிதத த 

*அ/ச்சாலத்திலே ஷர்கள் இயே     சுவினிடத்திற்கு வர, பாலோச 

இ. பி.௬௨. 
"றை சாடை 

lor, am as, 

* மூலத்திவேதி 
சரீறாமா என்ற 

பேபர் பெற்றுப் 

புத்து அணா வி 
லையுள்ள தாயிரு 
க்ரும, ௨ மோ, 
சும், ழக கறு, 

௨௧, காண்க 

t Stater, gor 
றேகால் ரூபா 
ய பெறத்தச்ச 
வெள்ளி, 

3 மாற், ௯, Oe, 

தூக் ௬ ௪௬, 

௨௨ ௨௪, 
2௪௦ ர்க ௨ 
os, Oe, ௦௪, 

மாத், 0. Of 
gprs DG de 

கசொரி,௦௪. 
@0.8CU 2. 

4 wd, 0.0, ae 

a5 de 

மத், ய ௪௨, 

லூச், ௯. ௪று 

6 மாற், ௬, ௪௨, 
ors, der, a 

7 தாக் 0௭, ௪ 

சு கொரி, ds 
Oo, 

$ மத், ௨௪, ௨௪, 

9மத்,டு om, 
௩ம் மாற் ௯ ௪௩, 

சட, 

  

இசாச்சியத்திலே எவன் பெரியவ 
ஞய் இருப்பான் என்றார்சள், 
௨ அப்பொழுது இயேசுவான 

வர் ஒரு பிள்ளையைத் தம்மிடத்தில் 

அழைத்து, அதை அவர்களுக்குள் 
ளே நிறுத்திச் சொன்னதாவது: 
௩ நீங்கல் மனந்திரும்பிப் 3பிள் 

ளெகளைப்போல் சாவிட்டா6 , 
பரலோச இராச்சியத்தில் பிரவே 
சிச்சமாட்டீர்கள் என்றுமெய்யாய் 
உங்களுக்குச் சொல்லுறேன். 
௪ 4அசையால் இதப் பிள்ளை 
மைப்பே ரலச் தன்னைச் சாழ்ச்துட 
றவனே, பரலோச இராச்சியத்தில் 
பெரியவனாய் இருப்பான். 
௫ 4அல்லாமலும் இப்படிப் 

பட்ட ஒரு பிள்ளையை என் சாமத் 
தினாலே ஏற்றுக்கொள்ளுகறெவன் 
என்னை எற்றுக்கொள்ளுகிறான். 
௬ *என்மேல் விசுவாசமாயிருக் 

இற இந்தச் சறியரில் ஒருவன் 
குற்றம செய்வதற்குச் காரணமா 
னவன் எவனோ, அவனுடைய 
கழுத்தில் ஏந்திரச்சல்லைச் கட்டி, 
அ௮வனைச்சருச்திரத்தச்குள்ளே௮ 
மிழ்த்தினால் அவனுக்கு ஈலமாய் 

இருக்கும். 
a ஐயோ! செடுத்தலினிமித்தம் 

உலகத்திற்கு வேதனைவரும்; கெ 
டுத்தல் அவசியமாய்வரவேண்டும்; 
அனாலும் ஐயோ! கெடுத்தலைச் 
செய்வறெவனுக்கு வேதனைவரும். 
a ஆதலால் உன் கையாவது 
உன் காலாவது உன்னைச் கெடுச் 
இறதற்குஏதுவானால், அவைகளைச் 
தறித்து, எறிந்துபோடு; நீ இரண்டு 
கையை அல்லது இரண்டு காலை 
உல்ட*பவனாய் நித்திய அசனி 
யிலே தள்ளப்படுக்திலும், சப்பா 
ணியாய் அல்லது ஊனனாய் (நித 
Bu) €வனுள்ள இடச்தில் பிரவே 
HsGnCs உனச்கு ஈன்மையாய் 

இருக்கும். 
க மேலும் உன்னுடைய சண் 

உன்னைச் கெடுச்றதற்கு எதுவா 
னால், அதைப் பிடுங்க எறிந்து 
போடு; நீ இரண்டு கண்ணை உ 

அ 
  

6 

 



  

௪௨ 

கட்யலனும் ஏரிஈரகத்திலே weir 
எப்படுவஇலும், ' ஒற்றைச்சண்ண 
னாய் (கித்திய) சீவனுள்ள இடச் 
இல் பிரவேசிச்றெதே உனக்கு ஈ 
ன்மையாயிருக்கும்:'' : 
௰ 4 இந்தச் சிறியரில் ஒருவ 

னையும் அசட்டைபண்ணாதபடிக் 
குப் பாருங்கள்; தன்னச்தினால் 
என்ரால், 1அவர்களுச்கு ஏற்ற சே 
வதாதர்கள் பாரமண்டலங்களிலே 
என் ப. ரமபிதாவினுடைய சமூக 
தீதை எப்பொழுதும் தீரிசிச்சிருர் 
கள் என்று உங்களுக்குச் சொல் 
லுஇறேன். 
ds அல்லாமலும் மனிசனு 
டைய குமாரன் கெட்டுப்போன 
தை இரட்டிக்க வந்தான், 

௰௨ *4உங்களுச்கு எப்படித் 
(தோன்றுகின்றது ? ஒரு மனிதனலுச் 
(கு உண்டாயிருக்தெ நூறு ஆச 
ஸில் ஒன்று செதெறிப்போனால், ௮ 

(வன் தொண்ணூற்றொன்பது.ஐடுக 
ளையும் மலைகளில் விட்டுபபோய், 
செதெறிப்போனதைச் தேவொனல் 
லவோ? 
௩ இது ௨ க்களுக்கு எப்படித் 

'தோன்றுன்றது 2 அவன் அதைச் 
கண்டுபிடித்தால், சிதறிபபோகாத 
தொண்ணூற்றொன்பதிலும் ௮சை 

க்குறித்து அதிசமாய்ச் சந்தோஷ 
ப்படுவான் என்று மெய்யாகவே 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 

௪ அந்தப்படி, இந்தச் சிறிய 
ரில் ஒருவனாகலும் செட்டுப்போ 
குழ்படிக்குப் பரமண்டலங்களில் 
இருச்றெ உங்கள் பிதாவுக்குச் சத் 
திமில்லை. . 

௰௫ 4 “உன் “சகோதரன் உயரச் 
.கு விசரோதமாய்ச் குற்றம் செய் 
தரல், நீ போய், ௮&னோடே மாச் 
இரம் இருந்து, அவனைச் சடிந்து 
Gaver; $௮வன் உனக்குச் செவி 

கொடுத்தால், ஆசாயமாச ge 
னைப் பெற்றுச்கொள்வாய், ் 
டம 1௮அவன் செவிகொடாழல் 
இருந்தால், சங்கதிகள் எல்லாம் 
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a. பி; ஈ௨் 
பதில சிய! 

len ax, எ, 

சகர Om எ 
ed «de 

Seam, « ade, 

prs & Om, 

3 gus & Be 
de ௯ Cures 

a der Oe. am, 

4 லூச் 0@. 2 
5 « Qur dm, On, 
ond der & 

6யாக் டூ ௨௦ 

aGu eo 
7 @ Gor, oe 
&' de 20), 
போவா ௮0௭, 
௨ கொரி,ம்க ௪ 
oD Oy. 

8 a Gre da Og 
கசொர்டுக 

a. Ose a a, 
dy 2 Curd 

9மத ம்௬,௦௯ 

யோகா, உம் 

2% ச கொரி 

ட,௬டு 

10 மத் ௨௪, 

11கயோஈ௩ ௨௨ 

@ oe 

12 தூச்மஎ ௪ 

198மத் o& OF 

arp ds ௨.௫, 

QarCour ® De   

no Cory ds Bein 
இரண்டு மூன்று சாட் * செஞுடைய 
வாக்கினால் நிலைவரப்படும்படிச் 
கு ரீ இர்ண்டொருவனாக் கூட் 
ஒப்போ. bre ‘Oy 

௰எ அவன் அவர்களுச்கும் €ழ் 
ப்படியாதிருந்தால், சீ அசைச் ௪ 
பைச்கு ௮திவிச்சவேண்டும்; 2 
வன் சபையையும் அசட்டை 
பண்ணினால், நீ ௮௨னை அஞ்ஞா 
னியைப்போலவும்ஆயச்சாரனைப் 
போலவும் எண்ணுவாயாக, 

Dy பூமியிலே நீங்சள் எவை 
சளைச் சட்டுவீர்களோ, அவைகள் 
பாலோசத்திலே ஈட்டப்பட்டி 
ருக்கும்; பூமியிலே எவைகளை ௮ 
விழ்ப்பீர்களோ, அவைகள் பர 
லோகத்திலே அவிழ்ச்சப்பட்டி 
ருச்கும் என்று மெய்யாய் உங்க 
ஞுக்கு௪ சொல்லுகிறேன். 

Os அல்லாமலும் பூமியிலே 
எந்தக் காரியத்தைக்குறித்தும் உங 
களில் 11இரண்டுபேர் வேண்டிச் 
சொள்ள ஒருமைப்பட்டால், ௮2 
பரமண்டலஙகளில் இருக்கற 
என் பிதாவினால் அவர்களுக்கு | 
உண்டாகும் என்று உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறேன். 
௨௰ என்னத்தினால் என்றால், 

இரண்டுபேராவது மூன்று பேரா 
வது என்னுடைய காமத்திலே எங் | 
சே கூடிவர்திருக்கிறார்சளோ, 
அங்சே அவர்களுக்குள்ளே இருக் | 
இறேன் என்ளூர். » 
௨௧ 4 அப்பொழுது பேதுரு 
HUA FHV வர்து,ண்டவரே, 
என் சகோதர்ன் எனக்கு விரோ 
தீம் செய்தால், ,௮அவனுக்கு நான் 
எத்தனைதரம்மனீனிக்கவேண்டும்; 
1*ஏழுதரடிட்டுமோ என்றான். 
௨௨ இயேசுவானவர் sage 

(குச் சொன்னது: ஏழுதரமட்டும் 
அல்ல, பி ஏழெழுபதுதரம் என்று 
உனக்கு? சொல்று தேள். 
௨௩ எப்படியெனில், பாரலோச 

இசாச்சியம் தன் ஊழியக்காரருட 
னளேசணக்குபபார்ச்சச் சத்தமான 

னை tt nag sane 
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இராசனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கன் | 
த்தி: + ok 
உச HUT comaguunisss 

(தொடக் ளெபொழுது, Read 
சம் *தாலந்து, சடன் பட்டி வனை 
அவலுக்கு மூன்பாசச் சொண்டு 
வச்தாற்சல், வடட பழ 

௨௫: அவன் சடினைச் Bisa 
ரொணியில்லாகப டியால், ஆண்ட 
வன் அவனையும் அவனுடைய 
மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் ௮ 
வனுக்கு உண்டான , யாவையும் 
விற்று, கடனைத் தீர்ச்சக் சட்ட 
சையிட்டான்.. 
௨௬ அப்போழுது His aan 

ழியச்சாரன் விழுந்து வணங்க, 
ஆண்டவனே, எல்லாவழ்றையும் 
உமக்குச் கொடுத்துத் தீர்ச்சிழேன்; 
நீர எனத்கு Grae பொறுக்க 
வேண்டும் என்று 1 வேண்டிக் 
சொண்டான். 
௨௭ அந்தப்படி அண்டவன் 

அந்த ஊழியச்காரனுச்கு இரங்கு, 
Hater a Os revs ee ant, கடனை 
யம் அவனுக்கு மன்னித்தான். 
௨௮ பின்டு அர்த ஊழியச் 

காரன் புறப்பட்டுப்போகையில், 
தன்னேடேகூட வேலைசெய்து 
தனக்கு [தாறு தேராரியபணம் 

டு, அவனைப் பிடித்துச் சொண் 
டையை நெரித்த, நீ பட்ட கட 
னை எனக்குக் கொதெதுச் இர் என் 
ரன். 

௨௧ உடனே அர்த ஊழியக் 
சாரன் அவனுடைய கால்களின் 
GCE CLE எல்லாவற்றை 

யூம் உனக்குச் கொடுத்துத் நீர்ச்டி 
| றேன்) எனக்கு இரங்பெ பொறுச் 
சவேண்டும் எனிறுவேண்டிச்சொ 

௬௦ ஆனாலும் அவன் மனதில் 
லாமல் போஜஷ், அவன் பட்ட கட 

| ணச் தீர்ச்குமளவும், அவனைக் சா 
வவில் போடுவித்தான். : 
RS HOS ஈபச்கைகளை மற்ற 

ஊழியக்சாரர் சண்டு, மிகுந்த துக்   
கடன்பட்டிருஈத ஒருவனைச் கண்! 

ண்டான். wi 4   

Cy 

* ஒரு தாலச்து 
(௭௭௫4) ஒள 

ன்ஸ் வெள்ளி; 

ஒர ௭ளன்ஸ் 
இரண்டசை ர 
பாய வீமுக்காடு 

(சேலாாட) ௫ 
பாயாம், 

le Ber ௪, ச, 
செசே,௪.௮. 

t இல்லது பணி 
hae Qan ctr 
கிண், 

3 உரோமருடை 
ய கெள்ளிக்கா 
௬ அரைக்கால் 

ஒஎனகாம்; ஓ 
ர ஓளன்ஸல இ 

ரண்டரை ரூபா 

ய விழுச்சாடு, 
ஒரு வெள்ளிக் 
காசு ஐது ௮ 

ஞு இரண்டு 
பைசா வாகும் 

og டே௰ ௨. 

வாக் ௨௪ ௧௩ 

wos & be. 

மாற், மக ௨௧, 
யாக் ௨ மர 

3un, 0 
யோவா ம், ௪ம் 

4 மத், ta, 0®.   

கமடை து, , ஆண் டவனிடத்துச் 
குப் போய், ஈடக்த எல்லாவும்றை 
பும் அவனுக்கு, அதிஜித்சார்கள்.. 
௩௨ அபபொடு ஆண்டவன் 
அவனை அழைப்பித்து. 
கோக்க, பொல்லாத அழியத் | 
ரனே, நீ ன்னை ச அதிலை 
ண்ட்படி ஞாலே, கான் gs | 
சடன் யாவையும் உனக்கு மன் 
னிச்சேனே. 
௬௩ நான் உனக்கு. 'இரல்ளெ 

அதுபோல, நீயும் உள்னோடேகட 

ஊழியம் செய்றெவலுச்கு இர 
க்க வேண்டுமல்லவோ என்று 
சொல்லி, 
௩௪ கோபம் அடைந்து, அவன் 
பட்டகடன் யாவையும் சனச்குக் 
கொடுத்துச் தீர்ச்குமளவும்; we 

பனை உபாதிக்றெவர்களுச்கு ஒப் 
புக்கொடுச்தான். 
௬ட *அவனவன் சன் சகோத 

ரன் செய்த தப்பிதங்களை நீங்கள், 
மனப் பூருவமாய் மன்னியாமல் 
போனால், இப்பட்ப்போல om 
கள் பரமமிதா உங்களுக்கும் செய் 
வார் என்றார். 

௰௯. அதிகாரம். 
&, இறிஸது வியாதில்சரைக் ருணமாக்டு, உ பெண் 

சாதியைத் சள்ளிபபோடு அசைச்ருறித்தப பரிசே 
யருக்ரு உத்தரவுசொல்வி, ம், விவாகம வேண் 
ஓூ.ய சாலத்தைச் காண்பித்து, ௦௪, இறுபிள்ளைசளை 
ஏற்றுக்சொண்டு, ௦௬ ஒரு வாவிபலுச்ர கித் 
இய வனை அடையும் வழியையும், 28. aga 

சற்ளாணஞமயிருச்கும விதத்தையும் படிப்பித்த, 
௨௦ ஐகரியவான்௧ள பராபானுடைய இராச்சி 
யத்துச்குள பிரவேடிக்கெறது அரிதென்று Paps 
சனாக்குச்சொல்லி, ௨௭ தம்மைப பின்பற்றும் 
படிச்ரூ எதையும் வெறுச்றெ வர்சருக்ருப பலன் 
உண்டாகுமென்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணினது. 

மேத்சொல்லிய உபசேசங்களே 
3இ௫யசு வானவர் சொல்லி முடிச் 
ச மின்பு, அவர் சலிலேமா சாட். 
டை விட்டு யேசர்தாலுச்கு IG 
சே இருச்றெ யூதேயா ராட்டின் 
எல்லைசளுக்குப் போ 
௨ *அசேச சனங்கள் அலர் மின் 

சென்றார்கள்; அவ்விடத்திலே ௮ 
வர்சளிலுள்ள (பிணியாளிசளை ) | 
அவர் குணமாச்சிஞார்.  
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க. ஏழும்மொழுத: சில பரிசே. 
யர்.அவளாைச். சோதிச்குல்பழுக்கு 

அவகிஉத்தில் வந்து, புருஷணான 
வன் தன்,மனைவியை, ஏந்த நிமித் 
திமானாலும் சள்னிவிட்லதமா என் 
று கேட்டார்கள்; ர 

௪ அதற்கு அவர் சொன்ன: 
ஆதியிலே ஈருஷ்டிசர் மனிசனா 

உண்டாச்சனெபொழுது, ஒரு...ஆ 
ணையும் ஒரு பெண்ணையும் உண் 

டாத்கனொர் என்றெதையும், 
இ "இதின்: சிமித்தம் ஒருவன் 

சப்பனும் தாயையும் விட்டுத் 
சன் மனைவியுடனே இசைர்திருப் 
பான், “அவ்விருவரும் ஒரே சரீ 
ரத்தைப்போல் இருப்பார்கள் என் 
௮ ௮வர் சொன்னதையும் நீங்கள் 
வாசிச்சவில்லையோ? 

சு அப்படியிருச்ெபடி.பினாலே 
அவர்கள் இருவராய் இராமல், 
ஒரே ,சரீரத்தைப்போல் இருக்கி 
ர்கள்) ஆதலால் டமாபரன் இ 
ணைத்ததை. மனிதர் பிரிக்கக்கூ. 
டாது என்றார். 

எ 4 ௮வர்கள் சொன்னது: ௮ப் 
படியானால், *தள்ளுதலின் சீட் 
டைச் கொடுத்து, ௮வளைத் தள்ளி 
விடும்படிச்கு மோசே என்பவர் 
ஏன் கட்டளையிட்டார் என்றார் 
கள். 
௮7 HIOE gar சொன்னது: 

உங்கள் இருதயம் க௲னமானப 
டூயால், நீங்கள் உங்கள் மனை 
விகளைத் திள்ளிவிடும்படிச்கு மோ 
சே உங்களுக்கு இடங்கொடுத் 
ari; ஆதிமுதலோ அப்படியிருர் 

திதில்லை. 
௯. * கையால் எவனானாலும் 

வேமார்ச்சமாய். ஈடவாமலிருக் 
இற மனைவியைத் தள்ளிவிட்டு, 
வேறொருச்தியை விவாகம் பண் 
ணினால், ௮வன் விபகாரம்பண் 
(ணுிரான்; தள்ளிவிடப்பட்ட 
(சா விவாகம் பண்ணு வனும் 
விபசாரம் பண்ணுறான் என்று 
உங்களுக்குச் சொல்லுறேன் 
Te IPT.     

இ; விடக்கு ௬௯. 
னம சரிக் 

1 & Gor 4,00: 
@. a2, oA, 

2,08, 

9 «Gor a.ce, 
orp, © Q-a, 
oGu, @, as. 

மாற் 6.௪, 

3௪ கொரி. 

8௬. எ, 

or 

4 @ Cor aes 
மத் இச 

$மத், ட, ௬௨, 

மாற்,ம். த 

தூச் 0௬, Dy. 

ச சொரி ௭.௦, 
wa, 

ட வாக் ௨௪,௰௯ 

7ககொரி௪,௨, 

67, & Der, 

86 Dani. ௭ 
௬௨,௧௦௪: ௬, 
மடு 

9மாற், நி, ச, 

தூக் dg. 0B, 
10 wf O.9),%. 

11 மாத், ௦, der, 

ord, 0.9.0.9, 

18 லூக்,ம் உடு,   

ஸ்ர கா ஷர்கள் ௮ 
வருமனே சொன்னது! "விவாகம் 
பண்ணின. புருவனுடைய சாரி 
யம். இப்படியானால், ., விலாசம், 
பண்ணுது. என்மையல்ல என் 
ரர்கள். ட் 
க அதத்கு, அவர் சொன்னதா 
வது: "திராணி பெற்றவர்களே 
அன்தி, மற்ற எவர்களானாலும் 
(ரீல்கள் சொன்ன) . வசனத்தின் 
படி. செய்யமாட்டார்கள். 
Oe. ௮ண்ணகர்கள் உண்டு;8லர் 

அப்படிப்பட்டவர்களாய்ப் பிறர் 
தார்கள், சிலர் மற்ற மனிதர்களா 
லே ௮ண்ணகர்களாக&சப்பட்டார் 
கள், சிலர் பரலோக இராச்சியச் 
துக்சாகத் தங்களை ௮ண்ணகர்ச 
ளாக்இனார்கள்; அப்படிப் பற்றிக் 
கொள்ளத் திராணியுள்ளவன் எவ 
னே, ௮வன் அப்படிப் பத்திக் 
கொள்ளச் கடவன் எனருர், — « 
௩ ॥ அப்பொழுது அவர் பிள் 

ளைகளின்மேல் கைகளை வைத்து, 
அவர்களுகச்காகச் செபம்பண் 
ணும்படிக்கு அவரிடத்தில் கொ 
ண்டுவர்தார்கள்;௮வாகளைச் சஷர் 
அதட்டிஞர்கள். 
௪ இயேசுவானவர் (அதைச் 

சுண்டு) சொன்னதாகது: பிள்ளை 
கள் என்னிடத்திலே வருறெதற் 
குச் தசடைபண்ணாமல் இட்கொ 
டுஜ்கள்; 11புரலோச இராச்சியம் 
அப்படிப்பட்ட வர்சளுடையசாய் 
இருக்கின்றதே என்று சொல்லி, 
மடு அவைகள்மேல் சைகளை 

வைத்து, பின்பு அவ்விடம் விட் 
பெ புறப்பட்டுப் போனார், 
௰௬ ர 11அப்பொழுது ஒருவன் 

வரது அவரை நோக், சல்லபோ' 
தரே, “நித்திய கவெனை அடையும் 
LS BET CES -ஈன்மையைச் 
செய்யவேண்டும் என்றான்... 

Wer அவனுடனே அவர்சொன் 
னது: என்னை சல்லவன். என்று |. 
ஏன் சொல்தூருப்?. வராபரனா 
இய ஒருவரோதலி.ர ஈ.ல்லவன் ஒரு 
வனும்: இல்லையே; நீ வேனில் 
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பிரவே?ச்சு* விழும்பினால்,. கற்ப 
தனைச் சைச்கொள். என்னார். ... 
8௮ அவைகள் எவை ளென்று 
அவன் சேட்டான்; அதம்கு -இ 
யேசவானவம்.சொன்னது?, சோ 
லை செய்யாதிருப்பாயாக; விபசா 
ரம் பண்ணாதிருப்பாயாசழ களவு 
செல்யாதிருப்பாயாகடி ... பொய்ச் 
சாட்டு சொல்லாதிருப்யாயர்தர 
2௧, 3௨ன், சசப்பனேயும் சாயை 

யும் சனம்பண்ணுவாயாச; *உன் 
னைப்போலப் பிறனில் அன்பு கூர் 
வாயாச என்பவைகளே எனறார். 
௨௰ அந்த வாலிபன் சொன்ன 

து: இவைகளை எல்லாம் நான் ற 
வயதுமுதல் சைச்சொண்டிருச்ச 
ஹேன்; சான் இன்னம் . செய்ய 
வேண்டுவது என்னவென்றான். 
௨௪ இயேசுவானவர் சொன்ன 

து: ரீ பூரண சற்குணனாயிருக்ச 
விரும்பினால், நீ போய் *உனச்கு 
உண்டாயிருக்கதெவைகளை விற் 
௮.ப் பரலோகத்திலே உனக்குப் 
பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும்ப 

டி.க்குச் சரித்தரருக்குச் கொடுத்து, 
பின்பு வந்து என்பின்னே செல்லு 
என்றார். * 

௨௨ வாலிபன் இந்த வசனத் 
சைச் சேட்டு, மிகுந்த ஆஸ்.இிகளை 
உடையவனானபடியினாலே, துக் 
கத்தோடே போய்விட்டான். 
௨௩ ர அப்பொழுது இயேசுவா 

னவர் தம்முடைய Fagen Cara 
இ,“ ஐசவரியமுள்ளவன் பரலோக 
இராச்சியத்தில் பிரவேச்றெது 
அரிதாயிருக்கன்றசென்று மெய் 
யாகலே உங்களுக்குச் சொல்லு 
இறேன். 5 
RH rigger gid ஐசுவரிய 

வான். பராபானுடைய இராச்ட 
பச்தில்.மிரவேசக தைப் பார்ச் 
இலும், தர். ஒட்டசம் ஊரயின் 
காதிலே நுழைஜெதே எளிதாய் 
இருக்வெ்றதென்று உங்களுக்குச் 
சொல்லுறேன் என்னார். 
'உ௫: அவருடைய! தர்கள் ௮ 
சைச் கேட்டு) மிசவும். பிரமித்த, 
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அப்படியானால். இரம்இச்சம்படு 
இறெவர்சள்,துர்எனரூர்கள்.. 

௨௬ 'இயேசுவாளாவர். gaits 
ளைப்" பார்த்தக் செரின்ன்சாவழ்; 
மனிதரால் இழ ating சர்ரியர் 
தான், *பராபரனோி ' ஏச்தச்சாரி 
யத்ஜ்தவும் செய்ய 'வள்லவ்ச் என் 
cyt ர ப ப டட 1 

௨௭ 4 7அப்பொழுதி : பேதரி 
அவருட்னே சொன்னதாவது: 1இ 
தோ; நாங்கள் எல்லாவற்றையும் | 
விட்டு உம்மைப் பின்ப்ற்றிவர் 
தோம், ௮சற்காச எங்க ளுச்கு 
என்ன பலன் வரும் என்றான். ' 

௨௮ இயேசுவானவர் சொன் 
னது: (சகலமும்) புதிதாச்சப்படும் 
காலத்திலே, மனிதனுடைய ௫ம் 
சன் சனது ம௫மையுள்ள' பத்இிரா 
சனத்தில் வீற்றிருச்கும்பொழுது, 
எனனைப் பின்பற்றி வந்த நீங்க 
ளும் ?இஸ்ரவேலராடிய பன்னி | 
சண்டு கோத்திரங்களுத்து "நியா 
யத்தீர்ப்புக்சொடுக்ெ ௫ரீசஎர்கப் 
பன்னிரண்டு பத்திராசனங்களில் 
இருப்பீர்களென்று மெய்யாகவே 
உங்களுக்குச் சொல்லுறேன். 
௨௧ 11அல்லாமலும் என் நாமத் 

இன் நிமித்தம் வீட்டையானாலும், 
சகோதரமாயானாலும், சசோதரிச 
ளையானாலும்,தசப்பனையானாலும், 
தாரயையானாலும், மனைவியையா 
னாலும், பிள்ளைகளையானாலும், நி 
லங்களையானாலும்விட்டவன் எவ 
னோ, அவன் நாூறத்தனையாய்ப் 
பலன் அடைந்து, நித்திய வனை 
யும் சுதந்தரித்தகச்கொள்வான், — 

௬ல் லும் முந்தினோராயெ 
Brat பிர்தினோராய் இருப் 

பார்சள், பிர்தினோரசிய (அரே | 
சர்) மு்தினோராய் இருப்பரர்கள். | 

| ப்ப ப்ர, 

உ௰, அதிகாரம், 
இராட்சத் சேர்ப்டம்டில் கேலைசெய் 
ன் உகமையினல் பார்பான் ஒருகணுச் 

கும் seeder எனறு காண்பித்து, 0௭, தம 
"முடைய பாகை முன்னறிலித்து, ௨௦. செபே 
தேயுலின பிள்ளைசளின தாயாருக்கு. அருளிச் 

  

ச், இறிஸ்த 

   



  

  

அள் இச்சேயு, ஷி. அரம். 
  

Pern Ps as க பத் 
‘So-gequtewmns கத்தத்; 

த எப்ப்டயெனில், usta 
இராச்சியத்தின் '( ஆளுகை) ஒரு 
வீட்டெசமார்ன்டைய(ஈடக்கைக் 

கு) ஒப்பாயிருச்கின்றது; அவன் 
தன் திராட்சத்தோட் ப.தீதிலே வே 
லைசெய்ய/ சட&பிக்காரனா அழைச் 
அ்க்கொண்டு வரும்படிச்கு, 

௨ அதிகாலையிலே புறப்பட்டு, 
நில கூலிச்சாரரைக் கண்டு, கா 
ளொன்றுக்கு ஒரு *பணம் கவி 
தீர்மானம்பண்ணி, அவர்களைத் 
தின் திராட்சச் தோட்டத்திற்கு 
அலுப்பிவர்தான். 
௬ மூன்றாம் மணிவேளையிலே 

யும் ௮வன் புறப்பட்டு, கடைத் 
தெருவிலே வீணராய் கிற வே 
௮ ரலெராக கண்டு, 
௪ நீம்களும் Gomes தோட் 
தீதில். பாங்கள், நியாயமான 

er உங்களுக்குச் கூலி தருவேன் 
என்று வர்களுச்குச் சொன் 
ஸ் அவர்கள் போனார்கள். 

ட அரம் ஒன்பதாம் மணிவே 
லே அவன் திரும்பப் புற 

ae அ.ப்படிப்போலச் செய் 
தான். 
௬ பின்பு பதினோராம் மணி 

வஷேளயிலே அவன் : புறப்பட்டு, 
வீணராய் நிற்றெ வேறே சலெராச் 
சுண்டு, பசல் முழுவதும் நீங்கள் 
இங்கே ஏன் வீணராய் நிற்இநீர் 
சுள் என்ற கெட்டான், 
எ அவர்கள் ஒருவரும் எங்களை 

வேலைசொள்ளவில்லை என்றார் 
கள்; அவன், சொன்னது நிங்க 
ளும் திராட்சுச் சோட்டச்சிற்குப 
போங்கள், நியாயமானபடி கூவி 
யை வால்டிச்சொள்லிர்கள் என் 
ரன். 
a 'அஷ்தமனமானபொழுது, தி 

சாட்சத்சோட் டத்திற்கு எசமானா | 
aac தன் காரியச்சாரானுடினே 
சொன்னது. 

அழைத்து, பின்பு வந்தவர்களைச் 
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ஸரம், ஒரு ஒள 
aren இரணட 

ரை ரூபாய வி 

முக்காடு ஒரு 
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(தொடக் 9), முன்பு. Orb meteor 
வணாச்கும் கூவியைச்சொடு என். 

CPR ves uy © Men a, 

& SS SLU. UAC Epa iow 
வேளையில் . வேலைசொள்ளப்புட் 

ty ய 

கொருபணமாசப்் பணத்ழைவால் 
கெகொண்யார்கள். படட டு 
ம காலையில் வேலைக்கு வந்த 

வர்சளும் சேர்க்து, தங்களுக்கு 
அதிக கூவி வருமென்று எண்ணி 
னார்கள், ௮வர்களும். ஆளுக்கு ஓல் 
வொரு பணமாகப் பணத்தை 
வாங்இஞார்கள். 
௰க அதை வாங்குகறபொழுது, 

அவர்கள் வீட்டெசமானை மோ 
க்கி, 
௰௨. பின்னே வத இவர்கள் ஒரு 

மணிகேரமாத்திரம் வேலைசெய்் 
சார்கள்;இவர்சளைப பசலின்பாரச் 
தையும் வெயிலையும் சுமந்த எங்க 
ளுச்குச் சமனாக்கினீர் என்று மொ 
றுமொறுத்தார்கள். 
Dm அவர்களில் ஒருவனுக்கு 

மாறுத்காமாச ௮வன் சொன்னதா 
வது: சகேதெனே, கான் உனக்கு 
அமியாயம் செய்யவில்லை; நீ ஒரு 
பணம் கூலிச்சாச என்னோடே 
சம்மதிச்சவில்லையோ? 
OF உன்னுடையதை நீ வாங் 

இக்சொண்டு போ, கான் ஆனக் 
குக் கொடுத்ததுபோல, பின்னே 
வந்த இவனுக்கும் கொடுச்ச மன 
சாமிருக்றேன். 
௫ என்னுடையதை மான் என் 
இஷ்டப்படியே செய்யக்கூடா 
தீர? "சான் தயவாயிருசக்றெபடி 
யினாலேயோ சி வன்சண்ணஞய் 
இருச்கருய் என்முன். 4 
ச 5இவ்விசமரில், பிச்தினோர் 

மூர்தினோராய் 'இருப்பார்கள்; 
*முந்தினோர் பிச்தினோசாய் இருப் 
பார்சள்; மேலும். ) அிழைச்சப 
பட்டவர்கள் ௮கேகக், தெரிர்து 
கொள்எப்பட்டலர்சளேர . சிலர் 
மாத்திரம் இருச்கிறார்கள் என் 

ரர்; 7   
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Wer 1 '@Guserarar- ௪௫௪ 
லேம் பட்டணத்திற்குப் பிசயா 
ஊமாய்ப் போ௫றபொழுறு, வழி 
யிலே ௮வர் பன்னிரண்டு Fagan 

மாத்திரம்: அழைத்த அவர்சளூட 
னே சொன்னது? 

dy இதோ எருசலேமுச்ருப் 
போடறோம், *அங்கே மனிதனு 
டைய குமாரன் பிரசான ஆசாரிய 
ருக்கும் வேசபாரகருக்கும் ஒப்புக் 
கொடுச்சப்படுவான்; அவர்கள் 
அவனை :'மரணத்இற்கு உள்ளாக 
கும்படி தீர்ப்புச் கொடுத்த, 
மக 3௮வனைப் பரியாசம் பண் 

ணவும், வாரினால் அடிக்சவும், 
இலுவைமாத்தில் ௮றையவும், பு 

ஐச்சேசத்தாருக்கு ஒப்புக்கொடுப 
பார்கள்; பின்பு மூன்றாம் சாளி 
லே அவன் உயிரோடே எழுர் 
இருபபான் என்றார். 
௨௰ 4 4அச்சாலத்திலே செபே 

சேயுவின் குமாரருடைய தாய் 
தீன் குமாரரோடுங்கூட ௮வரிடத் 
இல் வந்து, “சாஷ்டாங்கமாய் வ 
ணங்க, ஒரு விண்ணப்பம் பண் 
ண விரும்பினாள். . 
௨௪ அவர், உனக்கு என்ன 

வேண்டும் என்றார்; ௮வள் ௮௮௬ 
டனே சொன்னதாவது: நீர் இராச் 
சிய பரிபாலனம் *செய்யும்பொ 
முது என் குமாரராடிய இவ்விரண் 
டிபேரில் ஒருவன் உமது வலது 
பாரிசமாகவும் ஒருவன் உம்மு 
டைய இடதுபாரிசமாசவும் இருச் 
கும்படி செய்யவேண்டும் என் 
றாள். 
௨௨ அதற்கு இயேசு வானவர் 

சொன்னது: நீங்கள் கேட்டது 
உங்களுச்குத்சாரீன தெரியவில் 
லை; Taner Geen us ass 
இல் நீங்கள் குடிபபீர்களா? ரான் 
பெற்றுக்கொள்ளும் ஸ்மானச்சை 
Sarwar : பெற்றுச்கொள்வீர்களா 

| என்னூர்;.. அவர்சன் அப்படியே 
செய்வோம் 2 என்றார்கள். 
am அப்பொஞுது. ௮வர் சொ   ன்னது: என் பாத்திரத்தில் குடி.ப 
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6 முத் மர, உறு 
7 மம் ௨௧ ௧௯, 
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௪௨, யோவா, 
Oy va, 

8 தூக மட டும் 
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உ கொரி ௧,௪ 

கெளி ௧௯ 
10 டிச் ௨௫௩௪ 
11மாற், ௨௪௧ 

லூக் ௨௨ ௨௪, 

௨டு 
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13 os 2a De 
மாற் ௬ஈடு, ம் 

௪௬, 

14 wos 0G *, 

Ib Wel a or 

16 p94 ௨௨ 
௨௭ யோவா 
மக டும்௪ 

17 மத் ௨௬ உழு 
உரோ,டு ம, 
Om எபி ௯ 

2H 
Boer Gn bods, 
தீனி, ௯, ௨௪, 

மக, செ, டே 
சதீமோ ௨௬, 
Bs a Oe, 
aGu, ௪ 0௯, 

மற். 6௪௬ 
தூக் 2௮. ஈடு 

90 மத், a, Ger   

  

௨௭, யோவா,       

௪௭ 

பீர்சன் கான் பெத்றுக்கெர்ள்ளூம் 
ஸ்சானத்தையும். :பெற்றதுச்சொள் 
வீர்கள், ௮து மெய்தான்; “ஆனா 
ஓம் என் பிதாவினா$ேே எவர்கள் 
குதிச்சப்பட்டிருச்றொர்சளோ ௮ 
வர்களுக்சேயன்றி , (மற்றொருவ 

ருக்கும்) என் வலது பாரிசத்திலே 
யும் என் இடத பரரிசத்திலேயும் 

உளுக்காக்திருகதெ (சனத்தை) 
நான் கொடுச்சச்சூடடாது என்ருர். 
௨௪ 4 11மத்றப் பத்துப்பேரும் 

(அக்தச் சங்கதியைச்) கேட்டு, 
[அந்தச் சகோதரர் இருவாக்குறி 

த்து விசனபபட்டார்கள். 
௨௫ அ௮பபொழுது இயேசுவான 

வர் அவர்களை அழைத்துச் சொன் 
னதாவது: உலகத்தாருச்குள்ளே 
பிரபுச்கள் குடிகளை (இறுமாப 
பாய்) ஆளுகிரார்கள்; அ௮ல்லாம 
லும்பெரியோர்கள் அவர்கள்மேல் 
(சண்டிப்பான) அதிகாரத்தைச் 
செலுத்தஇறொர்கள் என்று நீங்கள் 
அறிர்தருக், ர்கள். 2 

௨௬ உங்களுக்குள்ளே அப்ப 
டி இருச்சச்கூடாது; 13உஙகளில் 
எவனாகிலும் பெரியவளாய் இருச் 
கவேண்டுமென்று இருர்தால், ௮ 
வன் உங்கள் ஊழியச்காரனாய் 
இருக்சச்கடவன். 
௨௭ 11உங்களில் எவனாூலும் 

மூதலாளியாய் இருச்சவேண்டு 
மென்று இருச்தால், அவன் உங 
கள் பணிவிடைச்சாரனாய் இருச் 
SSEL QCM 

௨௮ மனிதனுடைய குமார 
னும் ஊழியம் கொள்ளும்படிச்கு 
வ.ராமல்,'ஊழியம் செய்யும்படிக் 
கும் 1ஹூசேகரை மீட்ரும்பொரு 
Ort OS "கனத சீவனைத தீருல்ப 

டிக்கும் வந்தானே என்றார். 

௨௯ 4 1?முூவர்கள் எரிகோ பம் 
டணத்திவிருர்துபுறப்பட்டுப்போ 
கையில்), Cra Form wer அவர் 
பின் சென்றார்கள். 

௬ம் ௮ப்பொழு “குருடரான 
இரண்டுபேர் வழி ௮ருசே உளுக் 
சாந்திருந்து,இயேசவானவர் வழி | 

       



al 

| ௪௮ மத்தேயு ௨௧ .அஇகாசம், 
  

யே வழஞுருர் என்று சேள்லிப் 
பட்டு; ஐண்டவரே, தாவீதின் கு 
மாரனே, ' ஏங்சளுச்கு இரங்கும் 
என்று கூப்பிட்டார்கள். 
௬௪ சனங்கள் (அதைக்கேட்டு) 

'அவர்கள் 'பேசாமல் இருக்கும்ப 
ஓ.க்கு-அவர்சளை அதட்டினார்கள்; 
அவர்களோ, ஆண்டவரே, தாவீ 
இன் குமாரனே, எங்களுக்கு இரங் 
கும் என்று ஓு.இசமாய்க் கூப்பிட் 
Laer. 
௬௨ அப்பொழுது இயேசுவா 
னவா நின்று ௮வர்களை அழைத்து, 
சான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய 
வேண்டும் என்று இருக்கிறீர்கள் 
என்றார். 
௬௩ அவர்கள் சொன்னது: ஆண் 

'டவரே,எங்கள் கண்களைத் இிறச்ச 
வேண்டும் என்று இருக்கிறோம் 
என்றார்கள். . 
௩௪௭ இயேசுவானவர் உருச்கமாய் 

இரங், அவர்களுடைய கண் 
களைச் சொட்டார், உடனே ௮வர் 
கள் பார்வை அடைந்து, ௮வர் 
பின்னே சென்றார்கள். 

௨௧. அதிகாரம். 
ச. இயேசலரனகர் ஒரு சமுதையின மேல் ஏறி எரு 

'சலேமில் பீரவேித்தது, ௦௨. தேவாலயத்தில் 
இருச்ச வியாபாரிகளைத் தரத்தினது, 6௭, அத்தி 

மரத்தைச் சபித்தது, ௨௦ தமது அநிசாரத்தைக் 
தித்து ஆசாரியர் முதலான காசஞக்கு உத்தரவு 
சொனனது. ௨௮. இரண்டு குமாரை உவமை 
யாகச் காடடியது. ௧௬, எசமானுடைய ஊளழியச் 
காரணக்" தொலேசெய்த தோட்டக்காரை உவ 
மையாசச் சாட்டியதி, ச 

அவர்கள் எருசலேம் பட்டண 
தீதித்குச்- சமீபமாய் *ஓலீவமலை 
யின் ௮ர௬கே இருக்கெ பெத் 
துபாகே ஊருக்கு வர்தவயொருது, 
இயேசுவானவர் இரண்டு ஷலா 
சோக, it ர் fa ர் 

உ உங்களுக்கு எதிராயிருக்றெ 
அந்தச்: தரொாமச்சிலே போங்கள், 
அங்கே நீங்கள் (போன) உடனே 
கட்டப்பட்டிருக்க ஒரு சமு 

தையையும் அதனேடே கூட ஒரு 
குட்டியையும் காண்பீர்கள். | 
௬ அவைகளின் சட்டவிழ்த்து,     

இ, பி. mh. 

ளன சரா 

மாற், 0௪, ௪, 
$ சுகரி, 0௪, ௪, 

ஓசி, 6௯,௨௯௬ 

ஏசா சடங்கு, 

ean ௯, ௯, 

Curer 2௨, 
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4 மாற், ௧௪ 

5 ௨இரா,௯௰ 

64 Coram od 
யோவா ம. மக 

7 on nd,9 ௨டு, 
* ஓசனனா என்ப 

தீந்கு இப்பொ 
ஐ இரட்சண் 

ணியத்தைக்செ 
ய்லீராக என்ப 

த அர்த்தமாம், 
8 20,0 ,9).0-8." 

மத் ௨௧௩௧௯, 

மாற் 0௪,மட 
தூக், ௦௯, ௪௫, 
யோகா, ௨௦௪,   

எனச்சாசச் சொண்டுவாருக்சள்; 
ஒருவன் உக்களுச்கு ஏதாகிலும் 
சொன்னால்,  தண்டவருச்கு இ 
வைகள் வேண்டுமென்று சொல் 
லுக்கள்; உடனே ௮வன் இவை 
சளை அனுப்பிவிடுவான் என்று 
சொல்லி அனுப்மினார். . ப 
௪ (சீயோன் குமாரத்தியென் 

னும் எருசடூலம் பட்டணமே,) 
இதோ உன் இராசா மனத்தாம் 
மை உள்ளவருமாய், அுகத்தடிக் 
குச் £ழ்ப்பட்ட கழுசையின் குட் 
டியாகிய சமூதையின்மேலே ஏறி 
பிராச்தெவருமாய், உன்னிடத்தில் 
வருஇருர் என்று யோன் குமாரத் 
தியுடனே சொல்லுங்கள் என்று, 

டு நீர்ச்சசரிசியினாலே சொல் 
லப்பட்டது நிறைவேறும்படிச்கு 
அவையெல்லாம் நடந்தன. 
௬ 4இயேசுவானவர் கட்டளை 
யிட்டபடியே செய்யச் சீஷர்கள் 
போய், 

எ “கழுதையையும் அதின் குட் 
டியையும் கொண்டுவந்து, பின்பு 
தங்கள் வஸ்திரங்களை ௮வைச 
ளின்மேல் போட்டு, ௮வரை ௮ 
வைகளின்மேல் ஏற்றிப் போனார் 
கள். 
A திரளான: சனங்களோ தங் 

கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே வி 
ரித்தார்கள்;வேறுரிலர்மரங்களின் 
இளைகளைத் தறித்து, வழியிலே செ 
ளித்தார்சள். 

௯ மேலும் முன் நடப்பாரும் 
பின் ஈடப்பாருமாகய சனங்கள், 
தாவீதின் குமாரனுக்கு சன்னா, 
* 8பராபரலுடைய காமச்திஞலே 
வருறெவர் தோத்திரிச்சப்படச் 
தீக்சவர், உன்னதமான வானங்க 
ளில் சன்னா என்று, ஆர்ப்பரித் 
Sn ear. go 

௰ 4 *அப்படி அவர் எருசலேம் 
பட்டிணத்தில்பிரவேரிச்சையில், 
பட்டணத்தார் எல்லாரும், கலக் 
சம் ௮டைர்து) "இவர் அர் என்று 

விசாரிச்தார்கள்.   
 



    
  

  

மச்சேயு, ௨௧ அ௮திகாசம். Foe 

  

௰௧க சனங்கள சொன்னது? இ 
வர் கலிலேயா சாட்டிலுள்ள காச 
ரேத்தாரிலிருந்து. வந்த 'தீர்ச்சதாி 
சியாகய இயேசு என்ரூர்கள். 
௰௨ 4 3இயேசுவானவர் தேவரீல 

யத்தில் பிரவேசித்த, அதிலே விற் 
இறவர்களும் கொள்ளு கிறவர்களு 
மாகிய யாவராயும் வெளியே 
துரத்தி, காசுக்காருடைய பல 
கைகளையும் புருச்களை விற்றவர் 
களுடைய ஆசனங்களையும் கவிழ் 
தீதுபபோட்டு, 
Om *என்னுடைய லயம் செ 

பத்துச்சான ,ஐலயம் என்னபப 

டும் என்று எழுதியிருககின்றது; 
நீங்களோ ௮தைக் கள்ளர் குகை 
யாககினீர்கள் என்று ௮அவர்களுட 
னே சொன்னார். 
௰௪ அல்லாமலும் குருடரும் 

சபபாணிசளும் தேவாலயத்தில் 

௮வரிடத்திற்கு வாதபொழுது ௮ 
வர்களைக் குணமாக்கினார், 
௰௫ அவர் செய்த அ௮இசயங்க 

ளையும், தாவீதின் குமாரனுக்கு 
ஓசன்னா என்று தேவாலயத்தில் 
கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளையும் பிர 
தான ௮சாரியரும் வேதபாரகரும் 
கண்டு,மிகுந்தவிசனம்௮டைந்து, 
௬ ௮வமாை நோக்கி, இவர்கள் 

சொல்லுகறசைக் கேட்டிறீரோ 
ஏன்ரார்கள்; அதற்கு இயேசுவா 
னவர் சொன்னது: கசேட்டிநேன், 
₹குழர்தைகள் பாலகருடைய வா 
யினால் துதியை உண்டுபண்ணி 
னீர் எனறெதை நீங்கள் ஒருச்கா 
லும் வாசிச்சவில்லையோ என்று 
சொல்லி, 
De அவர்களை விட்டுப் பட்ட 

ணத்திவிருந்து புறப்பட்டுப் பெ 
தீசானி ஊருக்குப் போய், ௮ங் 
சே இராத்தங்கினார்: 
OH 4 காலையிலே அவர் மறு 

, படியும் பட்டணத்திற்கு போ 
கையில், “அவருக்குப் பச உண் 
டானபொழுது, 

௰௯ வழி அருசே ஒரு அத்தி 
மாத்தை ௮வர் சண்டு, அ௮தினி 
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டத்தில்போய், அதிலே, இலைகளை 
யே அன்றிச் சணிசளைச் காணாமல் 

இருச்கிறபொழுது, அவர் ௮தை 
கோககி, இனிமேல் ஒருச்காலும் 
உனனில் சனி உண்டாசாதிருக் 
கக்சடவது என்று சொன்னார்)!0உ 
டனே அத்திமாம் பட்டுப்போயி 
ற்று, 
உ௰ ஷர்கள்? அதைக் கீண்டு, 

| ஐயோ! இர்ச ௮சதிமரம் எப்படிச் 
சீச்ரெமாய்ப் பட்டுப்போயிற்று 
என்று ௮ச்சரியத்தோடே சொன் 

6 

ஞர்கள். 
௨௪ இயேசுவானவர் அவர்களுக் 

குச் சொன்னத: நீங்கள் சந் 
தேகப்படாமல் 13விசுவா௫த்தால், 

இந்த ௮த்திமாத்தில் சம்பவிதததை 
நீங்கள் செய்வதும் அல்லாமல், 
13நீஙகள் இஈத மலையை நோக்க, 
எழும்பிச் சமுத்திரத்திலே தள்ளப் 
படுவாயாக என்று சொன்னால், 
உடனே அப்படி அகுமென்று |, 
மெய்யாய் உஙகளுக்குச் சொல்லு 
இறேன். 
௨௨ அல்லாமலும் 1*1செபத்திலே 

நீங்கள் எசைச் கேட்டாலும் விசு 
வாசித்தீர்களானால் ௮தைப் பெறு 
வீர்கள் என்றார். 
௨௬ 4 15அவர் சேவாலயத்தில் 

வரது உபதேசம் பண்ணுகிறபொ 
முது, பிரதான ஆசாரியரும் சனங் 
களின் மூபபரும் அவரிடத்தில் 
வந்து, 1$எக்த அதிகாரத்தினாலே 
நீர் இவைகளைச் செய்கிறீர்? இப் 
படிபபட்ட அதிகாரத்தை உமச் 
குச் கொடுத்தவர் ர் என்றார்கள். 
௨௪ அதற்கு இயேசு வானவர் 

செரீன்னது;! கானும் உங்களிடச் 
தில் ஒரு சாரியத்தைக்சேட்பேன்) 
அதை நீஙகள் எனக்குச் சொன் 
னீர்களானால், சான் இவைசளைச் 
செய்கிற அதிகாரம் இன்னதென் 
று நானும் உங்களுச்குச் சொல் 
லஓுவேன். 
௨௫ யோவான் “கொடுத்த ஞா 

னஸ்கானம் ஆரால் உண்டாயிருர் 
தது? பராபரனாலோ மனிதரா 
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ட௰ மத்தேயு ௨௧ ௮ிகாரம, 
  

லோ, ௮தைச் சொல்லுங்கள் என் 
ரூர் அவர்களோ, அது பராபர 

னால் உண்டாயிற்று என்றோமா 
னால், இவர் ஏன் ௮வனை விசுவா 
சக்சவில்லை என்பார். 

௨௬ ௮து மனிதரால் உண்டா! 
யிற்று என்றோமாடூல், சனங்கள் 
எல்லாரும் 'போவானைத் தீர்க்க | 
ரிசியென்று எண்ணுறெபடியினா 
லே, அவர்களுக்குப் பயபபடுகி 
றோம் என்று தங்களுக்குள்ளே 
யோசனைபண்ணி, 

“௨௪ பின்பு இயேசுவானவரை 
நோக்கு, எங்களுக்குச் தெரியாது 
என்றார்கள்; அபபொழுது அவ 
ரும் ௮வர்களுடனே சொன்னது: 
நரன் இவைகளைச் செய்கிற அதி 
காரம் இன்னதென்று கானும் உங் 
களுக்குச் சொல்லமாட்டேன்; 

௨௮ 4 அ௮௫லும் உங்கருரச்கு எப் 

படி.த் தோன்றுகின்றது ? ஒரு மனி 
தீனுச்கு இரண்டு குமாரர் உண்டு); 
அவர்களில் மூச்சவணிடத்தில் ௮ 
வன்வகத, மகனே, ரீ இன்றைக்கு 
என் தஇிராட்சத் தோட்டச்தில் 
போய் வேலைசெய் என்றான். 

2% அ௮சற்கு அவன், போக 
மாட்டேன் என்றான்; பின்பு ௮ 
வன் மனஸ்தாபபபட்டுப போ 
ஞன். 

௬௰ சகப்பன் இளையவளிடச்தி 
லும் வந்து அப்படிச்சானே சொ 

ன்னான்; அதற்கு அவன், ஐயா 
உடனே போடறேன் என்று சொ 
ல்வியும் போகவில்லை. 

௬௪ இவ்விருவரில் எவன் சசப 
பனுடைய த்தச்தின்படி சோய் 
தான் என்று: ௮வர் சேட்டடபொ 
முது, மூத்தவனே, செய்தான் என் 
ரூர்கள்; அப்பொழுது இயேசுவா 
னவர் அவர்களுக்குச் சொன்னதா 
வது? ?ஆயக்காரரும் வேடகளும் 
உங்களுக்கு முன்னே பராபரனு 
டைய இராச்சியத்திலே பிரவே 

சிக்கிறார்தள் என்று மெய்யாகவே 
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௬௨ எபபடியென்முல் 5யோ 
வான் நீதிமார்ச்கனாய் உங்களிடத் 
இல் வந்தும், நீங்கள் ௮வனை விசு 
வாடிச்சவில்லே; *.யக்காரரும் 
வேசசளுமோ ௮வனை விசுவாத் 
தார்கள்; ௮தை நீஙகள் சுண்டும் 

பின்பு அவனை விசவாடச்கும்ப 
ழூச்கு. மனஸ்தாபபபடாமல் இ 
ருச்இறீர்கள். 
௬௬ 4 வேறு உவமையைச்கே 

CEH Sa; ஒரு வீட்டு எசமான் 
உண்டு; அவன் ஒரு திராட்சத் 
சோட்டத்தை உணடாக்க, ௮ 
தைச் சுற்றி வேலி ௮டைத்து, ௮ 
இல் ஆலையை நாட்டி, கோபுரச் 

தையும கட்டி, பினபு அதைத் 
தோட்டக்காரர் வசமாய் விட்டு, 

“புறத்தேசத்திற்ருப போனான். 
me 7கனிகாலம் சமீபமானபொ 

முது, கனிகளை வாங்கிக்கொண்டு 

வரும்படிக்குத் சன் ஊழியககார 
ராத் தோட்டக்காரர் இடத்தில் 
அனுப மினான். 
me *தோட்டச்காரரோ, ௮வன் 

ஊழியக்காரனாப பிடிதது, ஒரு 
வனை அடிசது, ஒருவனை வெட்டி, 
மற்றொருவனமேல் கல்லெறிந்து 
கொன்றூர்கள். 
௩௬ மறுபடி. பும் எசமான் மார் 

'இனவர்களிலும் ௮௫௧மான வேறு 
ஊழியச்சாரரா அனுப்பினான்; 
அவர்களையும் அபப்டியே செய் 

தார்கள். 

௩௭ கடைசியிலே அவன், என் 
|னுடைய குமாரனுக்கு அஞ்சுவார் 
(சளெனறு எண்ணி, தன் குமாரனை 
| அவர்களிடத்தில் அனுபபினான். 

| me தோட்ட்க்காரரோ குமார 
rs கண்டபொழுது, இவன் 

  
ஈத் ௨௬௩ 6: 'சுதந்தரவாளி, இவனைக் சொன் 
Qa & ௨ | ச ௩ 

போவா pei இவனுடைய சுதர்தரத்தைச் 
6௩ அப ௪ ,சட்டிச்கொள்வோம் வாருங்கள்   உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 

டள பெரு 

11மத ௨௩ (ம 

மாற் ௦௨ ௪௬ 

gs Ce. @e | 

யோவா ய் 

Da. அப ௨ | 
உக 

என்று ,சங்களுச்குள்ளே சொல் 
விக்கொண்டு, 
௬௯ 11அவனைப் பிடித்துச் இராட் 

சத்தோட்டச்திற்குப் புறம்பே தள் 
‘afd கொலைசெய்தார்கள். 

  

 



மத்தேயு ௨௨ ௮இகாரம், 
    

௪ம் ஆசையால் தஇிராட்சச்தோ 
ட்டத்திற்கு எசமான் வரும்பொ 
Ops), அததச் சோட்டச்சாரனை 
என்ன செய்வான் என்று கேட் 

டார். 
௪௪ அதற்கு அவர்கள் சொன் 

னது: 1அவன் அந்தப் பொல்லா 
தவர்களைச் சடினமாய் அழித்து, 
தகுதியான காலங்களில் sera 
குச் கனிசளைச் கொடுக்கும் வே 
றே தோட்டக்காரர் வசமாய்ச் இ 
ராட்சத தோட்டத்தை விடுவான் 
என்ருர்கள். 
௪௨ இயேசுவானவர் அலர்க 

ளுக்குச் சொன்னதாவது: வீடு 
கட்டுதறெவர்கள் ஆகாதென்று son 
ளின கல்லே மூலைக்குத் தலை 
யான கல்லா£பிற்று; அது பராபர 
னாலே ஆயிற்று; அத ஈம்முடைய 
கண்களுக்கு ஆச்சரியமாய் இருக் 
இன்றதென்று வேதததிலே நீஙகள் 
ஒருச்சாலும் வாசித்ததில்லையா? 
௪௩ *அப்படியிருச்க, பராபரனு 
டைய இராச௫யம் உங்களில் இ 
ருச்து நீச்சபபட்டு, தின் கனி 
களைச் தரு$ிற சனங்களுூக்குக் 
கொடுக்கப்படும் என்று உஙகளுக் 
ரச் சொல்லுகிநேன். 
௪௪ அன்றியும் 5இந்தச் கல் 

லின்மேல் விமுறெவன் கொறுக 
சபபடுவான்; $இதவோ எவன் 
மேல் விழுமோ அவனை சொறுங் 

கடிக்கும் என்முர் 

௪௫ 4 பிரதான அசாரியரும் பரி 
சேயரும் அவருடைய உவமை 
களைச் கேட்டு, தங்களைக் குறித 
அப் பே௫னார் என்று அறிந்து, 
, ௫௬ அவரைப் பிடிக்க மனதாய் 
இருந்தார்கள்; அூலும், சணங் 
கள் அவளாச் 7தீர்ச்கசரிஈியென்று 
எண்ணினபடியினாலே அவர்கள் 
சனங்களுக்குப் பயந்து (அப்ப 
டிச்செய்யாமல் இருந்தார்கள் ) 

௨௨. அதிகாரம். 
க. இராசராமானுடைய சலியாண உகமை, ௬௯ 

புறச்சாதியாகள் அழைக்கப்பட்டது 62௨. கலி   யாண வஸ்திரம் இல்லாஇிருர்தவனுக்கு உண 
ல் 

2. பி, ௬௩. 
பண்டை ஷை 
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டான தண்டனை ௨0, இராயனுக்கு வரிசெலுத் 
தவேணடியதெனபது, ௨௩ றிஸ்து மரித்தோர் 
உயிரத்செமுதலைக்குறித்துச் சதுசேயருக்கு கியா 
யஞ்சொல்லி, ௧௪ பிரசான சந்பனை இன்ன 

தென்று நியாயசாஷ்இரிக்ரு. உத்தாவுகொடுத்து, 
௪க மேியாவைக்குநித்துப பரிசேயரிடத்திவ் 
விசரரிதகற. 

இயேசுவானவர் மறுபடியும் உவ 
மைகளாய் அவர்களுடனே சொ 
ன்னதாவது? 5 ந 

௨ 3பரலோக இராச்சியத்தின் 
(ஆளுகை) தன் குமாரனுக்குக் 
கலியாணம்செய்த இராசனுடைய 

"(ஈடககைச்கு) ஓபபாயிருச்சன் 
fg 

௩ அழைச்கபபட்ட வர்களைக 
சலியாணத்திற்கு வ.ரச்சொல்லும் 
படிக்கு ௮வன் சுன் ஊலழியக்கார 
ரை அனுபபினான்; அவர்களோ, 
வரமாட்டோம் என்ருர்கள். 

௪ மறுபடியும் ௮வன் வேறே 
ஊழியச்சாரரை நோக்க, அழைக் 
சபபட்டவர்களிடத்திற்கு நீங்கள் |' 
போய், என் விருந்தை எத்தனம் 
பண்ணினேன், “என் எருதுக 

ளும் கொழுதத செர்துக்களும் 
அடிச்சபபட்டன, எல்லாம் எத்த 
னமாய் இருக்கின்றது, கவியாணத் 
இற்கு வாருங்கள் என்று சொல் 
லுங்கள் என்று அனுப் பினான். 

டு அவர்களோ ௮தை எண்ணா 
மல், ஒருவன் தன் வயலுக்கும, 

| ஒருவன் சன் வியாபாரத்திற்கும் 
போய்விட்டார்கள். 

௬ மற்றவாகளோ அவனுடைய 
ஊழியக்சாரரைபபிடித்து BG BF 

துக கொலைசெய்தார்கள். 

எ இராசா அதைக் கேட்டுக் 
கேரீபம் அடைந்து, தன் சேனை 
களை அ௮னுபபி, (அவர்களால்) 
௮ந்சச் கொலைபாதகமை அழித்து, 
அவர்களுடைய பட்டணத்தை 
யும் சுட்டெரித்தான். 

௮ அப்பொழுது அவன் சன் 
ஊழியச்சாரனாகோம்ட, சலியா 
ணவிருந்து எத்சனமாய் இருக்கன்   றது; 1அழைச்சப்பட்டவர்சளோ 

  
 



  

  pea EN thn in co 

௫௨ மத்தேயு ௨௨ அதிகாரம். 
    

அதற்குப் பாத்திரர் ௮ல்லாதிருர் 
தீரர்கள். 
௯ ஆகையால் நீங்கள் வழிச்சர் 

இசளில் போய், ௮சப்படுகற யாவ 
னாயும் கலியாண விருந்துக்கு 
அழைத்து வாருங்கள் என்றான். 
௰ ௮ந்த ஊழியச்சாரர் வழிக 

ளில் புறபபட்டுப்சோய், அகப் 
பட்டஞ்பொல்லாதவர்களையும் நல் 
லவர்களையும் கூட் டிவர்தார்சள்; 
விருக்துச் சாலை பந்தியிருச்கிறவர் 
களால் நிறைந்தது, 
மச பின்பு பந்தியிருக்றெவர்க 

ளைப் பார்க்கும்படிக்கு இராசா 
பிரவேத்சபொழுது, “கலியாண 

வஸ்இிரச்தைச் தரித்திராத ஒருவ 
அங்கே சண்டு, 

௰௨ சிகேகதனே, நீ கலியாண 
வஸ்திரம் இல்லாதவனாய இஙகே 
எப்படிப பிரவேசித்தாய் என்று 
சொன்னபொழுது, ௮வன் பேசா 

| மல் இருந்தான். 
Om ௮பபொழுது இராசா ஊ 

ழியக்காரனரை நோக்கி, 3இவனு 
டைய கால்சளையும் கைகளையும் 
கட்டி, இவனை எடுத்துபபோய், 
அழுசையும் பற்கடிபபும் உண் 
டாயிருசறெ மிகுந்த இருளிலே 
போடுங்கள் என்று கட்டளையிட் 
டான். 
௰௪ அந்தப்படியே *அகேகர் ௮ 

ழைக்சப்பட்டிருக்களார்கள், ச 
லர்மாத்திரம் தெரிர்துகொள்ளப 
பட்டிருக்களார்கள் என்றார். 
௰டு ர அப்பொழுது ?பரிசே 

யர் போய், வசனங்களில் ௮வனா 
அ௮கப்படுத்தும்படிச்கு யோசனை 
பண் an 
de smaer Pagts%er yi Gor 

தேயின் மனிதர்களையும் ௮வரிடத் 

திற்கு அனுப்பினார்கள்;(அவர்கள் 
வந்து) போதகரே, நீர் சத்தியமுள் 
ளவருமாய்,பராபரனுடைய மார்க் 
கத்தைச் சத்தியுமாய்ப் போதிக்க 
இவருமாய், மனிதருடைய மூகச் 
தைபபாராமல் இருச்றெபடியால், 
ஒருவரையும் குறித்துக் கவையில் 

| 
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யமூளளது ௨ம் 

௨சாண்ச 

6மத ௦௭ உடு 

உரோம்௩ள 
7 அப ௨௩ எடி 

8 மாற் 0௨. மு 

pis aw ga 

9டுமோ உடு 

டு 

லாதவருமாய் இருக்கிறீர் என்று 
அறிர்திருக்கிோம். 
Oe அதலால் உமக்கு எப்படித் 
தோன்றுன்றது? இராயனுக்கு 
வரிகொடுச்செறது நியாயமாய் இ 
ருகஇன்றதோ, இல்லையோ, அதை 
எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும் 
என்ருர்கள். 
௰௮ இயேசுவானவர் அவர்களு 
டைய துர்க்குணத்தை அறிந்து, 
வஞ்சகரே, நீஙகள் என்னை ஏன் 
சோஇக்றீர்கள் ? 
௰க வரிசகாசை எனக்குக் சாண் 

பியுங்கள என்றார்; ௮வர்சள் ஒரு 
*தெராரியபணத்தை அவருக்குக் 
கொ௫ுசதார்கள். 
உ௨௰ ௮பபொழுது அவர் சொன் 

னது: இந்தச் சொறாபமும் மேல் 
எழுசதம யாருடையது என்ளா; 

இது இராயனுடையது என்ளூர் 
சள; 
௨௪ அவர் சொன்னது; அபப 

டியானால் £இராயனுடையதை இ 
ராயனுககும, பராபரனுடையசை 
யோ பராபரனுககும் செலுத்தங் 
கள் என்ளூர். 
௨௨ அவர்கள் அதைச் கேட்டு 

ஆச்சரியபபட்டு,அவரா விட்டுப் 
போனாகள். 
௨௩ ॥ 1உயிரோடெ முர்திருக்கும் 

மறுமை இல்லை என்று சொல்லு 
இற சதுசேயர் அ௮க்காளிலே அவ 
ரிடச்கில்வஈது, 
௨௪ போதகரே, புருஷன் ஒரு 

வன் பிள்ளைகள் இல்லாமல் 
இறந்துபோனால், ௮வனுடைய 
சகோதரன் அவனுக்குச் சாத்தி 

| உண்டாகும்படிக்கு, அவனுடை. 
ய மனைவியை விவாசம் பண்ண 
வேண்டுமென்று மோசே சொன் 
னாரே. 
௨ட அப்படியானால் எங்களிட 

தீதில் சகோதரர் ஏழுபேர் இருக்! 
தார்கள்; அவர்களில் மூத்தவன் 

விவாகம்பண்ணி, சந்ததி இல்லா 
மல் மரித்து, சன் மனைவியைத் 
தீன் சகோதரனுக்கு விட்டான். 

  

  
  

 



  

  

மததேயு ௨௨ அ௮திகாமம். 
  

  

௨௪ இப்படி, இரண்டாம் ௪கோ 
தரன் முதல் *ஏழாம் சகோதரன் 
வரைச்கும் (அவளையே விவாசம் 
பண்ணிப பிள்ளையில்லாமல் மரித் 
தார்கள்.) 
௨௭ எல்லாருக்கும் பின்பு அந் 

gu பெண்ணும் இறந்துபோனாள். 
௨௮ அப்படி அவ்வேழுபேரும் 

௮ வளை விவாகம்பண்ணினபடி 
யால், உயிரோடெழுர்திருச்கும 
காலத்திலே அவள் அவர்களில் 
எவனுக்கு மனைவியாயிருப்பாள் 
என்றது கேட்டார்கள். 
௨௧ இயேசுவானவர் அவர்க 

ளுக்கு மாறுத்தரமாசச் சொன்ன 
தாவது: வேத எழுத்துக்களையும் 
பராபரனுடைய பலச்தையும் நீங் 

[சள் ௮றியாதிருக்றெபடியால் தப 
பாய் நினைக்கிறீர்கள். 
௯௰ ”மறுமையிலே பெண்கொள் 

வதும் கொபெபதும் இராது; ௮ 
வாகள் பரலோகச்சிலே பராபர 
னுடைய தூதரைபபோல் இருச் 
இராகள். 
௩௧ மரித்தோ உயிரோடெழுர் 

இருக்குசலைக் குறிச்தோவெனில், 
“சான் ஆபிரசாமினுடைய தேவ     னுமாய், ஈசாக்கினுடைய தேவனு 
மாய், யாக்கோபினுடைய தேவ 
னுமாய் இருக்கேன் எனறு, 

௬௨ பராபரனாலே உங்களுக்கு 
உணாச்கப்பட்டதை நீங்கள் வா 
சிக்கவில்லேயோ? அவர் மரிச்தோ 
ருடைய தேவனாயிராமல், சிவனு 
ள்ளோருடைய சேவனாகவே இ 

ருக்இருர் என்றார். 
௬௩ சனஙகள் அவருடைய ௨ 

, பசேசத்சைக் ! கேட்டு, அசைக்கு 
நித்துப *பிரமிச்துக்சொண்டா 

கள், 
௬௪ ர $அவர் சதுசேயர் பேசா 

மல் இருக்கும்படி செய்ததைப் 
பரிசேயர் கேட்க அ௮வகிடச்தில் 
கூடி வந்தார்கள். 
௬௫ $அ௮வர்களில் நியாய சாஸ் 

திரி ஒருவன் ௮வளராச் சோஇிச்   கும்படிக்கு, 
எவ்வகை வுடன் 

இ, பி. ௬௯. 
வெக அதவ! 

* அல்லத ஏழு 
பேர்மடடும் 
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௬௪௬ போசசரே, ( வேதத்திலே எது 
பிரதானமான கற்பனையாய் இருக் 
இன்று என்று கேட்டான். 
௩௭ இயேசுவானவர் சொன் 

னது: உன் தேவனாகிய பராபர 
னில் உன் முழு இருதயத்தோடும் 
உன் முழு அத்துமாவோடும் உன் 
மூழு மனசோ, அன்பு கூர்வா 
யாக, 
ஈ௮ என்பது முதலாகிறு பிர 

தானமான கற்பனையாய் இருக் 
இன்றது. 

௩௯ அதற்கு ஓபபாயிருக்கெ இ 
ரண்டாம் கற்பனை என்னவென் 
ரல், “பிறனிடசதில் உன்னைப 
போல அன்புகூாரவாயாக என் 
பதே. 
௯௦ *இவ்விரண்டு கற்பனைகளில் 
கியாயபபிரமாணம் முழுமையும் 

தீர்ககதரிசனஙகளும் oy Lb Bus) 
ருக்கின்றன என்றார். 
௯௧௪ 4 19மலும் பரிசேயர் கூடி 

யிருச்சையில், இயேசுவானவர் ௮ 
வாசளை நோககு, 

௪௨ இறிஸ்துவைக்குறித்து உங 
களுக்கு எபபடிச தோன்றுகன் 

றது? ௮வா யாருடைய குமார 
னென்று கேட்டார்; அவர் gra 
இன் குமாரன என்றார்கள். 
௪௬௩ இயேசுவானவர் சொன்ன 

து: 'அபபடியானால் நான் உம் 
மூடைய சத்துருக்களை உமத பா 
தப்படியாச்கிப போடுஇறவலாச 
கும், நீர் என்னுடைய வலதுபாரி 
சத்திலே உளுக்காறும் என்று பரா 
பரன் என் கர்த்தருடனே சொன் 
னா என்று, 
ee தாவீது (பரிசுத்த) அவியி 
னாலே சொல்லி, (இவ்விதமாய்) 
அவரைச் கர்ச்சரென்று சொல்லி 
யிருக்கிறது எப்ப்டி? 
௪௫ தாவீது MANNS SIFT 

ரென்று சொல்லியிருக்க, அவர் 
எபபடி அவனுடைய குமாரனாய 
இருபபார் என்றார். 
௪௬ 13அதற்கு மாறுத்தரமாச ஓ 

ருவனும் ஒரு வார்த்தையையும் 
  

  
  

         



ந் 
அவ் சலனதைக்யகையவில். 

Ge 

  
மத்தேயு ௨௬ அதிகாரம். 
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சொல்லத் இராணியிருர்ததில்லை; 
1அர்காள் முதற்கொண்டு ஒருவ 
ரும் ௮வரிடத்தில் வினாக்களைக் 
கேட்கத் துணிர்ததுமில் லை. 

௩. அதிகார LD. 

௪, இறிஸ்து லேதபாரகர், பரிசேடிருடைய கெட்ட 
சடக்கைசளைப பிஷ்பற்றாமல் அவச்சளின எல்ல 
உப ளைக் சைசகொளள வேண்டியதென 
௮ if போதிகத, டு அவாகளுடைய 
பெரு க்ருறித்துத் சமமுடைய சீஷர்கள் 
கச்சரிக்கையாயிருக்கக் சற்பிததது, ம, அவா 
கஞடைய மாயதைடம, குருடடாட்டததையம 
குறிதது அவாகளுக்கு எட்டுவகை வேதனைகளைக் 
ap, ae, எருசலேமின அழிவை முனனறி 

வீசதது 

அ/பபொழுது இயேசவானவா 
சனஙகளுச்கும் தம்முடைய Fag 
ருக்கும் சொன்னதாவது: 
௨ "வேசபாரகரும் பரிசேயரும் 
மோசேயினுடைய அசனததில் 
இருக்இறெவர்கள். 
௬ ஆசையால் நீஙகள் கைக்கொள் 

ரூமபடிக்கு ௮வர்கள் உஙகளுக 
குச் சொல்லுற யாவையும் கைக் 
சொண்டு ஈடக்சக்கடவீ£கள்; ௮ 
வர்களுடைய இரியைகளின்படி 
யோ செய்யாமல் இருங்கள்; என் 
னத்தினாலெனில், *அவாகள சொ 
ல்லியும் செய்யாமல் இருகஇருர் 
கள்; 
௪ அல்லாமலும் *அவர்கள் பா 

ரமாயும், சுமப்பதற்கு அரிதாயும் 
இருக௫ற சமைகளைக்கட்டி, மனி 
தருடைய தோள்சளின்மேல் வை 
க்கருர்கள்; தாங்களோ ௮வைச 
ளை ஒரு விரலினாலும் sores 
மனமில்லாமல் இருகச்இளர்கள். 

டு 5தஙகள் இரியைகள யாவை 
யும் அவர்கள் மனிதரால் கரீண்பப 
டும்படிக்குச் செய்கிறார்கள்; *கற் 
பனைகள் எழுதியிருக்கிற. நாடாக் 
களை ௮கலமாகஇ, தங்கள் வஸதி 
ரங்களின் தொங்கல்களை விஸ்தா 
ரம்பண்ணி, 
Ge "விருந்துகளில் முதலிடச் 

இல் Doss, செபதலயக்க 
ளில் முதல் ஆசனங்களில் இருக் 
கவும்,   * 
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௪ சர்தைகளில் (மம்றவர்களால் ) 
வாழ்த்துதல் ௮டையவும், இரமீ 
இரபீ என்று அ௮ழைக்சபபடவும் 
விரும்புகிருர்சள். 

௮ 3நீங்களோ இரபீ என்று ௮ 
ழைக்சபபடகச் கூடாது; என்னத் 
இனாலெனில், கிறிஸ்த என்பவர் 
ஒருவரே உங்களுக்குச் குருவாய் 
இருக்கிறார்; நீஙகள் எல்லாரும் 
சகோதரராய் இருச்இறீர்கள். 

க மேலும் பாமண்டலத்தில் இ 
ருக்கிறவர் ஒருவரே உங்களுச் 
குப் பிதாவாய் இருக்கிறார்; அ 
கையால் நீங்கள் பூமியிலே ஒரு 
வனையும் உங்கள் பிதா என்று ௮ 
ழைச்கச் கூடாது. 

௰ அல்லாமலும் கிறிஸ்து என், 
பவர் ஒருவரே உங்கள் குருவாய் 
இருக்கிறார்; அகையால் நீங்கள் 
உஙகளைக் குருக்களென்று அழை 
SHULL G கூடாது, 

௰க 19தன்னைத்சான் உயர்த்துறெ 
வன் சாழ்சசப்படவொன்; தன்னைத் 
தான் தாழ்த்துறவன் உயாத்சப்ப 
Ganon. 

0௨ 11ஆதலால் உங்களில் பெ 
ரியவன் உங்கள் ஊழியக்காரனாய் 
இருக்கக்கடவன்; 

௰௩ 4 13௮ஞ்சகராயெ வேதபா 
ரகரே, பரிசேயசே, ஐயோ! உங்க 
ளுச்கு வெதனைவரும்; என்னத்தி 
னாலெனில், மனிதர் முன்பாக நீங 
ser பரலோக இராக்சியத்தைப 
பூட்டிபபோடுகிறீர்கள்; நீங்களோ 
அதில் பிரவேடச்இிறதில்லை; பிர 
வே௫ச்ச மனதாய் இருக்கிறவர் 
கள் பிரவேசியாதபடிக்கும் செய் 
இறீர்கள்- ் 
Oe வஞ்சகராகய வேதபாரக 

ரே, பரிசேயரே, ஐயோ! உஙக 
ளுக்கு வேதனைவரும்) என்னத் 
இனாவஷென்றால், $ரீங்கள் விஸ்தார 
மாய்ச் செபமந்திரங்களைச் சொல் 
லுரோம் என்று சொல்லி, கைம் 
பெண்களுடைய பொருள்சளைப் 
பட்டக் றீர்கள்; அதின் நிமித்தம்   
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லயத்தின்மேல் சததியம் பண்ணி 
னால் அது செல்லாது; ஒருவன் 
சேவாலயத்திலுள்ள பொன்மேல் 
சத்தியம் பண்ணினானாகில் ௮வன் 
அச்சபபடியே செய்யவேண்டும் 
என்கிறாகள். 
Det மதிகேடரே, குருடரே, 

எது பெரிது ? பொன்னே பொன் 
னைப் பரிசுச்தமாச்குற தேவா 
லயமோ? 

2௮ அன்றியும் ஒருவன் பீடத் 
தன்மேல் சத்தியம் பண்ணினால் 

அது செல்லாது; ஒருவன் ௮ 
லுள்ள காணிக்கையின்மேல் சத்தி 
யம் பண்ணினானாகில், ௮வன் ௮ 
இன்படியேசெய்யவேண்டும் என் 
இறீர்கள். 
௰௯ மதிகேடரே, குருடரே,எது 
பெரித?*சாணிச்கையோ காணிக் 
கையைப பரிசுத்தமாக்குகற பீட 
மோ? 
௨௰ ஆகையால் பீடத்தின்மேல் 

சத்தியம் பண்ணுகிறவன் அதின் 
மேலும் அதில் இருக்ற எல்லாப 
பொருள்களின் மேலும் சததஇியம் 
பண்ணுகிறான். 

௨௧ தேவாலயத்தின்மேல் சத்தி 
யம் பண்ணுறெவன் அதின்மே 

அம் *அதில் வாசமாயிருச்றெவர் 
மேலும் கத்தியம் பண்ணுறான். 
௨௨ அல்லாமலும் வானத்தின் 
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மத்தேயு ௨௬ அஇகாசம். ௫௫ 

௮,இ௧ ஆச்சனை உங்களுக்குச் இ] பி. ௬௩. மேல் சத்தியம் பண்ணு றெவன் 
டைக்கும். கை! பராபரனுடைய பத்திராசனத் 

மடி வஞ்சகராகிய வேதபாரக இன்மேலும் அதில் வீற்றிருக்க 
சே, பரிசேயரே, ஐயோ! உங்க வர் மேலும் சத்தியம் பண்ணு 
ஞூக்கு வேதனை வரும்); என்னத்தி ரான். 
னாலெனில்,ஒருவனை (யூத) மார்ச் ௨௬ 4 வஞ்சகராகிய வேதபார 

1 கத்தான் ஆக்கும்படிக்கு நீங்கள் கரே, பரிதேயரே, ஐயோ! உங்க 
சமுத்திரச்தையும் பூமியையும் ௧ ளுக்கு வேதனை வரும்; என்னச் 
டக்து இறிகிதீர்கள்; அவன் ௮ப் இிஞலெனில், “நீஙகள் par Ad 
படிப்பட்டவனானபொழுது, நீங gy வெந்தயத்திலும் 7559) ey ip 
கள் உங்களைபபார்க்கிலும்௮வனை பத்தில் ஒரு பாகத்தைக் கொடுத்த, 
இரட்டிப்பாய் நரசத்துச்குரியவ “வேதத்தில் (சொல்லியிருக்திற) 

னாக்குடுநீர்கள். அதக கனமான காரியங்களாகய 
௰௬ 4 !குருடராய் வழிகாட்டு 16௪ ௦6 ௨ நீதியையும இரக்கத்தையும் உண் 
இறவாசளே, ஐயோ! உஙகளுக்கு| “*“* மையையும் விட்டு விட்டீர்கள்; 
வேதனைவரும்; ஒருவன் தேவா 20 ட ate இவைசளையே நீஙகள் ஈடப்பித்த 

அவைகளையும விட்டு விடாமல் 

இருச்சவேண்டும். 
௨௪ ஆ குருடராய் வழிகாட்டு 

கிறவர்களே, கொசுடில்லாதபடிச் 
குதி(சண்ணீரை)வடிகட்டி ஒட்ட 
கதீசையோ விழுங்குகறவர்களாய் 
இருக்கிறீர்சள். 
௨௫ வஞ்சகரரகிய வேசபாரச 

சே, பரிசேயரே, ஐயோ! உங்க 
ஞூக்ரு வேதனை வரும்; என்னத்த 
னாலெளில், *8போசனபான பாத் 
இரங்களின் வெளிபபுறத்தை நீங் 
கள் சுத்தம் செய்கிறீர்கள்; அவை 
களின் உள்ளோ கொள்ளையும் ௮ 
இயும் நிறைர்திருச்சின்றன. 
௨௪௬ குரு “pe பரிசேயனே, 

முதலாவது போசனபான பாத்தி 
ர்களின் உள்ளத்தைச் சுத்தம் 
பண்ணுவாயாக; அபபொழுது ௮ 
வைகளின் வெளிப்பறமும் சுத் 
தீமாழிருக்கும். 

௨௭ 4 உஞ்சகராசிய வேதபார 
கரே, பரிசேயரே, ஐயோ! உங்க 
ளுக்கு வேசனைவரும்; என்னத்தி 
னாவெனில், 1நீச்கள் சாந்து பூ 
சபபட்ட கலலறைகளுக்கு ஓப 
பாயிருக்கிறீர்கள்; அவைகள் புறம் 
பே அலங்காரமாமஇருச்சன்றன; 
உள்ளேயோ மரித்தோருடைய 
எலும்புகளும் சகலவிசமான ௮ 
சுத்தமும் நிறைர்திருக்கின்றன;   

  

 



  

௫௬ மத்தேயு ௨௪ அதிகாரம். 
  

௨௮ அப்படிப்போல நீங்களும் 
புறம்பே மனிதருக்கு 8திமான்௧ 
ளென்று காணபபடுகிறீர்கள்,) ௨௩ 
கள் உள்ளத்திலோ வஞ்சகமும் 
அக்ரமழமும் நிறைச்திருச்சன் 
றன. 
௨௯ 2வஞ்சகராகிய வேதபாரக 

ரே, பரிசேய£ீர, ஐயோ! உங்க 
ளஞுச்குஜிவதனைவரும்; என்னததி 
னாலெனில், நீங்கள் தீர்க்கதரிசி 
சளுடைய சமாதிகளைக கட்டி, 
நீதிமான்களின் கல்லறைகளைச 
சிங்காரிதது, 

௬௰ எங்கள் பிசாக்களுடைய 
சாள்களில் இருர்சோமானால், ௮ 
வர்சளோடே கூட நாங்கள் தீக் 
கதரிசசளுடைய இரசதச்தைச் 
இரசமாட்டோம் என்றீர்கள். 

௬௧ ஆகையால் நீங்கள் தீர்க்க 
தரிசிகளைசக் கொலை செய்தவர்க 
ளின் புத்தாரென்று உங்களைச் 
குறித்துநீஙகள் தாமே சாட்சிகொ 
டு£இறீர்கள். 
௬௨ அப்படியிருச்ச, “நீங்கள் 

உஙகள் பிதாக்சளின் ௮ச்கிரம ௮ 
ளவை நிரபபுஙகள். 

௩௩ சர்பபஙகளே, *விரியன் 
பாம்புகளின் (குட்டிசளே) நீம் 
கள் ஈரக.றக்கினைககு எபபடித் 
தீப்பிப்போவீர்கள? 

mm ரி ஆதலால் கேளுஙகள், 
“சான் தீர்ச்கசரிசிகளையும ஞானி 
களையும் வேதபாரகமாயும உங்க 

ளிடததிற்கு ௮னுபபு கிறேன், ௮ 
வர்களில் சிலா நீங்கள் கொன் 
௮ சிலுவைகளிலும் அறைந்து, 7௪ 
லை உங்கள் ஆலயஙகளின்யாரி 

னால் அடித்து, ஊருருக்கும் துன் 
பப்படுத்துவீர்கள் 

௬டு “நீதிமானாகிய ௮பேலின் இ 
ரத்தமுதல், ?நீங்கள் தேவாலயத் 
துக்கும் பீடத்துக்கும் நடுவே 
கொலைசெய்த பரயொவின் குமா 
ரனான சகரியாவின் இரத்தம் வ 
மைக்கும், பூமியிலே சிந்தபபட் 
ட நீதியான இரத்தமெல்லாம் உங் 
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கள்மேல் வரும்படி.க்கு (௮பபடிச் 
செய்வீர்கள்.) 
௩௬ ௮-வையெல்லாம் இந்தச் ச௫் 

ததியின் மேலே வருமென்று மெய் 
யாய் உங்களுக்குச் சொல்லுடு 
றேன். 
௬௭ ஆ 11எருசலேம் பட்டணத் 

சாரே, எருசலேம் பட்டணதச்தா 
ரே, உங்களிடத்தில் ௮னுபபப 
பட்டவர்கள்மேல் Ysa adag 
திர்ச்ககரிசகளைக் கொலைசெய்இற 
வர்களே, கோழி சன் குஞ்சுக 
ளைச் சிறகுகளின் ழே கூட்டிச் 
சேர்த்துச்கொள்ளும் விதமாய் ௮ 
கேசநதரம் 'உஙகளைக கூட்டிச் 
சோத்துச்கொள்ளவிரும்பினேன்; 
நீங்களோ வரமாட்டோம் என்டு 
நீர்கள். 
௩௮ (ஆகையால்) உங்கள் வா 

சஸ்தலம் பாழாக்சபபடும். 
௩௯ அல்லாமலும் பராபரனு 
டைய நாமத்தினாலே வருகறவா 
தோக்திரிச்சபபடச் கடவரென்று 
நீங்கள் சொல்லுமளவும், இதுமு 
தல் என்னைக காணாதிருப்பீர்ச 
ளென்று உங்களுகருச் சொல்லு 
றேன் என்று தஇிருவுளம்பற்றி 
ஞர், 

௨௪. அதிகாரம். 
க இறிலது தேவாலயததின அழியையும, & அத 

அழிவு சமபவிகறதறகு முன உணடாரும் உபச 
இரவல்களையும, ௨௭. தாம நியாயாதீரச்ருமபடி 
வருமபோது உணடாரும அடையாளவகளையும் 
முனனறிவிதது, ௨௬, ௮ஈத நாளும், சாழிகையும 
தெரியாசஇிஞல, ௪௨ எக ரேரமும் எசமானுடைய 
வருகையை எதாகேரக்குய நகறபணிவிடைககாரர் 
களைபபோல எச்சறிக்கையாயச் காததிருச்சப போ 

தித்து 

1இ)யேசுவானவர் தேவாலயத் 
தை விட்டுப் புறபபட்டு வருகிற 
பொழுது, அவருடைய சீஷர்கள் 
சேர்ந்து, தேவாலயம் கட்டி இருக் 

4 இற வகைகளை அவருக்குக் காண் 
பித்தார்கள். 
௨ இட£யசுவாளவர் ௮வர்களுட 

னே சொன்னது; இவைகள் எல் 
லாவற்றையும் பார்க்கறீர்களல்ல 
வோ? 11(இவைகளில்) ஒரு கல் 
மற்றொரு கல்லின்மேல் இங்கே 
   



  cette ne ச சவ. அரை Alen pnt em et 

| வைச்சபபடவதில்லை; எல்லாம் இ 
| டி.க்கபப$ரிமென்று மெய்யாய் உங் 
 களுசகுச் சொல்லுகிறேன் என் 
| cap mr. 

| ௬ 9 1பின்பு அகர் ஓலீவம 
வேயின்மேல் உளுச்சாக்திருக்கை 
We, ஷேர்மாத்திரம் அவரிடத 
Be வரது, இவை எபபொழுது 

' சம்பவிக்கும்? மேலும் நீர் விரவ 

(தற்கும் உலகத்தின் முடிவுககும் 
| அடையாளம எது? இவைகளை 
கீர் எஙசளுக்குச் சொல்லவேண 
| Bid என்றார்கள். 

௪ அவர்களுக்கு மாறுதீதரமாக 
இயேசுவானவா சொன்னதாவது 
அதநேசர் வநது, என் நாமத்தை 
எடுத்து, தஙகளைக் இறிஸது எனறு 
சொலலி, *அசேகம்பேரை வஞ் 
திப்பார்கள் 
௫ ”ஆசலால் ஒருவனும் உங்களை 

வஞ்சியாதபடிக்குப பாருஙகள். 

௬ அல்லாமலும், யுத்தஙகளையும் 
யுத்தககளின் ஈடச்கைசகளையும் 
கேள்விபபடுவீர்கள் ௮பபொழுது 
நீஙகள் கலங்காதபடிககுப பாருங 
கள்; அவையெல்லாம் சமபவிச்க 

, வேணமெ, ஆனாலும் முடிவு உட 
| னே வராது, 

  
| ஆகையால் “pay சனக்கூட் 
டம் மற்றொரு சனக்கூட்டத்திற் 
கும், ஒரு இராச்சியம மற்றொரு 
' இராச்செத்திற்கும் விரோதமாய் 
| எழும்பும்) பஞ்சஙகளும் பெருவா 
| ரிச்சாய்ச்சல்களும், பூமி ௮திர்தல் 
சளூம் ௮ஙகங்சே உண்டாகும். 

௮ அனாலும அ௮லையெல்லாம் 
உபாதிகளுக்கு ஆரம்பமாம் இருச் 
கும். 

௯ "அப்பொழுது உபத்திரவப 
படும்படிக்கு உஙகளை ஓபபுச் 
கொடுத்து,உங்களைச் கொலைசெய் 

, வார்கள்; என்னுடைய ஈறடத்தின் 
நிமித்தம் நீங்கள் எல்லா உலகம் 
சாராலும் பசைகசகபபடுவீர்கள். 

௰ ௮ச்சாலச்திலே $அகேகர் இ           லச்சை அடைந்து, ஒருவல 
ரஷ ரகவ அவனகக டிப வககவைசியைய பரனை, வன: ஷவலு, ஆ ல 
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ஒருவர் காட்டிக்கொடுத்து, ஒரு 
வலா ஒருவா பகைபபாரகள். 

௰க *அரேகம் சகள்ளததீர்க்கதரிச 
களும் எழும்பி 1அரேகம்பேனா 
வஞ்டப்பார்கள். 

௰௨ மேலும் ௮கரமம் மிகுதியா 
வதினால் அசேகருடைய அன்பு 
மாறிபபோம். ட * 
௰௩ 11 னாலும் முடிவுபரியர்தம் 

நிலைகிற்பவனே இரட்டிக்கப்படு 
வான். 
௰ஈ அல்லாமலும் 1*உலசத்தார் 

எல்லாருக்கும சாட்சியாக இராச் 
சியத்தின் சுவிசேஷம் '3பூமியில் 
எஙகும் பிரசங்இச்கப்படும்; அப 
பொழுது முடிவு வரும். 

௰௫ 4 அபபடியிருசச !*4இசை 
வாசிச்சிறவன் இரதித்துச்கொள்       ளச்சடவன்; '5பாழாக்குகிற ௮௬ 

| வருபபைக்குறித்துத் தானியேல் 
தீர்க்கசரிசி சொன்னாரே, “gong 
நீஙகள் பரிசுசத ஸ்தலத்தில் கிற 
கக் காணும்பொழுது, 

| We யூதேயாவிலுள்ளவர்கள் 
மலைகளுஈகு ஒடிப்போகக்கடவா 
sor. 
௰௪ வீட்டி அமல் இருப்பவன் 

சீன் வீட்டிலுளளவைகளை எடுத் 
துச்கொண்டு யபோகும்படிக்கு இ 
று சாமல் (போசக்) கடவன். 

௰௮ அல்லாமலும் வயலில் இருப 
| பவன் சன் ௮ஸதிரய.களை எடுத்துக் 
கொண்டு போகும்படிச்கு பின் 

| னிட்டுத் திரும்பாமல் (போசக) 
| கடவன். 

  

as! Dae VCur! grog நாள்களில் 

கருகிபவதிகளுக்கும் மு$லகொ 
கெ௫றவர்களுககும உபததஇிரலும் 

இருக்கும 
௨௰ மேலும் கலகம் உண்டா 

னது முதற்சொ டி இதுவனாச் 
| கும சபேவியாததிமாம். இனிமே 
லும் சம்பவியாததுமாய் இருகறெ 

18 தானி க ௨௬ | மிருந்த உபத்திரதும் ௮.்சாலதி 
ம்லசயோகே 

ae | 
| 

ee 

திலே உண்டாயிருக்கும். 
௨௪ ஆதலால் சீங்கள் ஓடிப்போ 

  

 



  

  

சிகளும் எழும்பி, தெரிஈதுகொள் 
எப்பட்டவர்களை (வஞ்சிக்க) 
கூடுமானால், *அவர்களையும் வஞ் 
சிச்கத்தக்கசாச மிகுரக்ச Geum 
களையும் அற்புதங்களையும் செய் 
வார்கள். 
௨௪ ஆதலால் அக்காலத்திலே 

ஒருவன் உங்களை கோகடு, 4இ 
தோ றிஸ்து இஙகே இருக்கிறார், 
அசோ ௮ஙசே இருச்இருர் என்று 
சொன்னால், நீஙகள் ௮வனை ஈம் 
பாமல் இருபபீரகளாக, 
௨௫ அதை நான் உங்களுக்கு 

இபபொழுது முன்னறிவிதசேன். 
௨௬ ஆகையால் அதோ வனாக்தர 

தீதில் இருச்கிறாரதுன்ற சொன 
னால் வெளியே புறபபடாதிருங் 
கள் 
௨௭ இதோ வீட்டின் அ௮அறைக 

ஞுக்குள் இருக்கிறாரென்றால், 
அதை ஈம்பாதிருஙகள். *மின்னல் 
இழக்கிலிருந்து சோன்றி மேற்கு 
வரைக்கும் (சீக்கொமாய்) பிரகா 
இக்கறவிதமாய் மனிசனுடைய 
குமாரன் வருவான் 
௨௮ அல்லாமலும் 1பிணம் எங் 
கேயோ அங்கே கழுகு£ர் கூடி 

வரும்: ் 
em 4 அந்த நாள்களிலுள்ள 

1உபத்திரவத்திந்குப் பின்பு, உட 
னே “சூரியன் இருள் அடையும், 
சந்திரன் பிரகாசம் கொடாமல் 
இருக்கும், ஈட்சத்திரங்கள் வானத் 
திலிருந்து விழும், வானத்திலுள்ள 
(மத்ற) வல்லமைகரஈரம் ௮சைக்   
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௫௮ மத்தேயு ௨௪ அதிகாரம். 

வது மாரிகாலத்திலானாலும் ஓய் | இ. பி. ௬௬. | ௬௦ அப்பொழுது *மனிதருமார 
வுகாளிலானாலும் சம்பவியாதப | ௯௨௯௯7 னுடைய அடையாளம் வானத்தி 
டிக்கு கவேண்தெல் பண்ணக்கட (1 ந 2) லே சாணப்படும்) அல்லாமலும் 

வீர்கள். an மனிதனுடைய குமாரன் வானச் 
௨௨ அர்த சாள்கள் குறைச்சப் (26 ௦ ௧௪ | இன்மேகங்களின்மேலே?மிகுர்த 

பட திருந்தால் ஒருவனும் தப்பிப் oo ட் x. வல்லமையோடும் மூமையோடும் 
போவதில்லை; "தெரிந்துகொள் | ,)% வெளி | வருகிறதைப்பூமியிலுள்ள!சோத் 
எப்பட்டவர்சகளின் நிமித்தமோ க கிட கியத்தார் எல்லாரும் சண்டு புலம்பு 
HES ராள்கள் குறைச்சப்படும், 1௦ உட வார்கள். 

௨௬. அச்சாலச்திலே. களளக “4 உ mes அல்லாமலும் 1£அவர் “தூத 
கிறிஸ்து.ச்சளும் கள்ளத்தீர்ச்சதரி 2 BGar உ௱ரை வலுவாய்த் தொனிக்கும் எக் 

சாளத்துடனே அனுப்புவார்; ௮ 
வர்கள் வானத்தின் எல்லைகளுச் 
குள்ளே சாலுதிசைகளிலுமிருஈது 
அவரால் தெரிந்துசொள்ள(பபட் 
டவர்களைச் சேர்த்துச்சகொள்வார் 

கள். * 

௬௨ ரி 1அத்திமாத்தினால் ஒரு 
உவமையைக் கற்றுக்கொள்ளுங 
aon; ௮இன் இளை சளிராசி, இலை 
களைச் சொகெகிறபொழுது, வச௩ 
தீகாலம் சமீபமாயிருக்இன்றதென் 
௮ அறிந்திருக்கிறீர்சள். 

tm அப்படிபபோல கான் சொ 
ன்னவைகள் எல்லாம் சம்பவிச் 
கிறதை நீங்கள் சாணும்பொழுது, 
1*சமிபமாகவேர*இருக்கிறாரென்று 

அறியகசடலாீகள். 
me 15இந்தச் சர்சதி ஒழிந்து 

போகும்முன்னே ௮வையெல் 
லாம் சம்பவிக்கும் எனறு மெய் 

யாய் உங்களுக்குச் சொல்லுக 
றேன். 
௩௫ 18வானமும் பூமியும் ஒழிக் 

துபோம்;)என் வ௪னஙகளோ ஒழி 
யாமல் இருக்கும். 

௬௬ ரி 112அவை சம்பவிக்கும் நா 
ளையும் சாழிகையையும் என் பிதா 
ஒருவரேதவிர 18மற்றொருவனும் 
அ,மியமாட்டான்; பரமண்டலங்க 
ளிலுள்ள தேவதூதர்களும் அதை 
அறியார்கள். , 

௩௪ கோவாவின் காலத்திலே 
ஈடர்ததுபோல, மனிதனுடைய 
குமாரன் வரும் காலத்திலேயும் 
ஈடக்கும் 

மணக, ப வவ த் im semen aisle அடி 
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௬௮ 1எப்படியென்றால், சலப் 
பிரளயத்திற்கு முன்னான காள் 
சளிலே கோவா பேழைக்குள் பிர 
வேூத்தகாள்வனாக்கும் சனங்கள் 
போசனபானம்பண்ணி, 

me பெண் கொண்டு பெண் 
கொடுத்து (தங்களுக்கு மோசம் வ 
ருமென்று) நினையாமல் இருர்தார் 
கள்;,அப்பொழுதே சலப்பிரளயம் 
வந்து, அனைவரையும் கொண்டு 
போயிற்று; அதுபோல மனிதனு 
டைய குமாரன் வரும்பொழுதும் 
ஈடக்கும். 

௪௰ அக்காலத்திலே *இரண்டு பு 
ரூஷர் வயலில் இருபபார்கள்) ௮ 
வர்களில் ஒருவன் பிடித்துக்கொ 
ள்ளப்பவொன், ஒருவன் சப்பிப 
போவான், 
௪௧ இரண்டு பெண்கள் திரிகை 

இிரித்துக்கொண்டிருபபார்கள்; ௮ 
வர்களில் ஒருத்தி பிடி*்துச்சகொள் 
ளப் பவொள், ஒருசதி தபபிபபோ 
வாள். 

௪௨ 4 அப்படியிருக்க, ”உங்கள் 
எசமான் வரும் காழிசையை நீங 
கள் அதியாக eee விழித் 
திருக்கக்கடு 

Fin ACL COT LD சாமுச்தை 
வீட்டெசமான் அ௮திஈதானானால், 
அவன் விழித்துச்கொண்டு, தன் 

வீடு சன்னமிடப்படாதபடிக்குச் 
செய்திருப்பான் என்று அறிதி 
ருக்இறீர்கள். 

௪௪ அப்படியிருக்க, “நீங்கள் நி 
னையாத காழிசையிலே மனிதனு 
டைய குமாரன் வருவதால், நீ௩க 

ளும் 'எத்தனமாய் இருக்சச்சடவீர் 
கள். 

௪௫ ₹எசமான் தன் வேலைச்சார 
ருக்குச் திட்டமாய்ப் போசனம் 
கொக௫ுக்கும்படிச்கு, அவர்கள் 

, மேல் விசாரணைக்தாரனாகவைத்த 

உண்மையும் புத்தியுமுள்ள ஊழி 
யக்சாரன் யாவன்? 
௪௬ "எசமான் வரத, எந்த ஊழி 

யக்சாரனை அப்படிச் செய்யச் 
எரக்கி வதை வரான். 
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காண்பானோ, அவனே பாச்பெ 
வானாய் இருப்பான். 
௪௪௭ தன் அஸங்இகள் எல்லாவற் 

மின்மேலும் ௮வனை வைப்பா 
னென்று மெய்யாய் உங்களுக்குச் 
சொல்லுறேன். 
FH அந்த, ஊழியச்காரனோ, 
பொல்லாதவனாய், ன் எசமான் 
திரும்பிவரத் தாம்தமாய் இருபபா 
னென்று எண்ணி, 
௪௯ தன்னோடேகூட ஊழியம் 

செய்கிறவர்களை அடிக்கச் தொ 
டங, வெறியரோடே புித்துச் 
குடிக்றெவனைனால், 
டு அந்த ஊழியச்சாரன் நினை 

யாதிருகறெ நாளிலேயும் ௮௨னுக் 
குச் தெரியாத கேரத்திலேயும் ௮ 
வனுடைய எசமான் வந்து, 
டுக ௮வனைச் கடினமாய் நடித் 

௮, அழுகையும் பற்கடிப்புமுள்ள 
இடத்திலே வஞ்சகரோடே gu 
னுடைய பங்கை ஏற்படுத்து 
வான். 

௨௫. அதிகாரம். 
௪ பத்துக் கன்னிகாஸஇரிகளையும், 6௦௪ தாவர்துகளை 

யுங்குறித்த உவமைகள், ௬௪ கடைசி நியாயத் 
இரபபின Sarma 

அபபொழுது பரலோக இராச் 
சியத்சார், *தங்கள் இவத்திகளைப 
பிடித்து மணவாளனுக்கு எதிர் 
கொண்டுபோகப் புறப்படுகிற பத் 
துச் சன்னிகைகளுக்கு ஒப்பாய் 
இருப்பார்கள். 

௨ அவர்களில் "ஐந்துபேர் புத்தி 
யுள்ளவர்களாயும், ஐந்துபேர் புத் 
இயீனராயும் இருந்தார்கள். 

௬ புத்திமீனமுள்ளவர்கள் தம் 
கள்“திகத்திகளை எடுத்தபொழுது, 
எண்ணெயைச் கூடச் கொண்டு 
போகவில்லை. 
௪ புத்தியுள்ளவர்களோ Sass 

சளோடுங்கூடத் சங்கள் பாத்தி 
ரங்களில் எண்ணெயையும் கொ 
ண்டுபோஞார்கள், 

டு மணவாளன் 'சாமதித்தபொழு 
அ, !1எல்லாரும் நித்திலா மயச்சம் 
௮டைந்து Si it) Gots or. 

pear Noreen tn net னவ சவம் சரணை 

     



மத்தேயு ௨௫ அஇகாசம். 
  

சு ௮பபடியிருக்கும் காலத்தி 
லே, 1பாதிஇராத்திரியிலே இதோ, 
மணவாளன் வருகிறா, அவருக் 
கு எதிர்சொணடுமபாகப புறபப 
டுஙசளென்று கூக்குரல் உண்டா 
யிற்று, 
எ உடனே அந்தக் சன்னிகை 

கள் எலலாரும் எழுந்திருநது, தங் 
சள் ”இ.வத்திகளை விளக்கினாகள். 

௮ (அபபொமுது) புத்திமீன 
முள்ளவாகள் புததிபுள்ளவாகளை 
கோகி எங்கள இவசதிகள் ௮ 
ணைதுபோடெனெறன; கையால 
உஙகள் எணணெயில்* கொஞ்சம 
எஙகளுககுதீ தாருங்கள் எனருா£ 
கள். 
௯ அதற்குப புசதியுள்ளவர்கள 
சொன்னது! நாஙகள் கொடுததால் 
எங்களுக்கும் உஙகளுககும கு 
றைசசல உணடாமும; அபபட 

யாகாசபடிக்கு நீங்கள் சடைககா 
ரரிடசதில் போய், உஙகளுக்காக 
(எண்ணெயைக) கொளளுஙகள் 
Gram (Ip Ean. 
ம அந்தபபடி அவர்கள் சொள 
ளபபோறெபொழுதுமணவாளன் 
வாதா; ஆத்தனமாயிருஈதஉர்கள் 
௮வரோடேகூடக சலியாணததஇற் 
குபபோய, (வீட்டில்) பிரவேச 
ginger. 
மக “உடனே கதவு பூட்டபபட் 

டு; பினபு மற்றக் கன்னிசைக 
ளூம வந்த, *அண்டவரே.௮ண்ட 
வரே, எங்களுக்குச் திறககவேண் 
டும் என்ராாகள் 
௰௨ அதற்கு ௮வர் சொன்னது; 

*உங்களை ௮றியமாட்டேன் என்று 
மெய்யாகவே உஙகளுச்குச்சொல் 
ஓுூறேன் என்ளூர். 
Dm அ௮பபடியிருக்க, £மனிசனு 
டைய குமாரன் வரும் நாளையா 
னாலும் நாழிசையையானாலும் நீங் 
கள் அறியாமல் இருக் றெபடியினா 
லே, விழித்துககொண்டிருச்சகக 
ln OS TB GIT. 

௰௪ ரி அன்றியும் (பரலோக இ 

ராச்சியம்) "புறத்சேசத்திற்குப் பிர 
rete mee   
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கவுதைகா அவன ஆகலை கைன்முவகம. 

யாணமாய்ப் போசு மனதுள்ள 
மனிதன் சன் ஊழியச்சாரரை ௮ 
copes தன் ஆஸஇிகளை அவா 
சஞச்கு ஓபபுக்கொதெததுபோல 
இக்கும். 
மடு அவனுடைய திராணிச் 

குத்தக்ககாக ஒருவனுக்கு ஐது 
*சாலஈது, 1/ை பொன்னும்,ஒரு 
வனுக்கு இரண்டு தாலநது நிறை 
பொன்னும, பின்னொருவனுககு 
ஒரு தாலாது (சிறை பொன்னும்) 
கொதெது, பின்பு உடனே புறச் 
சேசத்திமகுப போனான். 
OF ஜாது தாலரசதைப பெற்ற 

வன போய், அவைகளால் வியா 
பாரம்பண்ணி, வேறு ஐந்௮ தால ! 
தைச சமபாதிச்தான 

Wor அபபடிபபோல இரண்டு 
தாலஈசைப பெற்றவனும் வேற 
(இரணடு தாலஈதைச் சம்பாஇுத் 
சான் 

OF Em சாலஈதைப் பெற்றவ 
னோ போய், நிலச்திலே ஒரு குழி 
யைத் தோண்டி, சன் எசமானு 
டைய திரவியத்தை அதிலே uy | 
சைசது வைச்சான். 
Wh ௮0ேக காலஓுதூன பின்பு, ' 

அரத ville ௪௪ 

மான் திரும்பி வர் அவாகளோ 
டே சணக்குப பார்த்தான். 
௨௰ அபபொழுது ஐந்து தாலச் | 

தைப பெற்றவன் சேர்ந்து, வேறு | 
றந்து சாலகசைக் சொண்டுவந்து, | 
ஆண்டவனே, ஐது தாலாசை 

எனக்கு ஒப்பு வித்தீரே, இதோ, ௮ 
வைசளால் வேறு pig srak 
தைச் சம்பாதித்தேன் என்றான். 
௨௧ அப்பொழுது எசமானான 

வன் அவனை கோக்க, ஈல்லது உத் 
தமமும் உண்மையுமுள்ள ஊழி 
யக்சாரனே, கொஞ்சத்தில் உண் 
மையாய் இருநதாய், Mg@rag 
இன்மேல் உன்னை அதிகாரியாக 
வைபபேன்; உன் எசமானுடைய 
1 ரக்தோஷச்சிற்குட் பிரவேசித்த 
வா என்றான். 
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மததேயு,௨டூ அதிகாரம். க 
  

| றவனும் சேர்ச்து, ஆண்டவனே, 
| நீ இரண்டு தாலட்தை எனக்கு 

, ஓபபுவித்ிரே, இதோ, அவைக் 
ளால் வேறு இரண்டு தாலஈசைச் 
சம்பாதித்தேன் என்றான். , 
௨௩ அவனுடனே எசமான் 

சொன்னது: ஈல்லது 'உத்தமமும 
உணமைய௰ுமுள்ள ஊழியசக்சார 
னே, கொஞ்சத்தில் உணமையாய் 
இருகசாய்) ௮கேகத்தின்மேல் உ 
னனை ௮தஇகாரியாக வைப்பேன்; 
உன் எசமானுடைய சஈதோஷ 
தீதிற்குட் பிரவேசிதது வா என் 
ரூன், 
௨௪ பின்பு ஒரு தாலர்தைப 

பெற்றவனும வது, Berle 
னே, நீர விதையாத இடச்திலே 
அறுக்கிறவருமாய், தெளியாச இ 
டத்தில் சோசக்கிறவருமாயிருக௫ற 
கடினமான மனிதனாய் இருகறீர் 
என்று ௮றிடதேன் 
2G கையால் நான் பயச்து 

போய், உமது தாலந்தை நிலத்தில் 

புதைததுவைச்சேன்; இதோ, உம் 
மூடையதைச் திரும்ப எடுததுச் 
கொள்ளூம என்றான். 
௨௬ அவனுக்கு மாறுத்தரமாக ௭ 

சமான் சொன்னதாவது: பொல் 
லாதவனும் சோம்பனுமான ஊழி 
யக்சாரனே, சான் விதையாத இ 
டத்தில் அுறுக்றவ ளென்றும், 
தெளியாத இடத்தில் சேர்க்றெவ 
னென்றும் நீ ௮றிஈதாயா ? 
௨௭ அ௮பபடியானால் நீ என் இர 

வியத்தை வியாபாரிசளிடத்தில் 
வைச்கவேண்டியதாய் இருக்தது; 

அப்பொழுது சான் வரத, என்னு 
டையதை வட்டியோடே கூட 
எடுத்துச்சொள்வேனே என்று 
சொல்லி, 

  
௨௮ பின்பு "உள்ளவன் எவனோ 

அவனுக்குக் கொடுக்கப்படும், சம 
பூரணமும் HABE gp car 
கும்; உள்ளவன் அ௮ல்லாதவனி 
டத்தில் இருக்றெதும் எடுத்துச் 
கொள்ளப்படும். 
௨௯ அசையால் இவனுடைய   

ஓ. பி. ௩௯ சையிலிருக்கிற தாலந்தை நீங்கள் 
டண சல 
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1] முத், உம் டேர், 

மாற் ம ௪ம் 
குசொரி ௨௯ 
orl be De 

வாஙஇ,, பத்துத் தாலந்தை உடை 
யவனுக்குச் கொடுங்கள். 

௯௰ அல்லாமலும் ௮பிரயோசன 
மான இர்ச ஊழியசக்சாரனை 5௮ 
மூகையும் பற்கடிபபுமுள்ள மிச 
வும் புறம்பான இருளிலே தள் 
ளிபபோடுஙகள் என்றான 

௬௧ 4 அன்றியும் *மனிசனுடைய 
குமாரன் தமது மகுமையோடே 
தம்முடைய சகல பரிசுத்சதூத 

ருடனேயுககூட வருமபொழுது, 
அவர் தமது மகிமையுள்ள பத்திரா 
சனத்தின்மேல் வீற்றிஈப்பா£ 

௩௨ அப்பொழுது “உலகத்தார் 
எல்லாரும் அவருக்கு முன்பாசக் 

கூட்டப்படுவாரகள்; ₹மேய்ப்ப 
னைனைவன் ஆடுகளையும் சடாக்களை 
யம் பிரிக்றெதுபோல, அவர் ௮ 
வர்களை வெவ்வேறாகப பிரித்து, 

௬௬ ஆடுகளுக்கு ஓபபானவர்க 
ளைத் சமது வலதுபச்கத்திலேயும், 
கடாக்களுக்கு ஓபபானவர்களைசத் 
தமது இடது பக்சத்திலேயும் கி 
லுததுவார். 

௬௪ 4 அப்பொழுது இராசாவா 
னவர் தமமுடைநு வலது பச்குச் 
திலே நிற்பவர்களை கோக்க, 
1ரான் பசியாய் இருந்தபொழுது 
நீஙகள் எனக்குச் சாப்பாடு கொ 
டுசுதீர்கள்; சான் தாகமாய் இரு 

தீபொழுது என் தாகததைத் தீர்த் 
தாகள்; மோன் ௮க்கியனாய் இருக 
தீபொழுது என்னைச் சேர்த்துச் 
கொண்டீர்கள் 
௬௫ ?எனகச்கு வஸ்இ.ரம் இல்லா 

தபேோஈடிது எனக்கு வஸ்திரம் 
சொடுத்திர்கள்; நான் வியாதியாய் 
இருந்தபொழுது எனக்கு உதவி 
செய்ய வநதீர்சஓ்; Moco ane 
லில் இருஈசபொழுது, என்னைப் 
பார்க்க வநதிர்கள். 
௬௬ ஆகையால் ஏன் பிதாவினால் 

ஆர்வதிச்சப்பட்டவர்சளே,!! ௨ 
லகம் உண்டானது. முதல் உங்க 
ளுச்சாச எத்தனம்பண்ணபபட்டி.         

  

  

 



  

  pee ப அவக 
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மச் தேயு ௨௬ அதகொசம். 
  

ருக்றெ இராச்சியத்தைச் சுதந்த 
ரித்துக்கொள்ள வாருங்கள் என் 
பார். 
௬௭ அப்பொழுது நீதிமான்கள் 

அவருக்கு மாறுத்தரமாகச் சொல் 
வது: ஆண்டவரே, காங்கள் உம் 
மைப் படியும் தாகமும் உள்ளவ 
ரென்று எப்பொழுது' சண்டு உம. 
க்குப் போசனபானம் கொடுத். 
தோம்? 
௩௮ நரங்கள் உம்மை அக்கிய 

ரென்றும் வஸ்திரம் இல்லாதவ 
ரென்றும் எப்பொழுது கணடு ௨ம் 
மைச் சேர்த்துக்கொண்டு, உமக்கு 
வஸ்திரம் சொடுததோம் ? 
௬௯ ஈாஙகள் உம்மை வியாதி 

யுள்ளவெென்றும் காவலில் இருச் 
இறவரென்றும் எப்பொழுது சண் 
டு, உம்மிடத்தில் வந்தோம் என் 
பாாகள் 
௪௰ அதற்கு இராசா சொல்வது: 

?மிசவும் சிறியயான என் சகோத 
ரராசிய இவர்சளில் ஒருவனுக்கு 

இ, பி. ௬௩. 
வத ttm 

1 உரோ ௮,௬௭௪ 
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உற அப ௯ 
இ, 

7 Brod be. ௨ 

௨௬௯ உரோ 

௨ ௭,௬,   
நீங்கள் எசைச் செய்தாகளோ, ௮ 
சை எனக்சே செய்தீர்கள் என்று ' 
மெய்யாய் உங்களுக்குச் சொல் 
இூறேன் என்பார். 
௪௧ 4 பின்பு இவர் தமது இட 

பக்கத்தில் நிற்பவாகளைநோக்கி, 
கான் பசியாய் இருஈதபொழுது, 
நீஙகள் எனக்குச் சாப்பாடு கொ 
டுச்சவில்லை;சான் தாகமாய் இருர் 
தபொழுது, நீங்கள் என் தாகத் 
சைச் தாக்கவில்லை. 
௪௨ கான் அ௮ககியனாய் இருந்த 

பொழுது, நீங்கள் என்னைச் சேர்த் 
துச்கொள்ளவில்லை, எனக்கு வஸ 
இரம் இல்லாதபொழுது, நீங்கள் 
எனக்கு வஸ்திரம் கொடுச்சவில் 
லை;சான் வியாதியுள்ளவனுமாயக் 
காவலில் வைச்சமபட்டவனுமாய் 
இருந்தபொழுது, நீங்கள் எனக்கு 
உதவிசெய்ய வரவில்லை. 
௪௬ அசையால் சபிக்கப்பட்ட 

வார்களே, நீங்கள் என்னை விட்டு, 
*சாத்சானுக்காசவும் அவனுடைய 

8மாற் மாச 

லூக், டெட் ௪ 

யோவாமஈச 
¢   

9௪ம், 2, O, 

Par அப ௪ 

உடுழ்,   அதர்சளுக்காகவும் எச்தனம்பண் 

யோவா ட, 

யோவா மக, 

ணப்பட் டி.ரூக்இற “நித்திய ௮ 
னிக்குப் போங்கள் என்பார். 
௪௪ ௮ப்பொழுது அவர்களும் 

௮வருச்கு மாறுத்தரமாகச் சொல் 
வது: ஆண்டவரே, உம்மைப் ப 
சாகமுள்ளவர் என்றும், ௮6நியர் 

என்றும், வஸ்இரமில்லாதவர் என் 
௮ம், வியாதியுள்ளவர் என்றும், 
காவலில் இருக்கிறவர் என்றும் 
நாங்கள் எபபொழுது சுண்டு, உம 
சக்கு ஊழியம் செய்யாதிருந்தோம் 
என்பார்கள். 
௪௫ அதற்கு ௮வர் சொல்வது: 

₹மிசவும் சிறியரான இவர்களில் 
ஒருவனுக்கு நீயகள் எதைச் செய் 
யாதிருஈதீர்சளோ, அதை எனச் 
கும செய்யாதிருந்தீர்கள் என்பார். 
௪௬ அப்படியே அவர்கள் நித் 

இய வேதனையை அடையவும், 
நீதிமான்களே நித்திய வனை ௮ 
டையவும் போவார்கள் என்றார். 

௨௬ அதிகாரம். 

ச பிரதானிகள் இறிஸ்துலைக் சொலவைசெயய யோ 
சனை பண்ணினது ௬ ஒரு ஸரி அவறு 
டைய இரடில் எண்ணெயைப பூசினது oe 
யூதா அவரை விற்றது ௦௭ இறிஸறு பஷாவைச் 
சாபபிடடு, ௨௬ பரிசுத்த இராபடோசனததை 
ஏறபடுத்தி, ௬௬ தோட்டிதடில் செபமபண் 

ணினபினபு, ௪௭ யூதாலினலை ஒரு முததத்தின 
வழியாயக் காடடிக்சொடுக்சவும, Ger காயிபா 
வினிடததில் கொண்டுபோசவும், ௬௬. பேதரு 
வினாவ மறுதவிக்கவும் உடனபட்டது 

Dis வசனங்கள் யாவையும் இ 
யேசுவானவர் சொல்லி முடித்த 
பின்பு, அவர் தம்முடைய €ஷ 
ருடனே சொன்னதாவது? 
௨ “இரண்டு சாளைக்குப்பின்பு , 

பஸ்சாப்பண்டிகை வருமென்று 
அறிந்திருக்இதீர்கள்; அ பபொழுது 
மனிதனுடைய குமாரன் சிலுவை 
மரத்திலே அறையபபடுவதற்கு 
ஒப்புச்கொடுச்சப்படுவான் என் 

ர் 
ர ர 9அச்காலத்திலே பிரதான 
ஆசாரியரும் வேதபாரகரும்,சனங் 
களிலுள்ள மூப்பரும்,காயிபா என் 
னப்பட்ட பிரதான ஆசாரியனு   டைய அரண்மனையில் கூடி.வர்2, 

  

  
 



  

மத்தேயு ௨௬ அகாரம். 
யைவ வகர 

௬, 
  
௪ தர்திரமாய் இயேசுவானவ 

ரைப் பிடித்துக் கொலைசெய்யும் 
படிக்கு யோசனை பண்ணியிருச் 
கிறபொழுது, 

டு பண்டிசை நாள்களில் அப் 
படிச் செய்யக்கூடாது, செய்தால் 
சனங்களுக்குள்ளே கலகம் உண் 

டாகுமென்று (நிறுத்தினார்கள்.) 
௬ 4 1அன்றியம் இயேசுவான 

வர் பெத்தானியா ஊரில் குஷ்ட 
சோகியாய் இருந்ச சமோனுடை 
ய வீட்டில் இருச்கையில், 

ஏ £ஒரு ஸ்திரி விலையேறப்பெந் 
ஐ தயிலமுள்ள பரணியை எடுத் 
துச்கொண்டு வந்து, ௮வர் பந்தியி 
ருக்கிறைபொழு௪, அதை ௮வரு 
டைய சிரசின் மேல் ஊற்றினாள். 

௮ அவருடைய சஷர் அதைக் 
கண்டு, விசனம் ௮டைந்து, இ$ 
தச் சேடு என்னத்திற்கு? 

௯ இந்தச் தயிலக்தை உயர்ந்த இ 

ரயத்தூக்கு விற்று, தரித்திரருக்குக் 
கொடுத்தால் (இலாபமிருக்குமே) 
என்றார்கள். 

௰ இயேசுவானவர் ௮தசை அறி 
ந்து இவர்களுக்குச் சொன்னது? 
நீங்கள் ௮ர்த ஸ்திரியை ஏன் ans 

suuGsgadiaar? என்னிடத் 
இல் ஈந்ரியையைச் செய்தாளே. 

௰க *தரித்திர் எக்காலத்திலும் 
உங்களுடனே  இருக்கிரூர்கள்; 
* நானோ எகச்கால்த்திலேயும் உங்க 
ளோடே இருப்பதில்லை. 
Oe இவள் இர்தக் தயிலச்தை 

என் சரீரத்தின்மேல் ஊற்றினது 
என்னை அடச்சம்பண்ணுவதற்கு 

| எத்தனமான செய்கையாய் இருக் 
Sains. 
Om உலகத்தில் எவ்விடச்சிலே 

இக்தச் சுவிசேஷம் பிரசஙஇச்சப் 
படுமோ, ௮வ்விடத்திலே இவளை 

,) நினைப்பதற்காச இவள் செய்ததும் 
சொல்லப்படுமென்று மெய்யாக 
வே உங்களுக்குச் சொல்லுடி 

| ஜேன் என்றார். 
7 ௪ ஏ 1 அப்பொழுது: 

  
பன்னி 

  

இ. பி. ௬௩. 
Neg, Ata 

1 முத்.௨௧,௦௪, 

2மர்ற ம் ௩ 

யோவா ௦௧ ச், 
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ம யோவச oe. 

ம் 

4இசோ மம் 

மச. யோவா 
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6 orp oe ழ் 

தூக் டெட் & 

யோவா ௦௬௨, 
mw 

7 os 0 & 

8 esi ds ௦௨ 
மதீடெஎ ௯ 

* யூதாகளுடைய 
வெளளிக்கசாசு 

ஒனறிற்கு ஏறச் 
குறைய ஒரு 

ரூபாய ஓபபா 

யிருக்கும், 

9உமேோ te 

௬, மாற். 

5௪,ம௨, gra. 
2.2. «7. 

19 மாந் ae og 
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2௮ 
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ரண்டு சீஷரில் ஒருவனாகிய Ty 
தாஸ்காரியோத்து என்னப்பட்ட. 
வன் பிரசான ஆசாரியரிடத்தித் 

குப் போய், 
இ ரான் ௮வரை உங்களுக்குச் 

சாட்டிச்கொடுப்பேன், "நீஙகள் 
எனக்கு என்ன கொடுக்கிறீர்கள் 
என்றான்) அவக்கள் அவனுக் 

கு*முப்பது வெள்ளிச்சாசை ஏறத் 
படுத்தி கெதடுத்தார்கள். 

DF அதுமுதல் அவன் அவ 
ராக் காட்டிக்கொடுக்கும்படிக் 

குச் தருதியான காலத்தைச் தே 
டிக்கொண்டான். 
௰எ 4 பின்பு ௮வர்கள் புளி 

யாச அப்பம் சாபபிடுதற காள்க 
ளில் முதல்காளிலே, சீஷர்கள் இ 
யேசுவினிடத்திற்கு வந்து, நீர் 
பஸ்சாப்பண்டிகையின் இராப 
போசனம் பண்ணும்படிக்கு,காங் 
கள் எங்கே எச்சனம்பண்ணச் இத 

சமாய் இருக்கிறீர் என்று கேட் 
டார்கள். 
௰௮ அதற்கு ௮வர் சொன்னது: 

நீங்கள் பட்டணத்திலே ஒருவனி 
டத்தில்போய், என் சாலம் சமீப 
மாய் இருக்சன்றது, உன்னிடத் 
இலே என் ராடுங் உடப 
பஸ்காப்பண்டிகை கொண்டாடு 
வேன் என்று போதகர் சொல்லுக 
றார் என்று அவனுடனே சொல் 
லுஙகள் என்றார் 

௰௯ இயேசுவானவர் கட்டளை 
யிட்டபடியே சஷேர்கள் போய், 
பஸ்காப்போசனத்தை எத்தனம் 
பண்ணிஞர்கள். 
௨௰ 4 19அஸ்தமனமானபொழு 

Sh, ” அவர் பன்னிருவரோடுங்கூ 
டப் பக்தியிருந்தார். 
௨௪ அவர்கள் போசனம் பண் 

ணுகையில், அனவீர், உங்களில் ஒ 
ரூவன் என்னைக் காட்டிக்கொ 

டுப்பான் என்று மெய்யாய் உங்க 
ஞுச்குச் சொல்லுகிறேன் என் 
ரூர் 

௨௨ அப்பொழுது அவர்கள் மி 
ர் துக்கபபட்டு அவரை கோக் | 
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Gn F மதசேயு ௨௬ அகொசம், 
  

  

சி, ௮ண்டவரே, நானோ அபபடிச் 
செய்வேன் என்று ஒவ்வொருவர் 
சொல்லசசொடக கினாகள. 
௨௩ அதற்கு ௮௨ா சொன்னது? 
1என்னோடேகூடச தாலததிலே 
சை தோய்ச்றெவனே என்னைக் 
சாட்டிச்கொபெபான். 
௨௪ "மனிதஸுடைய குமாரன் 

தன்னைககுறிதது “எழுதியிருக்க 
விதமாய்ப போடுஞன; அப்படி 
யிருந்தும், ஐயோ! மனிசனுடை 
ய குமாரன் எந்த மனிசனாலே சா 
ட்டிககொடுச்சபபவொனோ, ௮ம் 
மனிதனுக்கு வேதனைவரும; ௮ம 
மனிசன் பிறவாதிருககானானால௮ 
வனுக்கு நலமாயிருககும் என்னா. 
௨௫ ( பினனாலே) ௮வமாககாட் 

டிக்கொதெச௪ யூதாவும் ௮வரை 
கோக்க, இரபீ, கானோ அபபடிச் 
செய்வேன என்றான; நீ சொன் 
னபடியே இருக்கும் எனளூர். 
௨௬ 4 *அன்றியும் அவாகள் 
போசனம்பண்ணுகையில், இ 
யேசுவானவா அ௮பபத்சை எடுத்து 
சகொண்டு*அ€£வ௫சத, அசைப 
பிட்சொெ சீஷர்களுக்குக் கொடுத் 

₹இது என்னுடைய சரீரமாய் 
இருக்கறது, நீஇிகள் எதெதுப பு 
தியுஙகள் என்றுர் 
௨௭ பின்பு ௮வர் பாதகிரததை 

யும் எடுகதுக்கொண்டு சோதகிரம 
பண்ணி, ௮தை அவர்களுகருக் 
கொதெது, 7நீஙகள எலலாரும 
இதில பானம்பண்ணுங்கள். 
௨௮ இது அ௮கேகருககுப பாவ 

மன்னிப்பு உண்டாகுமபடிக்கு. 

புதிய உடம்படிககைககு ஏற்ற 
| தாய்ச் சரசபபடுெ 11என் இரத 
| Suomi இருக்கின்றது. 

| ௨௬ 11இது முதற்கொண்டு கான் 
 உஙகளோடே கூட என் பிதா 
[வின் இராச்சியததிலே ஈவமாய்ப 
, பானமபணணுமசாள் வரைக்கும், 
( 3இஈதச் இராட்சரசச்தை கான் 
| பானமபண்ணு தில்லை என்று 

t     

  
| உஙகளுககுச் சொல்லுறேன் 
என்றா, 
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௯௦ ர Bgatser CgngSou 
பாட்டைப பாடின பின்பு, ஒலீ 
வமலைக்குப புறபபட்பெ போ 
ஞாகள 
௩௧ அபபொழுது இயேசுவான 

வர் ௮வாகளை கோக, 14கான 
மேய்பபனை உபத்திரவபபடுத்தும் 
பொழுது, ஆடுகள் செதறிபபோம் 
என்று எழுதியிருக்கிறது; ஆகை 
யால் 15இடத இராததிரியிலே நீங 
கள் எல்லாரும் என்னைசகுறிததுக் 
1$சலச்கம் ௮அடைஈதுபோவீர்கள் 
௬௨ 11நானோ எழுஈஇிருந்தபின்பு 

உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயா 
சாட்டுக்குப போவேன் எனருர். 
௩௩ அதற்குப் பேதுரு சொன் 

னது: எல்லாரும் உம்மைககுறித் 
துக் கலககம அடைந்து போனா 
லும் நான் ஒருககாலும் கலககம் 
அடைந்து போகமாட்டேன் என் 

| மரூன் 

ne 18நவனுடனே இயேசுவா 
வர் சொன்னது; இந்த இராததிரி 

சேவல் கூவுறெதறகுமுன் 
ம நீ என்னை மூனறுதாம் மறு 

 தலிபபாய் எனறு மெயயாய உ 

OTE BE சொல்லுகேன் என்னார் 
௬௫ அ௮சற்குப பேதுரு சொன் 

erg: நான் உமமோடே மரணம 
அடைய வேண்டியதாய் இரு 
தாலும், உம்மை மறுதலிக்சமாட் 

| டேன் என்றான்; மற்றச சீஷா எல் 
| லாரும ௮பபடியேசொனஞார்கள. 

௩௬ 4 13அபபொழுது இயேசு 

| வானவர் அவர்களோடே கூடக் 
| கெதுசேமனே என்னும் இ டத்திற் 
கு உந்து, சஷரைாநோககி, கான் 
௮ஙகே போய்ச் செபம்பண்ணும 

| ளவும் நீஙகள் இவ்விடத்தில உளூ 

  
பிலே 
ன் 

    

| ச்காந்திருங்கள என்று சொல்வி, 
GT பேதுருவையும் $செபே 

| சேயுவின் குமாரர் இருவரையும் 
| கூட்டிச்கொண்டுபோய் அக்சம் 
௮டையவும் மிகவும் வியாகுலப் 
படவும் தொடங்கு, 
mH பின்பு ௮வர்களைசோகச்க, 

Teer ஆத்துமா மரணபரியந்தம் 

| 
| 

| 

  
 



| 

44 or. Cr¢ 20) 

Los தேயு ௨௭௬ ௮இிகாச ம். 
  

மிகுகததுககபபட்டிருககினறது; 
நீஙகள இங்கே தரித்திருஈது என 

னோடேகூடவிழிகதிருஙகள என 
று சொலலி, 
௬௯ சற்று அபபுறம் போய, "சா 
ஷ்டாஙகமாய விழுகது, *என பி 

தாவே, 3இகசப பாததிரம் எனனை 
லிட்டு நீஙகக்கமமானால அப 
wipe செயயும; *இலலாவிட் 
டால, என்னுடைய இதசகஇன் 
படி. அலல, உமமுடைய இதத   
இனபடிமீய அகசகடவது என்று 

செபம. பண்ணினா I 

௪௰ பின்பு அவா சிஷரிடசதில |     
| 
| 

  

| 

  
| 
| 

| 
| 

| 

| 

வாது, அவாகளை நீசதிரை பண 

ணகசணடு, பேதுருவை கோககி, 
ெபெபடி. நீங்கள ஒரு மணிமிகாமா 

கிலும் எனனொடே உட விழிகடு 
௬௧௧௪ இராணி இலலையோ? 

௪௩ *நீஙகள குற்றம செய்வசற 

மாண காரணதில பிரவேசியாக 

படிக்கு, ஸிழ்ரிசதிரு்து. செபம்) 
பணணுஙகள, அலவியானது மன 

அளளதுசான, சரீ்ரமோ பலலின 
மூள்ளது எனறு சொல்லி, 

1௨ இரணடாககசரம போய, என் 
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௬௫ 

| புக்கொடுசசபபடுஇிற நேரம் சமி 

| பிததது. 
| ௪௬ அதோ, என்னைக் காட்டிக் 

கொடுககிறவன சமீபமாய் வருக 
ரான், எழமுஈதிருஙகள் போலோம் 

| என்ரு. 

| ௪௪ 4 £அவர் பேசுகையில் பன் 
னிருவரில ஒரு வளுகிய யூதா வ 
தான; ௮வனோேடுஙகூடப பிர 
கான ஆசாரியரும சனததின மூப 

| பரும ௮னுபபின ரளான சனங் 
| களும் ககஇகளையும தடிகளையும் 
| பிடிசது வஈதாகள. 

' ௪௮ அவாகளுககு அதச் துரோ 
கியானவன், எவனை நான் முத் 
|சமசெய்வேனே அவன்தானே 
இயேசு, அவனைப் பிடித்துக்கொ 

| ஈீரங்கள என்று அடையாளமா 

| ௧௪ சொல்லியிருஈதான். 

  

To அசைபபடி அவன் உடனே 
' இயேசுவிணிடத்தில் வஈது, இச பீ, 
ரா வாழ்க என்று அவரை முத 

. சம செயதான 

| ௫௰ இயேசுவானவரோ ௮வனை 
|கோககி, சிமெகதனே, "என்னத 
| Bowne வாதிருககிறாய் என்னார்; 
| டனே மற்றவர்கள் சோநது, இ 
।'யேசுவானவாமேல் கைகளை லை 

(கது அவரைப பிடித்தாகள். 

நக அபபொழுது “இயேசுவுட 
(னே இருக்கிறவாகளில் ஒருவன 
சன கததியைப பிடிதது உருவி, 

(பிரதான அசாரியனுடைய வே 
'லைக்காரனைக காதற வெட்டினான். 

  

௫௨ இயேசவானவரோ அவனு 
டனே சொன்னது: 10கததியை 
(இப்படி) எடுக்குெவாகள் எல்லா 

ரூம கததியினாலே அழிஈதுபோ 
வார்கள்; ஆகையால் உன் கத்தி 
யைத இருமப அதினிட த்திலே 

போடு 
௫௩ (எனனைக  காப்பாற்றும்ப 

ig & CR) என LS) 6 me} 9 cot இலட் 

சத்திர்டு அதிகமான தூதனை எ 

ன்னிடத்தில் அ௮னுபபவேண்டும் 
என்று நான் இப்பொழுதே mye   
டய டட        
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ரா வேண்டிச்கொள்ளச் கூடாது |. பி. ௩௩. 
எனறு நினைக்கிறாயா £ ‘aero, te 
௫௪ (கானே அபபடிச் செய் 

தால்) வேத எழுத்துக்கள் எபபடி 
இிறைவேறும * 
ட௫டு 1இபபடியே சம்பவிக்கவே 

ணடுமென்று சொலலி, பின்பு 
சனககூட்டகதை கோககி,ரீஙகள் 
ஒரு கள்ளனைப் ' பிடிககும்படிச் |? ட 

கப புறபபடுகிறதுபோல, ககஇிக | பேக 
ளோடும தடிஈமேளோடமும எனனைப| ம 

பிடிக்க வஈரசள; தினந்தோறம| *மாற 0 en 
சான தேவாலயத்திலே உஙகளுச் Cure: ag 
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Ont ௨௪ உரு, 
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யோவா மறு 

குள் இருஈது, உபதேசமபணணி। ம௨, ர, ௨௪ 
5 oe cer OO னேன்; ௮பபொழுது நீஙகள யதி 

னைப பிடிககவிலலையே. | 
௫௭௬ “தாககதரிசகளின் எழுததுக | 

கள நிறைவேறுமபடிச்கு இவை । 
யெல்லாம ஈ௩டஈது வருகின்றன | 
எனரூா) *அபபொழுது சவா ட் cn 
எல்லாரும அவரைவிட்டு PH 
போனாகள். 
௫௪ 4 *இயேஈவைப பிடிசசவா:! 
களோ, அவரைப பிரதான அசா: 
ரியனாகிய காயிபாவினிடசு திற 
குக கொண்டுபோனாகள; ga 
கே வேசபாரகரும மூபபரும் H | 
டிவஈதிருகதார்கள. “ee | 

௫௮ அபபடியிருகக, பேதுரு 
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தூரசதிலே பிரசான ஆசாரியனு பவனி aa 

டைய ௮ ரணமனைவமாக்கும் ௮ a 
வர் பினசெனறு, பின்பு ௮.இல | 
பிரவேசசத, சஙகதியின முடி. 

வைப பார்ச்கிறதற்கு௪ச சேவகரி | ae arr 94 
டத்தில் உளுககாகதான் | 
டுக அசுகருணசுதிலே பிரதான | 

ஆசாரியரும் மூபுபரும் மற்றப Gu | 

ரிய சஙகத்தார் யாவரும இயேசு | 
வைக் கொலைசெய்யும்படிகரு ௮ | 

வருக்கு விரோசமாய்ப பொயச 
சாட்சியைத் தேடினாகள்; ௮கப | 
பட விலலை 
௬௰ "அகேசம்போவஈது பொய்ச் 

சாட்கெகளைச சொல்லியும் ஒவ்வ 
இல்லை 

௬௪ பின்பு இரண்டுபேர் வந்து, 
இவன் *சேவாலயசதை இடிகதுப | 

lia Gor pe 

மடு போவாய௯ 
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। கேட்டுறேன என்றான 

  

போடவும் மூன்று நாளைககுளளே 
அசைசஈ கட்டவும வல்லமை உள் 

ளவனாயிருககிறேன் என்று சொ 
ன்னான் எனறு பொய்சசாட்டு 

சொன்னார்கள், 

௬௨ *அபபொழுது பிரதான ஆ 
சாரியன் எழுநதிருஈது ௮வனை 

கோக்கி,இவாகள் உனககு விரோ 
some சாட்டு சொன்னதை நீ 
கேட்டாயா? இதறகு மாறுததர 
மாக எசையாகிலும சொல்லுகிற 

இல்லையா எனருான் 

௬௩ 9இயேசுவானவரோ பேசா 
மல் இருநதரா; அபபொழுது பிர 
சான அசாரியன் அவருடனே 
சொன்னது: பராபரனுடைய கு 
மாரனாகிய இறிஸது நீதானோ, ௮ 
தை நீ எங்களுகரு௪ சொலலவே 
ணடுமென்று 198வனுடைய தே 
வன்மேல் உன்னை நணையிட்டுக 

௪௭ இயேசுவானலா சொன்ன 
து. நீர சொன்னபடியே இருக 

இன்றது; அல்லாமலும் இதுமுகற 
கொணடு?!ரநீஙகள் மரிசறனுடைய 
குமாரனைச் '*சர்வவல்லமையுளள 
ருடைய வலதுபாரிசத௫ிலே வீ 
ற்றிருகசவும், வானததின மேகங 
கள்மேல வாவும் சாணமபீர£களென் 
று உஙகளுககுச் சொல்லுகிறேன் 
எனா. 

ஈ௫ பிரகானசாரியன் ௮தைக 
கேடடவு௨னே, தன் வஸதஇரய 
களைக கிழிகதுககொண்டு, இவன 
தேவதாஷணம சொன்னான; இ 
னிச் சாட்சிகள் ஈமககு வேணடு 
வசென்ன? இபபொழுதே இவன் 
தூஷணததைக் கேட்டீர்களே. 

௬௬ உஙகரரக்கு எபபடித் தோ 

ன்நுகின்றது என்றான், அதற்கு 
மற்றவாகள் சொன்னது. !1/இவன் 

மரணத்இற்குப யாத்திதளுய் இரு 
கிரான் என்றார்கள். 

௬௭ 15அபபொழுது சிலர் ௮வ 
ருடைய முசததிலே su, சிலா 
அவரைக் கையினால் குட் டி, சிலர் 

 



  
1 அவருடைய சனனத்தில் அறை , 

BB, 

௬௮ இறிஸ்துவே ”உமமை அடித் 

லும் என்று இழிவாயச் சொன்னார் 
கள. 

அரண்மனையின் பிராகாரததிலே ; 
உளுசசாஈதிருகதான்; அப்பொ. 
முன வேலைக்காரி ஒருததி ௮வ 
னிடத்தில் வாது, நீயும் கவிலேய | 
னாகிய இயேசுவுடனே இருஈதாய 
எனமுள. | 

॥ 

எ௰ அதற்கு அவன் சொன்ன 
- நீ பேசுறது எனசகுத செரி 

யாதென்று எல்லாருகரும | 

பாக மறுதலிசது, பினபு மண்ட | 

பதிற்ருப போஞன் 
எக அஙகே வேறொரு பெண் 

அவனைக சண்டு, இவனும் நாச 

சேததூரானாகிய இயேசுவுடனே 
இருஈசானெனறு அஙகே இருஈத 

வாகளுககுச் சொனளாள. 

௪௨ அவனோ சொன்னது: அம 

மனிதனை அறியமாட்டேனென்று 
மறுபடியும் ஆணையோடே மறு 

தலிததான். 

௭௩ சற்றுநோசுதிற்குப பின்பு, 
அஙகே கின்றவாகள பேதுருவி 
னிடதடில் வரத, *மெயயாய நீ 
யும் அவாகளில் ஒருவன, உன 
போசு அதை வெளிபபடுசதஇன் 
DS) CET (ap BEN 

௪௪ அபபொழுது பேதுரு சொ 
coogi நான் ௮௩த மனிதனை 

“அறியவேயில்லை என்று சபிததுக 
கொண்டு சத்தியமபண்ணினன். 

௭௫ உடனே சேவல் கூவிற்று, 
பேதுரு (அசைச்கேட்டு,)*சேவல் 
கூவுமுன்னே நீ என்னை மீமன்றுத 
ரம் மறுதலிபபாய் என்று இயேசு 
வானவர் சொன்ன வசனத்தை 
நினைச்துககொண்டு, வெளியே 
போய் மிசவும் அழுதான்     
  

மத்தேயு ௨௭ st srs 

தவள் யாவன்? அதை ஞானதி 2 மாற ௦௪ ௬டு 

ருஷ்டியாய எஙகளுககுச சொல் | தூக ௨௨ ௬௪ 
\ 

  

| ௬௧4 3அத்தருணச்திலே பேதுரு | 
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சு 

| OO i உர ரர       

  
rer Lia ters SO, ௮வன் ௮வ 
ருடைய சிலுவைமரதீதைா சுமக 

குமபடிககுப பலவாதமபணணி 
CHT Bar, 

௩௩ பின்பு அவர்கள் '1தலையோட் 
டிடமென்று அருசதஙகொளளும் 

கொலுகதா என்னும இடததிறகு 
வசைபொழுது, - 
ஈ௪ se Liner GOT EO SETI. 

யை அவருக்குக குடிககககொடுத் 
சாாகள, ௮வர் அதை ௬௫பராதது, 

குடிக்க மனதில்லாதிருஈகரா 
௬௫ 13அவரைச சிலுவைமரசதில் 
அறை ஈசபினபு, அவாகள அவரு 
படைய வஸஇரங) களைக ருறிததுச 

| சட்டுபபோட்டு,௮வைகளைப பய 
இட்ட ராகள்; அதினாலே, 14என் 

| வளதிரஙகளைக தஙக ககுளளே 

  

“பங்கிட்டு. என உடையினமேல 

ப சீட்பபெபோட்டாராகள எனறு க 
(ககரிசியால உரைககபபட்டது 
 நிறைவேறிறறு 

௩௬ 15பினபு garner swe 
உளாககராது, வரைக காசதுக 
கொண்டிருாதாரகள. 

௩௭ அலலாமலும அவருடைய 
மரண அககினையின காரணகதை 

| அறிவிககுமபடிககு, 1*இவன யு 
, தீருடைய டஇராசாவாகிய இயேசு 

"என்று எழுதி, அவருடைய இர 

. சுக௫ மேலிடதஇல வைச்சார்கள் 
௩௮ 11 இன்றியும அவருடைய 

வலதுபுறததில் ஒரு சள்ளனும ௮ | 
வருடைய இடதுபுறத்தில ஒரு 

, களளனுமாக இரணடு களளரும 

, அவருடனேகூடஈ சிலுவைமரங 
களில் அறையபபட்டாாகள் 

| ௬௯ 4 gui unas! we if 

eee Cur mars தஙகள 

| நிலைகளை ௮ை சித] 

௪௮ 1*சேலாலயசதை இடித்து 

மூனறு நாளகறரசகுள்ளே கட்டு 
| ெவனே, ரீகானே உன்னை இரட் 
்' இசதுககொள்; *0நீவராபானுடை 
ய குமாரனனால், சிலுவைமரததி 

லிருடது இறஙகிவா என்று mya 

| 
| 
| 
| 
1 

  

    
ராத தூஷணித்தார்கள். 

  

      

 



    

erw மதமீதயு ௨௭ அதிகாரம. 
  

௪5 ௮பபடி பிரதான சாரி) பி. ௬௩ 
யரும் வேதபாரசகரும் மூபபரும் | அரவை! 
சொன்னது: 
௪௨ இயன் மற்றவர்களை இரட் 

சித்தான் தன்னைசசானோ இரட் 
Fase இராணியில்லை; இவன் 
இஸரவேலரின் இராசாவானால், 
இப்பொழுதே சிலுவையில் இருக 
து இறஙகி வாட்டும், அபபொ 
மூது இவனை விசுவாசிபபோம். 
௪௬ 1இவன் தன்னைப பராபரனு 
டைய குமாரன எனறு சொல்லி, 
பராபரனமேல ஈம்பிசசையாய் இ 
ரு5சானே,௮வா இவன்மேல் பிரி 
யமாய இருஈசால், இபபொழுது 

இவனை மீட்டுவிடட்மெ எனறு 

௮வரைப பரியாசமபண்ணினார் 
கள். 
௪௪ “இவ்விசமாய் அவரோடே 

கூடச் சிலுவைமாஙகளில் அறை 
யபபட்ட களளரும் அவரை நித 
இசசாகள், 
௪௫ ரி 3ஆனறியும் ஆராமமணி 

சேரமசொடஙஇ ஒன்பதாமமணி 
கேரமவரைகரூம, அததேசம ஏங 
கும் ௮ஈககராம உணடாயிற்று 

௪௬ பின்பு ஒன்பதாமமணி கே 
ரத்திலே *இயேசுவானவா, ஏவி 
ஏலி லாமா சபகுசுதானி, என்று 
Mens சசசத்தோடே கூபபிட் 
டார்; “அசற்கு என் சேவனே, 
என் தேவனே, ஏன் எனனைக 
கைவிட்மா என்று அருத்சமாம் 
௪௪ அவ்விடததில நின்றவாக 

ளில் சிலா ௮சைககேட்டு, இவன் 
எலியாவை அழைகூருன் என் 
ரூர்கள். 
௪௮ அவர்களில் ஒருவன் உட 
னே ஒடிக் கடற்காளானை எதெது, 
காடியால் நிரபபி, அதை ஒரு சம 
பினமேல் பூட்டி, அவருக்குக சூ 

டூ.க்கசகொக்சான். 
௪௯ மற்றவாசளோ சொன்னது: 
பொறுசதுச்கொள், எலியா இ 
வனை இரட்சிகக வருவானோ, ௮ 
சைப பராபபோம் என்ராகள. 
இ௰ 4 7பின்பு இயேசுவானவர்! 
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11 மாத மடு ௪ம் 

19 மாற மடு ௪௩,       

மறுபடியும் மிகுநத சத்தமிட்டு 
ஆவியை விட்டுவிட்டார. 
டுக “அபபொழுது சமபவித்த 

தென்னவென்றால, தேவாலயத்தி 
லுள்ள இரைச்சீலே மேலேதொ 
Be €ழேமட்டும் இரண்டா 
கக் இழிஈதது; பூமியும் அதிர்ஈகது, 
கல்மலைகளும பிளஈதன; கல்ல 
றைகளும் திறகதன 
௫௨ நிசதிரை ௮டைஈதிருகச 

பரிசு தசவானகளுடைய ௮0கேக 

சரீரஙகசள ௮வா எழுஈதிருநதபின் 
பு எழுபபபபட்டு, 
௫௩ கலலறைகளைவிட்பெ புறப 

பட்டு, பரிசுசத பட்டணததில் 
பிரவேச, அரேகருககுத தரி 
சனையானாகள். 
௫. | போர்சசேவகரின தலை 

வனும், அவனோடேகூட இயே 
சுவைக் சாத் ிருசவாரகளும், பூமி 
அதாதலையா மறற நடககைகளை 
யும் கணடபொழுது, மிகுகத பய 
மடைஈ௪ு, மெயயாய இவா தே 

வகுமானாய இருகசா£ 

சொல்லிககொண்டாாகள 

௫௫ 4 அல்லாமலும்இயேசுவுககு 
ஊழியம செயது 11கலிலேயாவி 
விருது ௮வா பினசென்றுவாத 
ஸ்இிரிகளாகிய மகுதலா ஊா மரி 
யாளும், 

௫௬ 11யாச்சோபுககும் யோசே 

யுககும் தாயாகிய மரியாளும, செ 
பேசேயுவின் குமாரருடைய தா 
யும,மற்ற அபபடிபபட்ட ௮கேச 
ஸதிரிசளும் அஙகே தூரச்திலே 
பராசதுசகொண்டிருஈதாசள, 
௫௭ 4 15 அஸதமனமான பொழு 

து, அறிமத்தியா ஊரானாடிய ஐச 
வரியம் உள்ளவனுமாய இயேசு 
வுகருச சஷனுமாயிரு௩த யோ 
சேபபென்பவன் பிலாத்தவினி 
டததில் போய இயேசுவின் சரீ 
ரததைச் கேட்டான் 

௫௮ ௮சை அவனுக்குக கொக 
கும்படிசகுப பிலாத்து கட்டளை 
யிட்டான 
௫௯ அ௮ரதபபடி யோசேப்பு ௮ 

எனறு 

   



  

  
வருடைய சரீரததை எடுத்து, துய் 
யகான மெல்லிய புடவையிலே 

சற்றி, 
௬௰ தான் கல்மலையில் வெட்டு 

விததிருுச தன்னுடைய புதிய் 
கல்லறையில் அதை வைத்து, ௮௩ 
சச சல்லறையின வாசலில் ஒரு 
பெரிய கலலைப புரட்டிவைசதுப 
போனான். 

சுக அசதருணத்திலே மகுதலா 
ஊராளாகிய மரியாளும் மறற மரி 

யாளும் கல்லறைக்கு எதிராக ௨ 
ளூககாகதிருஈதராகள. 

௬௨ 4 எதசன காள க்குபபின 
னான மறுகாளிலோ, பிரதான ஆ 
சாரியரும் பரிசேயரும பிலாகது 

வினிடத்தில் கூடிவஈது சொன 
COE OSI! 

௬௬ துரையே, அர்த எச்சன் உயி 
சோடிருதபொழுது,சான்ஞூன்று 

நாளைச்குள்ளே எழுஈஇிருபபேன 
என்று அவன் சொனனதை நினை 
தீதிருககிறோம 

௪ ஆகையால் அவனுடைய EF 

ஷா இராததிரியிலே வத அவ 
னைக களவாயக கொணடுபோய, 
பின்பு மரிததோரிலிருஈது எழுக 
தானெனறு சனஙகளுசகுச் சொ 
ல்லாதபடி.க்ரும, முூகஈதின வஞ்ச 
னையைபபாரககிலும பிஈதின வஞ 
சனை கொடிதாகாதபடிககும், நீ£ 
மூனமாம நாளவரைககும கல்ல 
றையைப பததிாம்பணணக் கட் 
டளையிடவேண்டும என்றாசள். 

௬௫ அதற்குப பிலாதது சொன் 
னது காவல்பண்ணுஇற போராச் 
சேவகர்உஙகளிடதில் உணடே, 
அவாகளாலே நீஙகள் உஙகள் 

இஷ்டபபடி போய, கல்லறை 
யைப பததிரம்பண்ணுஙகள் என் 
ரான. 

உ௫்சு அநபபடி அவாகள €பாய, 
கல்லில் மூததிரைபோட்டு, காவ 
ஓக்காகப போர்ச்சேவகரை வை 
தீது, கல்லறையைப பத்திரபபடுத 
தினாகள். 
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மா, மிர். எ 

௨௮. அகாரம். 

க கிறிஙது உயாததெமூாததை ஒரு அதன ஸதிரிக 
ளாக்ரு அறிவிகநடி ௯. அவா அவாகளுச்ருக் கா 
ணபபட்டது ௦௧ அவருடைய சரீரம கவவறை 
யினினறு திருடப்படடதெனறு சொலல, பீ 
ரன ஆசாரியா போரச்சேவகருககுப பணமகொ 

தெசத மக இறிலது தமமூடைய சஷோகளுக்குக் 
காட்தியாகி, ௯ , அவாகள சகல சாஇக்ரும ஞா 
னஸசானமகொ. சப போதிக்குமப்டி. அவர் 
சை அனுபபினறு 

"இய்வுசாள் முடிஈது, கிழமையின் 
முதலாம நாள பிறககையில், மகு 
தலா ஊா மரியாளும *மறற மரி 
'யாளும கலலறையைப பாககப 
'புறபபட்டராகள. 

௨ அபபொழுது பூமி மிகவும் 
அதிரததககதாக, ₹$பராபானுடை 

ய தூதன வானததிலிருரஈ்து இறங 
(கி வாது, வாசலில இருஈசு சல் 
| லைப புரட்டிககளளி, ௮கினமேல் 
உளுக்காஈதான. 

ட ௩ இவனுடைய முகம் மின் 
| னலபோலவும, அவனுடைய ௨ 
(டை உறைநத மழையைபபோல 
'வெணமையாகவும இருநதது. 
டக காவலபணணுகற போசசே 

ழ வகா அவனைக கணடு, பயத தினால் 
அஇரகது, செசதவாகளைபபோல 
ஆனோாகள், 

| @ தூதனோ அந்த ஸதிரிகளை 
| கோகு, நீஙகள் பயபபடாதிருங 
sary சிலுவைமரததில் அறையப 

பட்ட இயேசுவைத சேடிவநதீ£ 
கள் எனறு அறிஈஇிருககிறேன். 

.. சவர் சொனனபடியே எழுக 

.இருகளொர், ஆகையால் அவா இவ 
சே இலலை; நீஙகள வரது, காத 

| soon வைககபபட்ட இடததைப 

“unas 
! ௭ பின்பு 2கூஏரமாயப் போய், 
' அவா மரிததோரிலிருஈது எழுகதி 
| ருகஇரா, *உஙகஞீககு முன்னே 
| கலிலேயாவுககுப போவார், அங் 
|கே அவராக காண்மீகள் என்று 
அவருடைய சஷருக்கு௮றிவியுங 
கள; நான் உங்களுக்குச் சொன் 
Teo நினைத்துககொள்ளுங்கள் 
| எனறான். 

 



  

| ௭௨ 

| ழூ உடனே அவாகள் பயததோ 2. பி ௬௩ 
| Cw மிகுகத சரதோஷததோடும் வெ வு! 

  

கலலறையை விட்டு, அலருடைய 
சீஷருககு அறிவிககுமபடிககு ஐ 
டிபபோனாகள். 
௯ அபபடி. அவாகள் அவரு 
டைய சீஷருககு அுறிவிக்கப 
போகையில ஈடஈகது எனன 
வெனருல; 1இயெசுவானவா தா 
மே அவாகளுககு ஏதிபபடடு, 
நீஙகள் வாழ்க எனஸறா; உடனே 
அவாகள சோஈது சாஷடாஙக 
மாய் அவரை வண௫;இ, ௮வரு। 

டைய பாதங்களைக் கட்டிககொ 
ண்டாாகள். 
௰ அபபொழுது இயேசுவான 

வா ௮வாகரநடனே சொன்னதா | 

வது: “பயபபடாஇிருககள, என। 
சகோசரா சவிலேயா காட்டிலே! 

  
| 

| 

| 
॥ 

எனனைக சாணபராகள? அகை 

யால அவாகள் அல்விடததிறகுப 
போகுமபடிககு நீஙகள் போயச। 
சொலலுஙகள எனறு | 
யக 4 அவாகள போகையில், சா 

வல்பணணின சேவகரில Ravn 
UL Lome ACO ams, orcdert 
ஈடககைகளையும் பிரதான ஆசாரி 
யருககு அறிவிசசராகள் 
௰௨ அப்பொழுது அவாகளும் 

மூபபாகறாம் கூடிவரது யோசனை, 
பணணின பின்பு, அவர்சள அஃ 

தீப போர்சசேவகருககு மிருநத 
பணச்சைக் கொற, 
௰௩ நீஙகள் எபபடிச சொல்ல 

வேணடும் எனறால, ௩ாஙகள நித 
தஇிரைபணணுசையில் அவனுடை ' 

ப சஷாகள் அவனைக சளவாயக 
கொணடுபோனார்கள் என்று சொ. 
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7 ply உ பிம். 

ல்லுங்கள். | 

  

மத்தேயு ௨௮ ௮திகாரம. 

| we துரை இதைக கேள்விபபட் 
டடால கரங்கமா அவரைச் சமாதா 

னபபடுத௫ி, உஙகளுககுக கஸடு 

வராதபடிககுச செயவோம என 
grad 

௰௫ 4 பேராசசேவகா அநதப 
பணத்தை எடுசதுககொணடு, தா 
ஙகள் ௮டைஈக போதிபபினபடி. 
யே செய்தா£ாகள், அபபடி இகதச 
சங்கத முதருககுளளே இகஈநரன 
'வரைககும பிபசசெசமாய இருக 
இனறது. 

| 0௬ 4 “பஇனொரு சீமமாகள சலி 
, லேயா காட்டில இயேசுவானவா 
SUF GE SMe Days ww 

யினமமல போஞாகள. 
டம அஙக றுவாகள அவராக 

'சணடு சாஷ்டாஙகமாய வணஙடு 
'ணாகள், சிலரோ சாகேகபபட 
| LMT So 

039 அபபொழுது இயேசுவான 
வாகோறு, அலாசகளுடனே தி 
ருவுளமபறறினதாவது 4பரமண 

| டலாஈசிறகும பூமணடலசஇறகும் 

| கரல கொழும் எனசருசு கொ 

| கெகபபட்டிருககனற கு. 
௰௯ அசையால் "நீஙகள் புறபு 

பட்டு, $உலகசா£ எல்லாஸாயும 

ஈஉாக௫., பிசா குமான பரிகச 

Fa அவியின mre Rene same 
| ஷ் tare 

Cha ரஞானறசானம கொடுறு, 

௨௰ மான உஙகரரக்குக சட்ட 

க அலாகள Car ug 
1 

BE OH NM GDL NY 9 OTS GH & 
| பசேசமபணணுஙகள, சேளுங 
எள், இம்மையின முடிவுவரைக 

ரம் நான எபபொழுகும் உங்களு 
| டனேகூட இருககிறேன் என்றா, 
அமன். 

(பாவை யம 

OD 

௨.    



  

MARK 

DT OG என்பவர் 

எழுதின 

க. அகாரம். | 
உ௱தியோகம mm 

யேசு சானஸஙகாணமபெறறு, மா. சோதிகாப 

ப்ரசவகமபணணினது ௦௪ அவா 

க பயோவானறறா௱னுடைய 

படம், we 

பேறுருவையுப அஈதிரேயாவையும யாசகோபை 
யம, வயோவாட்வயும அமைது ௨௩ பசாசபிடித 

இகத ஒருவனையும, ௨௯ பேறு வினுடைய மா 

மியையம, ௬௨. மாற அரேகய பிஎனிபாளிகளையும 

ரணமாககு, ௪௧ ஒரு ர௬ுஷடரோதியைச் கறக 
wor Blears] 

1ப.ராடரானுடைய குமரானாகிய இ 
யேசுக்றிளதுவைககுறிதத சுவி 
சேஷததின் ஆரம்பம் 
௨ இதோ, “சான் என்னுடைய 

தூதனை உமக௫ுழுன்பாக அனுப 

புகிறேன்; அவன் உமக்குமுன் 
னே (போய்,) உமமுூடைய மார்க | 
ESO எததனம்பணணு வான: 

பராபரணுடைய மாக, 

  
ன்றும், 

கததை நயததபபடுததி, | 
௩ அவருடைய பாதைகளைச 
செவ்வைபண்ணுஙகள என்று வ 
ளாந்தரகதிலே ஒருவன கூபபிடு 
வான என்றும், தாசககரிசிகள் எ 
முதினபடியே, 
௪. 4யோவான் என்பவன வனாக 
சாசதிலே ஞானஸகானம் கொ 
௫௪௪௫, பாவமன்னிபபை அடை 

யம்படிசகு மனஈதிருபபு இறதற்கு 
ஏற்ற ஞானஸநானததைப பிரசங் 
SHU amram sos nec Das grea. 

௫ “அப்பொழுது யூதேயா தேசத்   தார் அனைவரும் எருசலேம் பட் 

டணத்தார் எல்லாரும் புறபபட்டு, 
அவனிடச்தில் போய், சங்கள் பா   
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யோவாகக௪ 

௬௩ 
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Wem a, a 
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ள் 

சுவிசேஷம். 

  

  

வஙகளை அறிக்கையிட்டு, அவனா 
லே யோரதான் ஈதியிலே ஞானஸ 
நானம பெற்று£கள். 

௬ அச யோவான் *ஒட்டகம 
Wr உடையைத தரித்து, சன்னு 

டைய அ௮ராயில் வாச்சச்சைச் & 
ட்டிச்சொண்டவணுமாய், "மெட் 
பசெகிளிகளையும காட்டுத்தேனை 

யும புசககிரவனுமாய் இருர்சான். 

எ அக்காலச்திலே அவன் பிர 
சங்சயபண்ணினசாவ என்னி 
லும் அதிக வல்லமையுடையவர் 
எனக்குப பின் வருகிருர்; அவ 
ருடைய பாதரட்சைகளின் வா 
ராக குனிந்து அவிழ்கஇறதற் 
நான் பாததிரவானல்ல. 

௮ நான் சலத்தினால் உங்க 
ளுக்கு ஞானஸ்கானம் கொடுத்தே 
or, gat பரிசுத்த ஆவியினாலே 
உஙகளுககு ஞானஸ்கானம் சொ 
டுபபார் என்பதே. 

௯ 1 11:க்த நாள்களில் இயேசு 
வானவா கவிலேயா காட்டிலுள்ள 
நாசரேதூரிலிருந்து வ௩த,யோர் 
தான் ஈதியிலே யோவானாலே ஞா 
னஸ்கானம் பெற்று, 

௰ 1சலத்தினிண்று ஏறினவுட 
னே வானம் பிரிந்ததையும் ஆவி | 
யானவர் புறாவைப்போலத் தம் 
மேல் இறங்கெதையும் கண்டார். 

௰௪ 13அபபொழுது, நீர் எனக்கு 
அன்பாயிருச்றெ என் குமாரன், 
உம்மில் பிரியமாய் இருக்கிறேன்   
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என்று பரமண்ட லககளிலிருந்து : இ.பி ௬௧ 
சத்தம் உண்டாயிற்று பகு ன். 

| wa 4 1 gy Seat பின்பு ஆவியா lug ௪ கூக் 

னவர் அவரை வனாஈதாததிறகுப 
| போகப்பண்ணினா. 

| Om அந்த வனாஈதரகதிலே அவர் 
' காற்பது நாள் இருது, ENGST 

(னாலே சோதிக்கப்பட்டு, காட்டு    மிருகஙகளுச்குள்ளே இருஈதா, 
*பினபு தேவதூதாகள் அவருக்கு 
ஊழியம் செயதராகள். | 

I 
உமாச ௪ யக 

  

OF 4! 3மியாவான் சாமலில் வை 35 ௪௰௨ 

கசபபட்ட பினபு, இயேசுவான' 
வா கலிலேயா நாட்டிலே வகது, 

we) *காலம கிறைவேறியிருக $ சானி ௬ “5 

சலா & 
இன்றது; *பராபரனுடைய இரா 0, 
சரீசம சமீபமாய் QUA FE, Prisons bug ௩ ௨ ௪ 

மனகதிருபபிச சுவிசேஷககை பத 

சுவாதெதுசகொள்ளுககள எனறு | 
6பராபரனுடைய இராசசியதகை 
க்குறிகதுச௪ சுவிசேஷசதைப பிர 
சஙகமபணணினா. 
௰௬ 4 7அல்லாமலும, இயேசுவா 
னவா கலிலேயா நாட்டின் கடல் 
அருகே ஈடசசையில், மின்பிடிச 
திறவாகளாகிய சீமோனும, ௮வ 
னுடைய சகோதான் அ௮ஈதிரேயா 
வும் சடலில் உலை வீ௫ியிருகஇற 
பொழுது, | 

௰எ அவாசளைக sed, எனக! 
குப பினசென்று வாருஙகள், உங | 
களை கான் மணிதனாப் பிடிககிற | 
வர்களாககுவேன் எனறு 
௰௮ *உடனே அவர்கள் சங்கள jms us ௨௭ 

வலைகளை விட்டு, ௮வனைப பின | கச் ௨௦௦ 
பற்றினாகள். ட டர 
மக gat YAS al De zm ' (9 மத் ௪ ௨௪ 

சே.தாரம் போன பின்பு, Gla Gy | Wee 7 we 

6மக ௪ ௨௬ 

fu oe 

இரக ச 

Oy 

  

௪௧௧௬௧ 

சேயுவின் குமாரன் யாக்கோபும், 1] ரத எ உட 

அவனுடைய சகோதரன் யோவா 14 தாக் ௪ ௩௩ 
11 மா. று உர 

னும் படவிலே வலைசளை முடிக 
அகொண்டு இருக்கையில், அவாக 
ளைக்கண்டு, உடனே அ௮வர்களையும | 

அழைத்தார். , 
௨௰ அபபொழுது கூலியாள்ச 
ஞுடனே கூடப படவில் இருக 
இற தங்கள் சசபபனாஇய செபே | 

(14 ne வசை 

15 சாற om bw 

lb og (oy. we 

தரக் ௪ க   

மாற்கு ௧5 ௧ அதிகம, 

தேயுவைவிட்டு,. அவருககுப பின் 
சென்றாகள். 
௨௧ | M Yer சபபாகாகூம் 

ஊரில் பிரவேடிசசராகள; ஓயவு 
நாளிமீல ௮வா காமதியாமல் செப 

ஆலயதகறகுப போய, போதகம் 
பணணினா 

௨௨ 11அவர் வேதபாரகரைப 
போல அலல, அதிகாரம் உடைய 
வரைபபோலப போசகம்பணணி 
னபடியினாலே, சனஙகள் அவரு 
டைய உபதேசததைககுறிசதுப 
Soda gran. 
௨௩ 15 அவாகறாடை ய செப 

லயசதிலே ௮௪௪ அவியுளள ஒரு 
மனிதன் இருஈசான. 

உ௱ 14அலுன், காசரோசுது ஊரா 
னாகிய இயேசுலே, எங்கணாககும 
உமசகும என்ன ? எஙகளைக கெ 
டுகசலா வா 7 உமமை அறிதி 
ருககிறேன, ரீரே பராபானுடைய 

பரிசுசசொன்று உபபிட்டான 

௨௫ 14$இயேசுவானவா சொன 

னது ரீ பேசாமல் இவனை விட்பெ 
புறபபட்டுப போ என்று அவளி 

அளள (ஆவியை) அதட்டிஞா 

௨௬ 1அபபொழுது ௮௪ ௮ 
சுக தலி அவனை அலைககழிதத, 

Mere சகசமாயக கூபபிட்பெ 
புபபட்பெ போயிற்று. 

2 ௭ (அதைககணட ) எல்லாரும 
பிரமிபபடைஈது ஒருவரை ஒரு 
வா பார்கது, இவர் ௮இகாரகதோ 
டே ௮சுதக ஆவிகளுககும கடட 
ளையிடுகிறா, உடனே அ௮வைகள 
இவருசருச் 8ழ்பபடிரனெறன, இ 
தென்ன, இது எபபடிபபட்ட 
புதிய உபதேசம எனறு சொல 
விககொண்டாாகள், 
௨௮ அதுமூசல் அவருடைய 

சீர்த்தி கலிலேயாகாட்டின் திசை 
களில் 6எஙகும். பிர௫த்சமாயிற்று.   
௨௬ 1$உடனே அவாகள் செப 

 இவயத்தைவிட்பெ புறபபட்டு, 
'யாச்கோபோடும் யோவானோடும் 
(கூடச். மோன் அந்திரேயா என் 

  

    

 



pare (ot OH 2 <2) Bb Tu. ௭௫ 
      

பவாகளுடைய வீட்டில வதா; 
சள;௮ஙசே சீமீமானுடைய மாமி 
சுரமாய்க இடரஈதாள். 

௬௰ உடனே அவாகள் அவளைக் 
குறிதது அவருக்கு” சொன்னா 
கள. 
௬௪ அவர் போய், அவளுடைய 

கையைபபிடிசது, அவளைத தூக்க 
விட்டார்; உடனே சுரம் அவளை 
விட்டு நீஙகறெறு; அவள் gan 
ஞூககுப பணிவிடை செய்தாள். 
௬௨ 4] சூரியன் அ௮ஸதமிக்கும 
மாலைக்காலசஇலே சகலவிதமான 
பிணியாளிகளையும் பசாசுபிடித்த 
வாகளையும் ௮வரிடததில் கொண் 

மிவரசா£கள். 

௩௩ அல்லாமலும் பட்டணகத்காரா 
எல்லாரும் (௮வா இருக) வீட்டு 
வாசலுக்கு முனபாகக கூடி வக 
தீராகள. 

me அபபொழுது அவர் பல 
வியாதிகளால உ.பசுதிவபபடுஇற 
அகேகராச் குணமாக௫, அசேசம 

பசாசுகளையம் துரததினா; “கம 

மை அரதப பசாசுசள அறிஈசபடி 

யால், அவைகள் *பேசுஏறதற்கு 
௮வா இடம்சொடுகஈவிலலை 
௬௫ 4| 3அதிகாலையிலே இருட் 
டோடே அவா எழுஈதிருகது புற 
பட்டு, வனாகதரமான மா இடத 

திறகுப போய, அஙசே செபம 

பணணினா 
௩௬ சீமோனும் ௮அவஜனோடிருஈச 

வர்களும் ௮வருக்குப பினனே 
போய் அவராக கண்டபொழுது, | 
௬௭ சனங்கள் எலலாரும உம 

மைத தேடுகிராகள, என்று சொன் 
னாகள் 
my Hanson Com gant சொ 

ன்னது? *பிரசங்கம் பண்ணுமப 
டிக்குப புறபபட்டேனே, *அகை 

(யால் இஙகே சுற்றியிருகறெ இரா 
"மங்களுக்கும் போவோம் வோருங 
'கள என்று சொல்வி, 

mem (புறப்பட்டு,) ?சலிலேயா 
நாட்டிலெஙகும் (போய்,) சன 
ஙகளுடைய செபஆலயங்களில் 
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பிரசஙசம்பண்ணிப் பசாசுகளைத் 

துரத்தினா 
ச௰4 அபபடியிருக்கையில், 

ஒரு குஷ்டரோடு அவரிடததில் 
வருது முழஙகாற்படியிட்டு, உமக் 

குச் தெசமானால் என்னைச் சுத்த 
மாகக உம்மால ஆகுமென்று அவ 

ரை வேண்டிசகொண்டான். 
உ 

௪௧ இயேசுவானவா மனதுரு?க் 
கையை நீட்டி ௮வனைத தொட்டு, 
எனககு? செததமுண்டு, சுசசமாகு 
OT EH (pM 
௪௨ இபபடி அவர் சொல்லுகை 

யில, உடனே குஷ்டரோகம் ௮ 
வனைவிட்டு நீஙக, அவன சுத்த 
மானான. 
௪௬ பின்பு அவர் அவனை கோக் 

கி, நீ இதை ஒருவருக்கும சொல் 
லமேணடாம், அல்லாமலும் கீ 
போய, உன்னை ஆசாரியனுக்குக 

காணபிகது, உனக்கு உண்டான 

சுசசதசைககுறிசது அவாகளுச்கு 

ச சாட்சியாகும்படிச்கு மோசே 
கட்டளையிட்டவைகளைப பலியி 
டு எனறு சகணடிபபாய்ச்சொல்லி, 
௪௪ உடனே அவனை அனுபபி 

விட்டார். 
௪௫ *அப்படியிருஈதும், அவன் 
புறபபடடுப போய், இச்சஙகதி 
யை மிகவும் பிரசஙஇக்கவும் அறி 
விகசவம சொடஙஇனான்; 11அத 
லால அவா வெளியரஙகமாய்ப 
பட்டணசதில் பிரவேடிக்கமாட் 
டாமல், வெளியாகிய வனாக்தரமா 
ன இடங்களிலே தங்கி வரதரா; 
அஙகேயும எல்லாத் தரைகளில் 

இருரதும் அவரிடத்திறகு வாசார் 
Bol, 

௨. அதிகாரம். 
க இறிஸ ஓரு திமிவாஜுாசகாரனைக் குளமாகி, 

de ஆயாதுறையில இருஈத மத்தேயுவை அ 

ழைதது, மடு ஆயககாரரோடும, பாவிகளோமெ 
சாப்பிட்டு, மறு தமமுடைய €ஷர்கள உபவா 

சமபணணாஇருநததைக்குறித்தும, உ ஓயவுகா 
ரில கஇாகளைக் கொயத்தைக்குறிசதம aggre 
சொனனது. 

1 தில நாளுக்குப் பின்பு ௮வர்மது 
பழியும் கபபாரநாகூம ஊருக்குப்            



  

  

எள் 

போனா; , அவர் வீட்டிலே இருச் 
இருர் என்று சனஙகள கேள்விப் 
பட்டபொழுது, 
௨ உடனே வாசற்படிச்கு வெளி 

யிலேயும் இடமில்லாதிருச்கசதக 
கதாக ௮ கேசர் கூடி வந்தார்கள்; ௮! 
வாகளுக்கு (சுவிசேஷ) வசனத் 
தைப போதித்தார். 
௩ அபபொழுது நாலுபேர் ஒரு 

இிமிர்வாதக்காரனைச சுமந்துகொ 
ண்டு, ௮வரிடத்திற்கு வந்தாரகள். 
௪ சனங்கள் மிகுதியான படி.யினா | 

லே அவர்கள் அவருக்குச் சமீப 
மாய்ச் சோ இடம்பெறாமல. ௮வா 
இருநத வீட்டின் மேற்கரையைப 
பிரித்து வழியுண்டாக்க, திமி 
வாதச்காரன் இடக்கிற படுககை 
யை இறக்கினாகள். 
௫ இயேசுவானவா அவாகளு 
டைய விசுவாசத்சைச் கண்டு, இ 
மிர்வாதககாரனை கோக்கி,மசனே, 

உன் பாவஙகள மன்னிககபபட் 
டன என்றார். 
& ௮ஙசே உளுக்காகதிருத வே 

|] தபாரகரில் சிலா (அசைககேட்டு,) 
௭ இபபடித Csa grazers 

ளாச இவன் சொலலுகறசெனன? 
பராபரன் ஒருவருசகேயன்றி மற 
ளொருவனுககும் பாவங்களை மன் 
னிசக வல்லமை உண்டா எனறு 
தங்கள் இருதயஙகளிலே செக 
துக்சொண்டார்கள். 
௮ அவாகள் ௮பபடிதத௩களக 

குள்ளே இர் இத்திருகசராகள 
என்று இயேசுவானவா தம்மு 
டைய அவியினாலே அறிந்து, உ 
டனே அவர்களை கோக, நீஜ்கள் 
உஙகள் இருதயஙகளில் இபுபடி 
aor As Rees ison? 
௯ *இந்தத் திமிர்வாதக்காரனுட 

னே உன் பாவங்கள் மன்னிச 
சப்பட்டன என்று சொல்லுகிற 
தோ, எழுந்திருந்து உன் படுக் 
கையை எடுத்துகசொண்டு நட 
வென்று சொல்லுகறதோ, ஏது 
எளிது” 
௰ மனிசனுடைய குமாரன் பூமி   

. யிலே பாவங்களை மன்னிக்க 

1 Gury we # 
ஏசா ௪௬௬, ௨ட 

உமத ௬௪ 

305 ௯டு 

1மக ௬௧௩ 

1 ந ௯௫ 

லூா (௨௭ 

6 ws o& w 

  

மாரு 6 ௨ அதிகாாம. 

தற்கு ௮திசாரம் உடையவனாய் 

இருக்கை, 
௰ச நீங்கள் ௮றியும்படிச்குப் (பா 
ருங்களென்று) திமிர்வாதச்சார 
னை நோக்கி, நீ எழுச்திருந்து, உன் 
படுக்கையை எடுசதுச்கொண்டு, 
உன் வீட்டிற்குப் போவென்று 
உனக்குச் கட்டளையிடுகிறேன் 
என்ளா. 

We உடனே அவன் எல்லாருக் 
கும் முன்பாக எழுந்திருநது, தன் 
படுக்கையை எடுத்துககொணடு 
போனான்; அபபொழுது யாவ 
ரும் பிரமித்து, நாம் ஒருக்காலும் 
இபபடிச் காணவில்லையே என்று 
சொல்லிப பராபரனைப Yer 
SUSE. 

0௩ 4 *பின்பு அவர் புறப்பட்டு 
மறுபடியும கடவின அருகே போ 
னபொழுது, சனஙகள எல்லா 
ரூம் அவரிடத்தில் ௨ஈமஹாகள, 
௮வாகளுககு உபதேசம்பணணி 
ஞா. 

os அவா கடந்துபோகையில், 
அயததுறையில் உளுககாகதிருக் 
இற அல்பேயுவின் குமாரனாகிய 
லேவி என்பவனைக கணடு, நீ ௪ 
ora GU பின்செனறு வா என்னா, 
அவன் எழுது அவருககுப பின் 
சென்றான் 

௰௫ அல்லாமலும் அவனுடைய 
வீட்டிலே அவா போசனபகஈதி 
இருக்கையில், ௮ரேகம் ஆயககார 
ரும் பாவிகளும் ௮வருககுப பின 
சென்று வந்தபடியால், அவர்ச 
சூம் இயேசுவானவருடனேயும, 
அவருடைய சஷருடனேயும்கூ 
டப பாதியில் இருந்காகள. 

௰௬ அபபடி ௮வர் ஆயக்காரரோ 
டும பாவிகளோடும் போசனம் 
பண்ணீ றெதைி வேசபாரச ரும்] 
பரிசேயரும் சண்டு, அவருடைய 
சிஷரா நோக்கி, ௮வர் ஆயச்கார 
ரோடும் பாவிகளோடும் வோசனம் 
பணணலாமா எனரனாுர்கள். 

  

 



“rn ௬ அதிசாரம். 

Wer இயேசுவானவா அதைக் 
கேட்டு, ௮வாகளை கோக்கு, சொ 
ஸதமுள்ளவர்களுக்கு வயிததியன் 
வேண்டுவதில்லை, வியாதியுளள 
வர்களுகசே ௮வன் வேண்டும்; 
நான் நீதிமான்களை அல்ல, பாவிக 
ளையே மனசதிருபபுதலுக்கு ௮ 
ழைகக வாதேன் என்றார். 
௰௮ 4 *அன்றியும் யோவானு 
டைய ௪€ஷரும் பரிசேயருடைய 
சீஷரும் உபவாசமபண்ணி வக 
தீராகள; ௮பபொழுது சிலர் ௮வ 
ரிடததில் வரத, யோவானுடைய 
சீஷரும் பரிசேயருடைய €ஷ 
ரம உபவாசம்பண்ணுகிரூர்கள், 
உமமுடைய சீஷாமாத்திரம் ஏன் 
உபவாசம்பணணவில்லை என்ரு 
கள, 
௰% அதற்கு இயேசுவானவா 
சொனனது: கலியாணத்திற்குவக 
* மனிதா, தஙகளுடனே மண 
வாளன் இருக்கையில் உபவாசம் 
பண்ணுவாகளா? சங்களஞுடனே 
மணவாளன் இருககற காலக்டு 
லே உபவாசமபண்ணமாட்டாா 
களே 
௨௰ மணவாளன் அவர்களை விட் 

டு நீச்சபபடும காலம் வருனெ 
அ, அச்காலததிலே அவாகள் ௨ 
பவாசமபண்ணுவார்கள. 
௨௧ ஒருவனும் கோடித்துண் 
டைப பழைய வஸஇிரததில் இ 
ணைச்சகமாட்டான்; இணைதசால. 

அதில் இணைசத புதிய துண்டு : 
பழைய வஸதிரத்தில் எடுபட்டுப 
Cure, 95) 5 Surge உண்டா 
குமே. 
120. அல்லாமலும். ஒருவனும் தி 
ராட்சங்களின் புதிய இரசச்தைப 
பழைய அுருதஇகளில் வார்த்து 
வைச்கமாட்டான்; வைச்சதால், ௮ 
ந்தப் புதிய இரசம் துருத்திகளைக் 
“ழித்தப்போடும், இரசஞும் திர் 

பெபோகும், துருத்திகளும் கெட் 
டுபபோகும்; புதிய இரசசசைப் 
புதிய த௫த்திகளில் வார்த்துவைச் 

  
  

| 

  கவேண்டுமே என்றார். 
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௭௭ 

௨௬ ர ”மின்பு ஒய்வுசாளில் ௮ 
வர் பயிர்வழியே போனபொழு 
து, அவருடைய சஷர் ஈடச்கை 

*கதாகளைக் சொய்யத் தொ 
டங்கஞார்கள், 
௨௪ ஆசலால் பரிசேயர் ௮வனா 

கோகி, இதோ, இவர்கள் ஒய்வு 
நாளில் செய்யத சுகாததை ஏன் 
செய்கிறார்கள் என்றார்கள். 
௨ட அவர்சளுக்கு ௮வர் சொன் 

னது: அபியத்சாரென்னும் பிர 
தான அசாரியனுடைய நாளகளி 
லே தாவீது தாழ்வுபட்டு, தானும் 
சீன்னோடிருஈதவாகளும் பசியாய் 

இருந்தபொழுது, 
௨௬ சேவர்லயததிற்கு உட்பிர 

வேிதது, $அசாரியரேயன்றி மற் 
றொருவரும புசிச்சதசகாக தேவ 
சமுககதபபஙகளைப புசித்ததை 
யும், சன்னோடிருஈகவாகளுககுக் 

, கொசெசதையும், நீஙகள் ஒருக் 
காலும் அறியவில்லையோ என்று 
சொல்லி, 
௨௭ பின்பு மணிதர் ஒய்வுகாளுக் 

காக உணடாகசபபடவில்லை, 
தஒயவுநாள் மனிதருக்காக உண் 
டாகசபபட்டது. 
௨௮ ஆகையால் "மனிதனுடைய 

குமாரன ஓய்வுகாளின் காதகனாய் 
இருககிறான என்றா. 

௩. அதிகாரம். 
இறிஸஐவானவா சூமபினா கையுளளவனையும, ம 

மற்றப பிணியாளிகளையும ரணமாக, மக அதத 

ஆவிகளை ஆதடடி , 06 பனனிரணடு அபபோல 
தலாகளையும தெரிகதுகொண்டு, ௨௨ பெயேல 
செபுவிஷலை பசாசுக்களைதை தூததககூடுமெனற 
தூணததை எடுத்தககாட்டி, ௬௧ தமமுடைய 
சகோதரசனாம, சகோதரிகளும, தாயாரும இன 
னா எனறு காடடினது 

மறுபடியும் ௮வர் செப்ஆலயத் 
இல் பிரவே த்தார்; அங்கே சூம் 
பின கையையுடைய ஒரு மனி 
தன் இருஈதான. 
௨ அவர் ஓய்வுசாளில் அவனைச் 

சொஸ்சமாகச்இனால் ௮ வர்மேல் 
குற்றம்சாற்றலாமென்று ௮வர்கள 
எண்ணி, ௮வரை உற்றுபபா£த 
துச்கொண்டிருக்தார்கள்: 

  

  

| 

 



மாற்கு ர அதிகாரம, 
  

௭.௮ 
௩ ஆதலால் அவர் சூம்பினகை | 9, பி. ௩௧. 
யுள்ளவனை நோக்கி, நீ ஏழுந்து ந [| ௯ூஷ௮ 
டுவிலே வந்இிரு* என்று சொல்லி, | * அல்ல; ௪0 
௪ பின்பு அவர்களை நோக்க, | 4 

ஓய்வுகாள்களில் ஈன்மைசெயகி 
றதோ தீமைசெய்கிறதோ, சீவனை 
இரட்சிக்கிறதோ சீவனை வாஙகு 
இறசோ, எது நியாயமாய் இருக 
இன்றதென்று கேட்டார்; அவர் 
கள பேசாமல் இருநதாரகள். 
௫ ௮பபொழுது அவர் அவர்க 
ளுடைய இருதயத்தின் கடினத 
தினாலே ர விசனபபட்டுச் கோபத 4 அலலத அரத 

' தோடே அவாகளைச் சுற்றிபபார்ச ந oa. be 
அ, பினபு ௮ஈத மனிசனை கோக |[9மத ௦௨ ௦௧ 

இ, உன் சையை நீட்டு என்னு, |3 ஹக் ௬ 0௭ 
। அவன் நீட்டினான்; உடனே அது அவத செ 
| மற்றக் கையைபபோல சொஸ்த |॥ மற ௪ ௨௧, 
onal pa ms தூக் ௪   ௬ 1பின்பு பரிசேயர் புறபப!%$% oe an 
Qu போய், அவரை அழிககும் , மாறக க 
படிக்கு *ஏரோசேயின் மனிதரோ | Serb os “அ 
டுககூட அவருக்கு விரோதமாய் | ௦ 
உடனே ஆலோசனைபண்ணினஞா பச “தார் 
கள். 
௭ ர இயேசு வானவர் தம்மு | 
டைய சீஷருடனே கூட அவ் | 
விடம்விட்கெ சகடலோரசதிற்குப (8 போவா ௧ 
போனா | “ 
௮ கலிலேயா நாட்டிலும், யூதே | 

, யாகாட்டிலும், எருசலேம் ஈகா ! 
।லும்,இதுமேயா நாட்டிலும்,யோ | 
தான ஈதியின் ஒரங்களிலுமிருஈத ' 
மிசவும் இரளாச வாச ௪னஙகள | 
அவருககுப பின்சென்றார்கள்; ௮ | 
ல்லாமலும் இறசதோன எனனும் ! 
பட்டணஙகளின் தஇசைசளிலிரு 
நது மிசவும் திரளாக வஈத கனவ 
கள் ௮வா செய்த அற்புசங்களைக் 
கேள்விபபட்டு, அவரிடத்தில் வக 
தீராகள். 

௯ அப்பொழுது அகேகரை ௮ 
வர் சொஸ்சுமாகெபடியினாலே, 
உபத்திரவபபட்டவர்கள் எவர்க 
ளோ, ௮வாகள ௮வராத் தொடும் 
படிக்கு ௮வாமேலே விழுந்தார் 
கள். 1 

  
      

௰ ஆதலால் தாம் சனங்களால் 
கெருசககபபடாதபடிக்கு௮வா ௧ம 
மூடைய சீஷரை கோக்கு, தமக் 
காக ஒரு படவை எத்தனம்பண் 
ணச் சொன்னார். 

௰க 4அசுத்தமான அவிகளும் ௮ 
வரைச் கண்டஉடனே அவருக்கு 
மூன்பாச விழுந்து, நீர் பராபரனு 
டைய குமாானென்று கூபபிட் 
டார்கள் 
de. தம்மை அவர்கள் பிரித் 

தம்பண்ணாைபடிக்கு, ௮வர்களுக | 

குக சண்டிபபாய்ச சட்டளையிட் 

    
டார். 

Om 4 பின்பு "அவர் ஒரு மலை | 
யின்மேல் ஏறிச் தமக்குச் சிஜ்சமா | 
னவர்களை வரவழைசசார், அவர் 
சள் ௮வரிடததில வஈதாரகள. 

OF அபபொழுது அவர் சம்மு 
டனேகூட இருச்சவும், (சுவிசே 
ஷச்சை)பிரசஙகம்பண்ணும்பொ 
ருட்டாய் ௮னுபபவும, 

௰டு வியாதிகளை ரீசகிப பசாசு 

களைத துரததததக்கதாக அதிகார 
முூள்ளவாகளாகவும, பன்னிரண 

டபியேபரை ஏற்படுசஇினார் 

௰ச௬ அவர்கள யாரெனில், *சீ 

மோன, செபேதேயுவின் குமார । 
னாய யாககோபு, | 

  
௰எ யாக்கோபின சசோதரனாஇய ' | 
யோவான், அஈதிரேயா, பிவிபபு, | 
பருததொலோமேயு, மத்தேயு, 
தோமா, அல்பேயுவின குமாரனா 
கிய யாச்சோபு, தடேயு, கானூன 
னாகிய சீமோன், 
௰௮ ௮லஉராச காட்டிச்கொடுச்ச 

பூசாஸகாரியோத்து என்பவாக | 
ளே. 
௰௯ இவர்களில் முர்கின €மோ 

னுக்குப பேதுரு என்றும், செபே 
தேயுவின் குமாரராகிய யாககோ 
புக்கும் யோவானுக்கும் போவா 
கொகேஸ் என்றும் நாமங்களைக் 
கொசெதார்;போவகெர்கேஸ் என் 

பதற்கு இடிமூழககம் இஇஜெவா 
சளென்று அருத்தமாம்.   
 



  

  
௨௰ 4 மின்பு வீட்டிற்குப் போ 

னூகள். 
௨௧ 1அஙகே அவர்கள் போச 

னம் பணணுகிறதற்குக காலமில் 
லாதபடிக்கு அகேக சனங்கள் ம 
௮படியும் கூடிவாதாரகள்; ௮வ 
ருடைய இனததார* ௮தைக கே 
ட்டு, "அவருச்கு மயககமுணடா 
யிற்று என்று சொல்லி, ௮அவரைப 
பிடித்துககொள்ளுமபடிச்கு வ 
sneer. 
௨௨ எருசலேம் நகரததிலிருஈது 

வாத வேதபாரகர் 3அ௮அவன பெ 
யேல்செபூலைக்கொண்டிருக்கிறா 
ன) பசாசுகளுடைய தலைவனாலே 
பசாககளைத துரததுகறான் என் 

ர்கள் 

| eth அவர்களை அவர் அழைத்து, 
, உவமைகளால ONE CH or 
சொன்னதாவது: சாதசான் சாததா 

(னைத தரததுவசெபபடி? 
௨௪ ஒரு இராசடியததார் தஙக 

(ரககுளளே மிரிவினை உணடு 
பணணினால் ௮ந்சு இராச்சியம 
நிலைரிற்கமாட்டாதே, 
௨௫ ஒரு குடுமபததார் தஙகளுக 

ருளளே பிரிவினை உண்டுபண 

  

கிற்கமாட்டாதே. 
௨௬ (அபபடிபபோல) சாக்சான் 

Fare Geer ar விரோதமாக ௭ 
| மூமபிப பிரிநதால் ௮வன் நிலை 
' நிறகமாட்டாமல் முடிவு ௮டை 
| வான. 
௨௭ “ஒருவன் முன்பு பெலவா 

னைக கட்டாவிட்டால் அவனு 
டைய வீட்டிலே பிரவேூககவும் 
௮வனுடைய ஆஸ்இகளைச கொள் 
காயிடவும் மாட்டான்; (ஈட்டி 
ல) அவனுடைய வீட்டைக் 
கொள்ளையிடவொன். 
௨௮ மனிதா செய்கிற பாவப் 

ஈள் யாவும் அவர்கீள் செய்கிற ௭ஈ 
SE தூஷணஙகளும் மன்னிக்கப் 

படும். 

௨௯ பளிசுத்த அவியைத் தாஷ 
எணிக்கிறவன்மாத்திரம் என்றென் 

  

  

  ணினால் அந்தக குடும்பம் நிலை; 

  
| 
| 

மாற்கு ௪ ௮திகாரம. 

றைக்கும் மன்னிப்படையாமல், 

* அவலது நே 
திதா 

யோவா எழு 

ம் ௨௰ 

மத ௬௨௬௪ 

ம வு ூக 
மகம௫ு யோவா 

TOW HY Ply 
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4ing oo. ©@ 

உவசா ௪௬௯௦௨௪ 

மற OD ௨௯ 

6மத oo. me 
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கயோடுமசு 
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து வெளியே நின்று, அவரை ௮ 

    

| 
௭௯ | 

  

நித்திய ஆகஇனைக்குப் பாத்திர | 
ஞய் இருசஏரொன் என்று மெய்: 
யாய உஙகளுககுச் சொல்லு | 
றேன என்னா. | 
௬௰ அசுதசமான ஆலியைக்கொ | 

ணடிருககிருன் என்று அவர்கள் | 
சொன்னபடியினாலே (அவர் இப | 
படிச சொன்னார்.) 
௩௧ | 7அசதருணததிலே அவரு ' 
டைய தாயாரும் சகோதாரும வ௩ | 

ழைககுமபடி அளனுபமபினாகள். 
௩௨ அபபொழுது ௮அவரைச சுந் 

றி உளூக்காகத சனஙகள ௮வரை | 
கோகதி, அதோ, உம்முடைய தா। 
யாரும உமமுடைய சகோதரரும் 
வெளியே நின்று உம்மைத தேடு 
கிராகள என்றாகள. 
௩௬ அதறகு அவர், என்னுடைய 

தாயும் எனனுடைய சகோதரரும் 
யா என்று சொல்லி, 
௩௪ தமமைச் சூழ உளுக்காஈத 

வாகளைச் சுற்றிப பார்தத, என்னு 
டைய தாயும் என் சகோதாரும் 
இவாகளே. 

௬௫ எப்படியெனில், பராபரனு 

டைய திததத்தின்படி செய்கிற 
வன் எவனோ, அவனே என் சகோ 
தரன், என் சகோதரி, என தாயா 
யிருக்கிறான் எனருூர். 

௪. அதிகாரம் 
க விதைச்நெகமச்குநிதகத உவமை மச தின 

விபாக்கியானம ௨௧ ஈமத மெயஞஞானததைக   
சாடடகேணடியஐ 2.8 மறைவாய வளாஈத 

விதையையும, ஈம் ஈடுகு விதையையும், உவமை 
யாசக்காடடிய௫ ஈடு இறிஸது கடறகொரதளிப 
பை, அமர்த்தினது 

ஷ்பு ௮வா மறுபடிபும் “கட 
லோரத்திலே போசகமபண்ணத் 
தொடஙடஞார்; மிகுகத சனங்கள் 
கூடி. ௮வரிடததில வரதபடியினா 
லே, ௮வா படவில் ஏறிச் கட 
லில் உளுககாகதார்; சன௩சளெல் 
லாரும கடற்கரையில் இருகதரா ! 
HOT . | 

௨ அப்பொழுது ௮வா உவமை| 
களாய் அநேக காரியஙகளை அவா. 

8 

  

   



௮ம 

களுக்குப் போதித்தார்; போதி 
க்றபொழுது அவர்களுடனே 
சொன்னதாவது: கேளுஙகள், 
௬ விசைக்றெவன் 
புறபபட்டான 
௪ அவன் விதைக்சையில், சல 

விசை வழியருசே, விழுந்தன; 
அபபொழுது ஆகாயத்தின் பற 
வைகள் வந்து, அசைப பட்டுத் 
தன. 
௫ சில விதை மிகுகத மண்ணில் 

லாத கற்பாறை hassle விழுச் 

சீன; அதற்கு மிகுஈசு மண் இல 
லாககினால உடனே முளைத்து, 
௬ சூரியசாஈதி தோன்றினபொ 

முது தியது, அவைகளுக்கு வேர் 
இல்லாமையினால் உலாஈதுபோ 
யின 
a தில விதை முள்ளக்களுள்ள 

நிலத்திலே விழுஈசுன; முளகரக 
கள் எழும்பி அவை பலன் கொ 
டாதபடிககு அவைகளை கெருக 
இபபோட்டன. 
௮ தில விதை ஈல்ல நிலசுஇல் 

விழுந்து ஒஙதஇி வளாஈது, £ஒன் 
று மூபபதும், ஒனற அறுபதும, 

ஒன்று நூறுமாகப பலன் கொடு 

son 
க சேட்கிறகற்ராக் காதுள்ளவன 
கேட்சச்கடவன எனது திருவுளம் 

பதீறினார் 
௰ 4 பின்பு அவா சணித்திருர் 

கையில், பனனிருவசரோகெகூட 
அவனாச ரூழ இருந்தவர்கள் ௮௩ 
த உவமையைக்ருறித்த அவரிடச 
இல் விசாரித்தார்கள். 

5 அவர்சரைடனே அவர்,சொ 

னன? பராபரனுடைய இராச 
சியத்தின இரகசியத்தை அறியும் 
படி உங்களுக்கு அருள் அளிக் 
கபபட்டது. 
De *புறம்பே இருச்கிறெவர்கள் 

மனக்திருபபாமலும், தஙகள் பா 
வமன்னிபபை அடையாமலும் 
இருச்கச்சச்சதாக, *உற்றுப்பார்த் 
தும் அறியாமலும், உற்றுக்கேட்டும் 

| சிந்தியாமலும் இருககும்படிக்கு, 
| 

  

மாற்கு ௪ ௮இகாரம. 

விசைச்சப் | 

இ. பி. ௬௪ | அவையெல்லாம் உவமைசகளாச 
அசி | இவர்களுக்குச் சொல்லபபட்டு 

  

  

1 மூ மல சுறு | a * க . 9 போ | வருகின்றன என்று சொல்லி, 

சொலோகசு | மர பின்பு அவர்களை நோக, 

ந கழ | நீமகள் ௮ஈத உவமையை அறிய 
15 கெரி டு வில்லையா? அப்படியானால், மற்ற 
௦௨ சொலோ : எல்லா உவுமைசளையும் எபபடி 
உடு கதெச லீ “3 
சம்சு $மோ ஆறி TOW 

hoa OF $விசைக்கிறவன் வசனதசை 
ane மர விசைக்கிறவனே. 

* டிசி தூக் 

அம யோவா ௰௫ விதை all (ips வழிக்கு 

2௨ ௪௦ அப | ஒபபானவர்கள் விசைச்கபபடுகி 
a4 rears) . உ 

உரோ, ௨. 27 அசனத்தைச் கேட்ட வுடனே; 
6மத Os ௦௯ | சாத்தான் வந்து அவாகள் இருத 

யஙகளின்மேல் விதைசகப்பட்ட 
வானசதை எடுத்துபபோடுகிறான் 

௰௬ விதை விழுஈத ஈற்பாறை 
நிலத்திற்கு ஒபபானவர்சள் அந்த 
வசனதசைச் கேட்டகுிறபொழுது, 
உடனே அதைச் சர்தோஷச்சகோ 
டே ஏற்றுச்கொண்டும், 

ராமல், கொஞ்சக்காலம் மாத்திரம 
அதைபபற்றிசகொள்ளுகிறாகள; 
௮வ்வசனசகஇின் நிமிதகம் உபததி 
ரவமும துன்பபபதெலும் உண் 

| டானவுடனே வழுவுகிராகள். 

| dy விசை விழுகத முளளுகக 
| ஞளள நிலததிறகு ஒபபானவா 
‘oa ௮வ்வசனசசைக சேட்டும்; 

  
| 

| 0 4g பலனற்றதாய் இருச 
' குமபடிக்கு, இவ்வுலக «awa 

7 சரிமோக ட ம ]ஐசுவரியத்தின் ௨ஞ்சனை 
de யும் மறறக காரியககளினமேல் 

உண்டாகிற இசசைகளும் தோன் 
றி, அர்த வசனச்தை Oame@u 

| போடுஇறெசற்கு (இடஙகொடுச்டி 
opi Ber.) 
20 Hens Sapag saw sag 

இற்கு ஒபபானவர்கள் ௮வ்வசனத் 
தைக் கேட்டுப் பற்றிக்கொண்டு, 

ஒனறு முப்பதும், ஒனறு HM 
தும், ஒன்று நூறுமாகப் பலன் 

கொடுக் ர்கள் என்ளுர்.     ந ் a ௨௧ 1 அன்றியும் ௮வர்களுட 

பக ஈக னே அவா சொன்னது? விளச்  



  

மாற்கு ௪ அதிகாரம். ௮௧ 
  

கை ஒரு தண்டின்மேல் வைக் 
இறதற்கேயன்றி, மரச்சாலின்* £ 
மாலும் கட்டிலின் ழோூிலும் 
வைசதெதற்குக் கொண்வெருவா 
ர்களா?£ 
௨௨ 1இதலால் வெளியரங்கமா 

காத அநதரங்கமான பொருளு 
மில்லை, வெளிக்குவாராச மறை 
பொருளுமில்லை. 
௨௩ “கேட்டுறதற்கு ஒருவன் கா 

துள்ளவனாயிருகதால் கேட்கக்க 
டவன் என்றார். 
௨௪ அன்றியும் அவர்களுடனே 

அவர் சொன்னது: நீங்கள் கேள் 
விபபடுகிறது இன்னதென்று இக் 
இத்துக்கொள்ளுங்கள்) “எத அள 
வினால் நீங்கள அளபபீரகளோ, 
அதினாலே உங்களுக்கும் ௮ளக 
கபபடும். 
௨௫ அல்லாமலும் *எவன் உள்ள 

வளாயிருச்சரானோ, ௮வனுக்குக 
கொடுக்கப்படும்: எவன் இல்லா 
தவனாயிருச்சிறானோ, ௮வனிடத 
இலே உள்ளதும் எடுத்துபபோ 
டபபடும்; ஆகையால் கேள்விப 
படுகிற உஙகளுக்கு அதிகமும 
கொக௫ுக்கபபடும் என்ஞுா. 
௨௬ 4 5அன்றியும் ௮௨ர் சொன் 

னதாவது: பராபரனுடைய இராச 

சியம் ஒரு மனிதன் தன் நிலத்தி 
லே விதை விதைக்கிறதற்கரு ஓப 
பாயிருக்கின்றது. 
௨௭ பின்பு இராததிரிதோறும் நித 

இரைபண்ணி, பகல்தோறும் ௪ 
முர்கிருபபான்;. 
௨௮ அவனுக்குத் தெரியாமல் பூ 

மியானது முன்பு மூளையையும், 

பின்பு சதிரையும், பின்பு கதிரி 
லே நிறைநத தானியத்தையும் பல 
ஞாகத் தானாய்க் கொடுக்கின்ற தன் 
மையுள்ளதாய் இருககறபடி.யால், 
அந்த விதை முளைத்துப் பயிராம். 

௨ ௨௬ அப்படிப் பியிர் பருவமான 
பொழுது, அறுபபுகசாலமானப 

டியினாலே, அவன் அதை அறுக்கி 
தற்கு $ஆள்களை அனுப்புவான் 
என்றார்.   

இ. பி. ௬௧. 
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௬௰ 4 அன்றியும் ௮வர் சொன் 
னது. சாம் பராபரனுடைய இ 
ராசசியத்தை எதற்கு ஒப்பாக்க 
லாம்; ௮தை எநத உவமையினா 
லே காண்பிக்கலாம். 

௩௪ அது ஒரு கடுகு விசைக்கு 
ஓபபாயிருக்கின்றது; அது நிலத் 

இல் விதைக்சப்படுடிெறபொழுது; 
பூமியிலுள்ள சகல் விதைகளிலும் 
ag ADs GAS, 
௬௨ விதைககபபட்டபின்பு வ 

எர்கது சகல களிலும் பெரி 
தாகி, ஆகாயத்துப் பறவைகள் ௮ 
தின நிழலில் வந்தடையச்தச்கதா 
க விஸதாரமான இளைகளை விடு 
இன்றது என்றார். 
௩௩ 4 கேட்டறியும்படிக்கு, ௪ 
னஙகளுக்குணடான திராணிகச் 
குத்தகசதாக, அவர் £*இபபடிப் 
பட்ட ௮கேக உவமைகளினா 
லே அவர்களுககு வசனததைச 
சொன்னார். 
௩௪ உவமைகளினாலேயன்றி ௮ 

வர் ௮வாகளுககு ஒன்றும் சொல் 
லவில்லை; தம்முடைய Fasc 
னே அவர் தனித்திருக்கிறபொ 
முதுமாத்திரம் அவர்களுக்கு எல் 
லாவற்றையும் விவரித்துச் சொன் 
னார். 
௩டு 4 அர்த சாளிலே, சாயங்கா 
லமானபொழுது, அவர் sans 
ஊளை கோக்கு, அக்கரைக்குப போ 
வோம் வாருங்கள் என்றார். 
௬௬ ஆதலால் அவர்கள சனங்க 

ளை விட்டு அவர் படவில் இருந்த 
படியே அவரைச் சொண்டுபோ   

ப எழுபபி, போதகரே, 

COM RM; வேறுபடவுகளும் ௮வ 
ரோடேகூடப போயின 

| ௬௪ “அப்பொழுது yan Serie 
-கததிலே ஒரு சலையணையைவைச் 
டது நிததிஸலா பண்ணிக்கொண்டி 
குக்சையில், பலதத சுழல்காற்று 

உண்டானதினாலே, படவை மூ 
டூ.ச்கொள்ளத்தக்ககாக அலைகள் 
அ, தினமேல் மோதின. 

ட ௩௮ உடனே அவர்கள் அவரை 
கரங்கள் 

  

1] 

  

      
பலதை.



  
௮௨ மாற்கு டூ ௮திகசாரம. 
  

மடிஈ.துபோனால் உமககுக சவலை 
யில்லையா என்முர்கள. 

௬௯ அவர் எழுது காற்றுக்குக் 
கட்டளையிட்டு, சடலையும் ரோக் 
இக கோஷமாயிராதே அமைதலா ; 
யிரு என்ருர்; உடனே சாற்று | 
நின்றுபோச மிகுந்த அமைதல் | 
உண்டாயிற்று. , | 

  

௪௰ பின்பு ௮வர் அவர்களை கோ। 
௧௫, இப்படி என் பயப்பட்டீ| 
கள்? என்னத்தினாலே உங்களுக | 
கு விசுவாசம் இல்லை என்றார். - 

FE அவர்கள் மிசவும் பயத்த, 
சாற்றும் கடலும் இவருகருக | 

£ழ்பபடிகன்றனவே, இவா யா; 
ரோ என்று ஒருவரோடொருவ 7 
சொல்லிசகொண்டார்கள. 

௫. அதிகாரம். | 
க இடூலகியோன எனனும பேபச௭ Spates 

இறில௫. விரிஈவையாசககினபோகு, we அவை 

௧௭ பனற்களுசகுள பீரவேசிதன, உடு அவா. 
பெருமபாடரள ஸஇரியைக ருணமாகி mG 
யாலிரு எனபவறுடைப மக மரணநுஇறனறு ! 
எழுபபினது 

பின்பு அவர்சள கடலுக்கு ௮5 
' கரையில் உள்ள கசரேனருடைய 
தேசததிற்கு வஈதாகள். 

௨ ௮வா படவிலிருஈது இறங் 
சனெவுடனே, அசுத்த ஆவியுளன ) 
ஒரு மனிதன பிரேதக்கல்லறை 
சளிலிருஈது அவருக்கு எதிராக, 
வர்தான். 
௩ அவனுடைய குடியிருபபு பி் 
சேதசகல்லறைகளிலே இருஈசது, 
ஒருவனும் அவனைச் சஙகிலிகளி 
னாலும் கட்டக்கூடாததாய இ. 

ருந்தது. ப 
௪ அ௫கேகநதரம் Base aleve 

குசளினாலும் சஙகிலிசளினாலும 
கட்டபபட் டிருதும், அவன ௮௩ 
oF FERN stor phos Saw | 
களைத் தறிச்துபபோட்டான்; ஒரு , 
வனும் ௮வனைச் இழ்பபடுததக 
கூடாததாய் இருந்தது: 

௫ அல்லாமலும் அவன் எபபொ: 
முதும் இரவுமபகலும் மலைகளி' 

|   

@ iD. mes. 
வண சமய? 

லும் சல்லறைசளிலும sa, 
கூக்குரலிட்டு, தன்னைததானே 
கல்லுக்களால் கறிச்கொண்டிரும் 
தான். 
௬ அவன் தூரததிலே இயேசு 

லானவராைக் கண்டு ஒடிவர்தபொ 
முது, அவனை கோககி, 

௭ ௮௪௪௪ அவியே, ந இந்த 
மணிதனைவிட்டுப போ என்று ௮ | 
வா சட்டளையிட்டபடியினாலே, 

௮ அவன் அவருககுத தாழ்ஈது, 
வணஙகி, இயேசுவே, உனனத । 
மான பராபரனுடைய குமாரனே, 
எனக்கும் உமக்கும் எனன? என் ; 
னை வேதனைப்படுத்சாசபடிக்கு, உ। 
மக்குப் பராபரன்மேல் ஆணையிடு | 
இறேன் என்று மிருந்த சசதமாய்க 
கூபபிட்டான். 

  

  

௯ அவா அவனை சோக்கி, உன் 
Seer எனறு கேட்டா, 

FOG ௮வன் அகேகராய இருச 
தரம, ஆகையால் என போ 

இலேகியோன் என்று சொல்லி, 

௰ பின்பு அசகிசையிலிருந்து தங 
களை ஒட்டிவிடாதபடிககு அவ 
ரை மிகவும் வேண்டிசகொண் 
டான. 
மக அவ்விடததிலே மலையின் 

அருசே மிகுநக கூட்டமான ப 
னறிகள மேயாதுகொண்டிருக் 
சின. 
We அபபொழுது பசாச்கள்   எலலாம் அவருடனே சொன் 

னது: நாங்கள் பனறிகளில் பிர       | 
 வேசிச்குமபடிககு எங்களை ௮ | 
பைபபுமெனறு அவரை வேண்டிக 

| கொண்டாாகள. 

௩ உடனே ட) )யேசவானவா 
அவர்கராக்கு உகசரவு கொடுத 
தாரா, அப்பொழுது ௮௪௪௪ ஆவி 
கள புறபபட்பெ பன்றிகளுக் 
குள்ளே பிரவேசிகசன; உடனே 
ஏறச்குறைய இரணடாயிரம் பன் 
றிகளாகிய ௮ஈசச் கூட்டம் உயர்ச் 
சமேட்டிலிருஈ்கு கடலிலே பாய் | 
ஈது அதில் அமிழ்ஈது மாண்டது. | 
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மாறகு டூ ௮திகாரம. ௮௬ 
  

Oe ௮பபொழுது பன்றிகளை! பி. ௬௧.  டவடனே அவருடைய பாதத் 
மேய்த்தவர்கள் ஒடி, அசைப பட் | ne இன் அருகே விழுந்து, 
டணத்திலும் வெளிபபுறஙகளி ௨௬ என் குமாரத்தி மரண ௮ 
லும் அறிவிதசார்கள், பின்பு சம। வஸதைபபடுகிறாள, ௮வள் ௮ 

    

    
பவிச்ததைப் டு பக்கக் Crna Guin அடையும்படிக்கு நா 
சனங்கள் புறப்பட்டு, வாது, ௮வள்மேல் கைகளை வைத 

மடு இயேசுவினிடத்தில் வந்து, । தருளும், அபபொழுது பிழைப 
இலே௫யோனாகிய பசாசுகள் பிடி பாளென்று அஒகை மிசவும் வே 

ததிருந்தவன் வஸ.இிரம nan எ pat anton? , 

கொண்டு, உளுக்காது புத்தி ௮ உச அவா ௮ ட்கூட்। 
டைஈதிருக்ெசைக் கணடு பயா ara Nea, erm snes 
தீராகள். ௮ ் 

௰௬ பசாசுகள் பிடித்தவனுக்கும கய பின்சென்றாகள். 
் 3. சமபலித் | ௨௫ 4 *அபபொழுது பன்னி 

பன்றிகளுககும் Fe" | ரண்டு ௨ருஷமாயப பெரும்பா சணடவாகளும் அவர்களுக்கு வி। சன 1 
வரமாய்ச் சொன்னார்சள. | டுள்ள ஒரு ஸ்திரியானவள, 

௰௪ 1அபபொழுது தங்கள் எல் (182 ay re | உள CBE பரிகாரிகளால் மி 

லைகளை விட்டு அபபுறமபோகும। “* “* * குக வருததபபட்டு, சனககுண் 

படிக்கு அவனா வேணடிககொ। டான யாவையும செலவழிததும் 

ண்டாாகள சற்றாகிலும சுகம் அடையாமல், 

wy அரதபபடி அவர் படவில் அதிக வருதீதபபகெறபொழுது, 

பிரவேசிகறெபொழுது gre | 2 one ye my | SOT இயேசுவைசகுறிததுக் Gs 

பிடிசதிருரதவன் அவருடனே-ூ bug oe தூக ள்விபபட்டு, அவருடைய வஸ் 

௮.௪௦ ச ச ரஙகளை மாததிரம தொட்டால் 
டப போகும்படிசகு அவரை வே! மூ ௬ ey சி திதி கி . 

சுகம அடையலாமெனறு எண் 
ணடிசகொணடான். ட்ட றி 

௰க இயேசுவானவர் அவனுக்கு 86 த ௩ ௨௮ சனங்களுச்குள்ளே (செ 
உசசாவுகொடாமல், ரீ உன வீம்! ன்று,)அவருககுப பின்னாலே ௨௩ 
டிலே உன் இனசதாரிடததிற்கருப | அவருடைய வஸ்திரத்தைத 
போய, சாத்தா உனக்கு இரங௫, , 'சொட்டான். 
உனககுச செய்த மிகுஈத விசே 2௧௪ உடனே அவளுடைய இ 

ஷஙகளை அவர்களுக்கு அறிவிப் , ரத்த ஊறல் நினறுபோயிற்று; ௮௭ 
பாயாக என்றா. | ! சவேசனை நீ௩சச தான் அரோக்கி 

உ௰ அநதபபடி ௮வன் போயத | (யம அடைஈததை அவள் சரீரத 
SUES இயேசுவானவா செய | es உணாகதாள: 

விசேஷங்களைத் தெக்கபபோலி | * ௩௰ உடனே இயேசுவானவர் 
என்னும் தேசத்திலே பிரசததம் துச் க ஒக , சிமமிலிருகது வல்லமை புறப 

          

    

பண்ணினான். யாவரும ஆசசரி, ௮ ௪௯, பட்ட சைத தமககுள் அறிந்து தி 

யபபட்டாாகள். | ரூம்பி, சனஙகளைப பார்தது, என் 
௨௧ 4 பின்பு இயேசுவானவா | வஸஇரஙகளைச் சொட்டவர் யார் 

மறுபடியும் படவிலேறி இக்கரை | என்றா. ° 
ககு வந்து கடலோரத்திலே இ ௬௧ அதற்கு அவருடைய EF 

, ர௬ு$தபொழுது, மிகுந்த சனஙகள் ஷர்கள் சொன்னது: சனங்கள் 
கூடி ௮வரிடத்தில வந்தார்கள். | உம்மை கெருக்குகிறதை நீர் சண் 

௨௨ 4*அப்பொழுது செபஅல (டும், என்னைத் தொட்டவா யா 
யத்தலைவரில் ஒருவனாகிய யாவீரு (ரென்று எப்படிச் சொல்லுஇறர் 
TET LIA YD MEF, COTE கண் | GT GOT (MP 1 & OFT « 
 



    

௮௪ 

மாச் காணும்படிச்குச் சுற்றிலும் | அவசி 
பார்த்தார். 
mim அப்பொழுது தன்னிடச் 

திலே ஈடந்ததை அறிந்த ஸ்திரி 
பயந்து ஈடுங்கி வந்து, அவரைச் 
சாஷடாங்கமாய் ஏணங௫, எல் | 
லாவுற்றையும் அவருக்கு உண்! 
மையாய்ச் சொன்னாள். | 
௩௪ ௮வளுடனே அவர் சொன். 

னது: மகளே, உன் விசுவாசம் Lugs & ௨௨ 

தானததோடே போய், உன் வே 7 “7% 
தனை இன்றிச சுசமாயிரு என் 

றார். | 
௬டு 4 3௮வர் பேரிச்சொண்டி 2 918 ௮ ௪௬ 

யோவா ve 

மக 
ருககையில் செபஅலயத்தலைவ 
னுடைய வீட்டிலிருகது சிலா வ 
து, உம்முடைய குமாரததி இறக 

துபோனாள், இனி என் போத 
சுரை வருததபபடுத்துகிறா என் 
றார்கள். 
௬௬ அவர்கள் சொன்ன ants 

தையை இயேசுவானவர் கேட்டு, 
உடனே ஆலயத்தலைவனை நோக 
இ, ரீ பயபபடவேண்டாம், விசு 
வாசமாகவே இரும் என்று சொ 
ல்லி, 
௬௭ பின்பு பேதுருவும யாக 

கோபின் சகோதரனாகிய யோவா 
னுகதவிர, வேரொருவரும் தமச 
குப பின்செல்லுகறதற்கு இடங் 
கொடாமல், 
௩௮ அலயத்சலை௮னுடைய as 

ட்டிலே சோத, சந்சடியையும் 
அழுதுகொண்டு மிகவும் புலம்பு 
இறவர்களையும் சுண்டு, 
௬௯ உட்பிரவேடூிதது, நீங்கள் 

சநதடி பண்ணி அழுதுகொள்றாகி 
தென்ன? பிள்ளை இறநதுபோ' 
காமல் 3நித்திரைபண்ணு இருள் 
என்ருர். 
௪௰ அவர்கள் அவனா கோகூ: 

ஈசைத்தார்கள்; *பின்பு அவர் எல், 
லாளாயும் வெளியே போசப்பண் 
ணி, பிள்ளையின் தசபபனையும் சா. 
யையும் தமமோடே வரதவர்களை , 

5 Os oy PF ௯ 

BO UO. Use 

wet ௯ மாற ரு 

deo. தூக், 0 

யச் 

| 

Bug On செ 

yd & ba, 

॥ 

7 யோவா ௬ 

௪௨ 

Borg 08. PH 

BT & WH   

௬௨ அவர் அப்படிச் செய்தவ (௫. பி. ௩௨. 

உன்னைச் குணமாகஒற்று; நீ சமா, 272 ॥ 0௨, 

4 அப ௬ ௪ம், 

        

மாற்கு ௬ அதிகாரம். 

யும் ௮ழைத்துச்கொண்டு, பிள்ளை 
இடக்கற இடத்தில் பிரவேசித5, 
௪௧ அதின் கையைப் பிடித்து, 

தலீத்தாகூமி என்னா; அதற்குச 
சிறுபெண்ணே ஏழுச்இரு, உனக 
ருக் கட்டளையிடுறேன் என்று 
அருத்தமாம். 
௪௨ உடனே பன்னிரண்வெய 

துள்ளஅ௮ந்தப பெண் எழுந்து ஈடர் 
தாள்; (அசைச் கண்டவர்கள்) 

bees ஆசசரியத்தோடே பிர 
SET SET. 
௪௬ “அப்பொழுது அவர்கள் ௮ 

தை ஒருவருக்கும் அறிவியாத 
படி.ச்கு உறுதியாகக் கட்டளை 
யிட்டு, பின்பு ௮வளுக்குச சாப 
பாடு கொடுச்குமபடி சொன்னா. 

௬. அதிகாரம். 
க இறிலது. தமமுடைய ஊராரரலே அசட்டை 
பண்ணப்பட்ட எ அவா பனனிரணடு சீஷா 
களாக்கும ௮சுதக ஆவிகளின மேல் அதிகாததைக் 
கொற ௦௪ இறிஸலதுவைக்குறிகச பவவித 
மான தாறபரியகசகள ௨௭ யோவானஸகானன 

தலை வெடணெடு, ௨௯ அடக்கமபணணபபட 
டத ௩௦ ஆபபோஸதலாகள பிரசங்சமபண்ணிழ 
இருமபி வாசது ௬௪ ஐது அபபயகளினைம, 

இரண்டு மீனகளினாலும் செபயபபட்ட அற்பு 
ம சு இறிஸது கடலினமேல் ஈடாகக கே 
அ/வரைக தொட்ட யாவரும சுகம அடைஈதந 

6 ௪ * ௪ a 

Aart அ௮வ்விடம்விட்பெ புறப் 
பட்டு, தாம் வளர்கத ஊருக்குப 

போனா; அவருடைய சீஷா ௮ 
வருககுப பினசென்றராகள. 
௨ ஐய்வுகாள வந்தபொழுது ௮ 

வர் செபதுலயததிலே உபதே 
சம்பணணத் தொடஙனார்; ௮ 
தைக்கேட்ட அசேகர் பிரமிபப 
டைநது, 1எஙகேயிருஈது இவை 
கள் இவனுக்குத் தெரியவஈதன? 
இவனுடைய கைகளினால் இபப 
டிப்பட்ட பலசத அற்புதங்கள 
ஈடக்கத்தககசாக), இவனுச்குசு 

கொடுச்சபபட்ட ஞானம் எப்ப 
டிபபட்டது? 
௬ இவன் மரியாளுக்குக் குமார 

னும், யோச்கோபு, யோசே, யூதா, 
சீமோன் என்பவர்களுக்குச் ௪ 
கோதரனுமாகெய தச்சனல்லவா? 
இவனடைய சகோதரிகளும் இங 

= 

  
 



  
| 
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மாற்கு ௬ ௮திகாமம். அடு 
  

கே நம்மிடத்தில் இருக்கிறார்க 
ளல்லவா? என்று சொல்லி, ga 
ரைக் குறித்து வெறுபபடைந்தார் 
கள். 
௪ அவர்களுடனே இயேசுவா 
னவா சொன்னது: “ஒரு தீர்ச்கத 
ரிசி சன் ஊரிலும் தன் இனத்தாரி 

டத்திலும் தன் குடும்பத்திலுமே 
யன்றி (மற்ற இடங்களிலே) கன 
ஈனம் அடையான் எனருர். 
௫ 5௮ஙகே அவர் சில நோயா 

யாளிகள்மேல் கைகளை வைத்து ௮ 
வர்களைச் குணமாசக்னெசே அன்றி 
வேறொரு அற்புதத்தைச் செய்ய 
மாட்டாமல், 

௬ அவர்களுடைய *அவிசுவா 
சசதைககுறித்து ஆச்சரியபபட் 
டா 
௪ 4 “பின்பு அர்தச் இசையிலுள 

ள இராமங்களிலே திரிந்து உப 
தேசம்பண்ணினார், அல்லாமலும் 
௮வா பன்னிருவராயும் அழைச் 
து, அசுத்தமான ஆவிகளின்மேல் 
அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொ 

டுத்து, 
௮ அவர்கள் பையையானாலும் 

ஆகாரத்தையானாலும் கச்சையில் 
*பணச்தையானாலும் வழிச்காகக் | 
கூடச் சொண்டுபோகாமல், ஒரு 

தடியைமாசதிரம் எதெதுபபோக 

வும், 
௯ 7பாதாட்சைகளைப் போட் 
டக்கொணடு போகவும், இரண்டு 
அஙஇகளைத தரியாதிருக்கவும், ௮ 
வர்களுக்குக் கட்டளையிட்டு, 
௰ “பின்பு ௮வர்களுக்குச சொஷ் 

னதாவது: எஙசேயாடலும் நீங 
கள் ஒரு வீட்டில் பிரவேடித்தது 
முதல், ௮அவ்விடத்தைவிட்டுப் பு 
றபபடுகறவமாக்கும் அ௮ங்கேதா 
னே த௩இியிருங்கள். 
௰க *எவர்கள உங்களை ஏற்றுக் 

கொள்ளாமலும் உங்களுக்குச் செ 
விகொடாமலும் இருககிருர்க 
ளோ, அவர்களுடைய இடத் 

தைநீங்கள் விட்டுப் புறப்பட்டு, 
அவர்களுக்கு விசோதமான சாட் 
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தூக் & 0௯ 

15௬ மோ மறு 

சியாக, உங்கள் உள்ளஙகால்க 
ளில் படிர்திருக்றெ தூசியை உத 
றிப்போடுங்கள்; நியாயத்தீர்பபு 
நாளிலே சோதோம் கொமோரா 
பட்டணததாரிலும் அ௮ர்தப் பட் 
டணததா ௮இக௪ தண்டிப்பை ௮ 
டைவார்கள் என்று மெய்யாகவே 

உங்களுக்குச் செறல்லுகிறேன் 
என்று சொல்லி, இரண்டிரண்டு 
பேராச அவர்களை அனுப்பினார். 

௰௨ அவர்கள் புறபபட்டு, மன 
$இிரும்புங்கள் என்று பிரசங௫த் 

7, 

0௩ அ௫கேகம் பசாசுகளைச் தரத் 
இ, அகேகம் நோயாளிகளை எண் 
ணெயால் பூசக் குணமாக்இஞர் 
கள். 

௰௪ 4 15 அவருடைய பேர் பிர 
சித்தமானபடியினாலே, இராசனா 

இய ஏரோது (அவலாக்குறித்து) 
கேள்விப்பட்டு, யோவானஸ்நா 

னன் மரித்தோரிவிருந்து எழுப் 
*/ப்பட்டிருக்கிறான். 

மடு 13ஆசலால் பலத்த அற்புதங் 
கள் ௮வனாலே செய்யப்படுகின்ற 
ன என்றான; சிலர் ௮வனா எலி 
யாவென்றும், சிலர் அவரை ஒரு 
இரக்கசரிசி, அல்லது தீர்ச்கதரிசி 
களில் ஒருவனைப்போல இருக்க 
ராரெனறும் சொன்னார்கள். 

௰௬ 1*ஏரோது அசைச் கேட்ட 
பொழுது, அவன் நான் சிரச்சே 
தம்பண்ணின யோவான்தான், ௮ 
வன் மரித்தோரிலிருந்து எழுப் 
பப்பட்டிருக்கிறான் என்றான். 

௰எ அசெப்படியென்றால், ஏ 
ரோது தன் சகோதானாகய பிலிப் 
பினுடைய மனைவி ஏரோதியாளை 
விவாசம்பண்ணினபொழுது, 

௰௮ யோவான் ஏரோதை நோக் 
இ, 15நீர் உம சகோதரனுஓடய 
மனைவியைக கொள்ளுகறெது நியா 
யமல்ல என்று சொன்னபடியினா   ம௬ ௨௦, ௨௪ 
லே,ஏரோது (ஆள்களை அனுப்பி) 
அவனைப் பிடித்துச் சாவலில் கட் 
டிவைச்சான, 

  

 



  

௮௬ மாற்கு ௬ அதிகாரம். 
  

  

௰க அல்லாமலும் ஏசோதியாள் 
௮வனுக்குக் கெடுஇிரினைத்து, ௮வ 
னைக கொலைசெய்ய விரும்பினாள். 
௨௰ 1/ஏரோது யோவானை நீதி 

யும் பரிசுத்தமும் உள்ளவனென் 

ல அறிந்து, அவனுகருப பயகது, 
௮வனை நன்ருய்க காத்து, ௮வனு 
டைய ஆலோசனையின்படி ௮0ே 
கம் காரியங்களைச் செய்து, விருப 
பததோடே அவனுடைய சொற் 
கேட்டு வந்தான; அசையால் ௮ 
வள அப்படிச் செயயச் கூடா 
மல் இருகதது 

௨௪ பின்பு அதற்கேற்ற நாள் 
' வந்தது; எபபடியென்றால், *ஏ 
் ரோதுசன் சென்ம நாளிலே தன் 
னுடைய மகதிரிகளுககும் சேனா 
பதிசளுசகும் கலிலேயாகாட்டின 
பிரபுக்களுககும் விருதுபணணி 
ன காலததிலே, 
௨௨ ஏரோதியாளுடைய குமா 

ரதி உளளே சென்று, ஏரோதுக 
கும், பரதியிருகத மற்றவாகளுக 
ரும் பிரியம் உண்டாசத்தககதாக 
ஈடனம்பண்ணினபொழுது, இரா 
சா அகசச் சிறுபெண்ணை கோக 
இ, உனககு வேண்டியசை என் 
னிடத்தில் கேள், கான் உனக்குசு 
தருவேன் என்று சொனனதுமல் 
லாமல், 

௨௩ *நீ என் இராச்சியத்தில் பா 
,தஇஉராக்கும் எசைக் கேட்டா 
லும், அதை உனக்குத தருவே 
னென்று அவளுக்கு அணையும் | 

இட்டான். | 
௨௪ அபபொழுது அவள் வெ 

ளியே போய்த் தன் தாயை கோக 
இ, நான் என்ன கேட்கவேண்டும் 
என்று சொன்னதற்கு, யோவான் ' 
ஸ்கானனுடைய தலையைக் கேள் | 

  

| 

\ என்றாள். 
௨டுடனே ௮வள் 2ஃரமாச. 

இராசாவினிடத்திற்குத் திரும்பிப 
போய், நீர் இபபொழுதுசானே | 
ஒரு சாலத்திலே யோவான்னமான 
னுடைய தலையை எனக்குத் தர 

| வேண்டும் என்று கேட்டாள். 
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* அல்லது கொ 
லேசாரனுககு 
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7 wtp ௬ ௨௧ 

மத் oe, Om, 
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9 og Dew Om, 

௨௬ *௮பபொழுது இராசா மி 
GSE HEED BOL ETT; wu 
படியிருந்தும், ஆணைகளின் நிமித் 
தழும் பநதியிருகதவர்களின் நிமி 
ததமும் ௮வரக்கு அதை மறுக்க 
மனதில்லாமல், 
௨௭ உடனே அவனுடைய த 

லையைக் கொண்டுவரும்படிககு, 
போசசேவசனாகிய காவற்கார 
னுக்குக * கட்டளையிட்டு ௮னுப 
பினான்; அநதபபடியே அவன் 
போய்க காவற்கூடததிலே யோ 
வானைச சிரச்சேதமபண்ணி, 

௨௮ ஒரு தாலசதிலே அவனு 
டைய தலையைக் கொண்டுவ௩த, 
௮தைச சிறுபெண்ணுக்குக் கொ 
டுததான்; சிறுபெண் ௮சைச தன் 
சாயககுச கொசெதாள். 
௨௧ அவனுடைய Fan sos 

கேட்டு வாது, அவன் உடலை ௭ 
செது, ஒரு சல்லறையிலே வைச் 
தீராகள். 

௩ம் 4 *அத்தருணத்திலே அப 
போஸசலர்கள இயேசுவினிடச் 

இல கூடிவாது, தாஙகள் செயத 
யாவையும் போதகம்பண்ணின 
யாவையும் அவருக்கு அறிவிததா£ 
கள். 
௬௧ பின்பு ௮வாகள் போசனம   

      

பண்ணுமபடிககும் சமயம் இல 
லாதிருககததககதாக 1வருறவா 
களும் போதடிறவாகளும மிகுதி 
யானபடியினாலே, “அவா அவாக 
ளை கோக, நஙகள வனாஈதரமா 

ன இடததிலே தனிததிருஈது சற் 
ற இளைபபாற வாருங்கள் என் 
று சொனனார். 
௬௨ அந்தப்படி அவர்கள் தனித் 

இருககும்படிக்குப படவில் பிர 
வேத்து வனார்தரமான இடத்திற் 
குப போனாகள். 
௬௬ 4 அவர்கள் புறபபட்டுப 

போூறதைச் ' சனஙகள சண்டு, 
(அவர்கள் போடற) இடத்தை ௮ 
நிச், சகல பட்டணங்களிலு 
மிருந்து சால் உடையாய் ௮வ்விட 

SBOE GR, அவர்களுக்கு முன் 
  

 



      

னே அ௮ககே சேர்ஈது அவரிடத் 
இல் கூடிவராதார்கள். 
௩௪ 1/இயேசுவானவர் சரையில் 

வாது மிகுநத சனஙகளைக் கண்ட 

பொழுது, அவர்கள் மேய்ப்ப 
னிலலாத ஆ௫கெளைபபோல இருக் 
சிபடியினாலே, ௮வாகள்மேல உ 
ருக்கமாய.இரங்கி, *அகேக காரி 
யஙகளை அ௮வாகளுக்கு உபதே௫த் 
தரா. 

௩டு “பின்பு பொழுது மிகவும் க 
ழிரதுபோனபடியால், அவருடை 
ய ஷா அவரிடததில் வஈத, இது 
வனாகதரமான இடம, அல்லாம 

லும் மிகவும பொழுதுபோயிற்று. 
௩௬ போசனம்பண்ணு இறதந்கு 

இவர்களிடததில் ஒன்றுமில்லை; 
ஆகையால் இவர்கள் சுற்றியிருக 
இற ஊர்களுககும இராமங்களுச் 
கும் போய், தஙகளுககாக அபபங 
களை வாஙகிக்சொள்ளும்படிக்கு, 
இவாசளை அனுபபிவிடவேண் 
டும் என்றார்கள 
௬௭ அதற்கு அவா, நீங்களே 

இவாகளுச்குப போசனம் கொ 
டுஙசள எனருர்; ௮வாகள் சொ 
ன்னது: இவாகளுக்குப் போச 
னம் கொடுக்கும்படிககு, *நாங 
கள் போய் *இரு.நாறு தேகாரிய 

பணத்திற்கு ௮பபஙகளை வாஙகி 
க்கொண்டுவரலாமா ஏன்றார்கள. 
௩௮ அதற்கு அவர், எவ்வளவு 

அப்பங்கள் உஙகளிடத்தில் உண் 
டு, போய்ப பாருங்கள் என்றார்; 
“அவர்கள் விசாரித்த (வந்து,) 
ஐஈது அ௮பபமும் இரண்டு மினும் 
இருக்கின்றனவெனறு சொன்னா 
ர்கள். 
௩௬ அப்பொழுது அவர்கள் கூட் 
டங்கூட்டமாக எல்லாச் சனஙக 
ளையும் பசுமையான புல்லின்மேல் 
உளுச்சாரபபண்ணும்படிக்குக் ச 
உடளையிட்டார். 
௪ம௰ அப்படி நாறுபேர் ஒரு கூட் 

டமும், ஐம்பதுபேர் ஒரு கூட்ட 
மூமாகச் சதுக்கம் சதுச்கமாய் உ 
ஞுக்காந்தார்கள், 

மாற்கு ௬ ௮தஇகாரம. 

    

ast | 
௪௧ Jeary gat அவ்வைந்து 

௮பபஙகளையும் அவ்விரணடு மீ 
னையும் எடுத்து, 6வானச்தை ௮ண் 
ணாந்து பார்த்து அவைகளை ஆசீ | 

| 
| 

இ. பி ௩௨. 
பணக வர் 

1 மந ௯௬ ௪ 

wr 

வதிதது, பின்பு அ௮ப்பவ்களைப் 
பிட்டுச் சனங்களுக்குக் கொகெ 
கும்படிக்கு அவைகளைச் €ஷர்க |   2 gis ௯ ௦௪. ஞூகீகுச் கொடுத்த, பின்பு அவ்வி 
ரண்டு மினையும் அவர்கள் எல்லா 
ருக்கும் பஙகிட்டார். 

3மத 0௪ ௦69 | ௪௨ எல்லாரும் சாப்பிட்டுத் தி 

(cen be ox, ருசதியடைர்தார்கள். உட | 
௨௨ ௨இரா |) ௪௬ அல்லாமலும் (அப்பங்களி |   ௪ ௬௧௯ 

* 

ப சேரிப் ப) களைப் பன்னிரண்டு்டை 
ணமொனறு எட நிறைய எடுத்தாரகள். 
தரைய போர்க் ௪௪ ஏறக்குறைய ஐயாயிரம்புரு | 

| Oy) உற apt போசனம்பண்ணிஞனாகள். | 

$ மத் 0௪, ௦௭ | ௪௫) ரி £பினபு தாம் சனங்களை | 

போவ ட உ அனிபபுகையில, தமக்கு முன்னா | 
ns 0@ ௩௪ கச் €ஷாகள் படவில் ஏறி அச்ச | 
le ட்ப | றையில் பெதுசாயிதா என்னும் | 

| ஆ ௨௪ ௨௧ 1*%௫ககப போகும்படிக்கு ,௮ | 
மத் ௦௪. ௨௨ | வர்களைச் அரிதபபடுத்திஞா. 
வக பே ௪௪ பின்பு அவர் சனககளை ௮. 
டாக... ஸனுப்பி, செபததியானம்பண்ணும் | 

படிக்கு மலையில் ஏறினர். | 

Fa சாயநதரமானபொழுது, | 
படவு கடலின் நடுவிலே சேர்நத | 
து; அவர்மாத்தாம் கரையிலே | 
இருந்தார். | 
௪௮ அபபொழுது காற்று ௮வர்க 

ளுக்கு எதிரானபடியினாலே, ௮ 
வாகள் வருததததோடே (பட 

| >a) சளளினதை அவர் கண்டு, 
பின்பு இராத்திரியில் நாலாமசா 
மததிலே, புறப்பட்டுக் கடலின் 
மேல்6டந்து௮வர்களிடத்திற்குச் 

'சமிபித்து, அவர்களைக் கடநது 

' போக மனதாயிருந்தாா. 
| ௪௯ கடலிலே நடந்துபோஇற 
அவரை அவர்கள் கண்டபொழு 
து), அது ஆவேசம் என்று எண் 
ணிச் சத்தமிட்டார்கள். 
௫௰ ௮ல்லாமலும் எல்லாரும் ௮ 

வமாைச்கண்டு, கலக்கம் அடைக 
' தார்கள்; உடனே அவர் அவர்களை 

ச லம்) மீன்சளிலும் செயா 
டடிராமராடை 
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௮௮ மாற்கு ௭ அதிகாரம். 
  

கோக்கு, திடமாயிருங்கள், சான் 
தான், பயப்படாதிருங்கள் என்று 
அவர்களுடனே சொன்னார். 
௫௧ பின்பு அவர் ௮வாகள் இருக் 

இற படவில் பிரவேடத்சவுடனே 
காற்று நின்றுபோயிற்று 
டு௨ 1அவர்கள் கடினமான இரு 

தியம் உடையவர்களாகையால், 
௮ந்த அப்பங்களைக்குறித்துச் ௫ 
சனைபண்ணாமல் இருஈதபடியினா 
லே “மிகவும் மிகுதியாய்த் தங்க 
ளுக்குள்ளே பிரமித்து ஆச்சரியப் 
பட்டார்கள். 
௫௬ 4 53பின்பு அவர்கள் புறப் 

பட்டுச் கெரேசரேதது காட்டிலே 
வந்து கரைபிடித்தார்கள். 
௫௪ அவர்கள் படவைவிட்டி 

ஐங௲னவுடனே சனங்கள் அவ 

ரை அறிந்து, 
௫௫ அந்தச் இசையில் எங்கும் 

ஒடித்திரிர்த, படுக்கைசளில கி 
| டகீஇற பிணியாளிகளை எடுத்து, 
அவர் வந்திருச்கிறாரென்று கேள் | 
 விப்பட்ட இடங்களி கொண் 
டுவரத் தொடங் ஞர்கள். 
௫௬ அல்லாமலும அவர் பிரவே 

வேடித்த ரரொமம் பட்ட ணம் ஊா 
| எவைகளோ,;, அவைகளின் சக 
| தசைகளில் பிணியாளிசளை வைத் 
து, அவர்சள் ௮௨ருடைய வஸ் 

இரத்தின் ஓரசதைமாத்திரம் சொ | 
படும்படிக்கு அவனை வேண்டிக் | 
கொண்டார்கள்; எவர்கள் ௮தைச 
*சொட்டார்களோ அவர்கள் சொ 

| ஸ்தம் அடைந்தார்கள். 

| எ. அதிகாரம். 
டக ஷோசன் கைகமுனாமல போசனமபணணின 

| தைக்குறித்துப பரிசேயர் குற்றமபிடிததது ரூ 
| அரதப் பரிசேயர் முதலியவாகள மனுஷாகறாடை 

ய பாரமபரை கியாயவூகளினறுல் பராபானுடைய 
கட்டளைகளை மீறினது ௦௬ போசனம மனுஷ 
அசசிபப9த்தாதெனபது ௨௪ Mpeg FC 
பேனிககே சாதியான ஒரு எஇதிரியின மசளிடத்நி 
விருந்த அசுதக ஆவியை சீக்கு, ௩௪ செலிடனும 
தெத்துவாயனுமான ஒரு வனைச் சசபபடுததினது 

    
  
    1 
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லாரும் பெரியோர்களுடைய பா 
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கொள்ளும்படிக்கு மணிக்சட்டு 
வரைக்கும் கைகழுவாமல் 1போ 
சனம்பண்ணமாட்டார்சள். 

௨ அல்லாமலும் சர்தைசளிவி 
ருந்து (வந்தால்) ஸ்கானம்பண்ணா 
மல் போசனம்பண்ணமாட்டார் 
கள்; மேலும் சலபாத்திரங்களை 
யும், குடங்களையும்,* செபபுப 
பானைகளையும், 1 கட்டில்களையும் 
ஸ்கானம்பண்ணுவித்து, மற்றும் 
அப்படிப்பட்ட ௮சேகம் சடங 
குகளைப பற்றிக்கொள்ளுவார்கள். 

      
௬ ஆதலால் பரிசேயரும் வேச 

ரில் சிலரும்கூடி,எருசலேம் 
அவரிடச 

இல் வந்து, 

கைகமுவாமல் அசுத்தமான கைக 
ளோடே $ போசனம்பண்ணு கற 
தைக கண்டபொழுது, அவர்கள் 
வரை நோக்க, 

      
௮41 இ *உம்முடைய ஷேர் பெரி 

யோருடைய பாரம்பரை நியாயத் 
தை மிறி நடந்து, கைகழுவாமல் 

,  போசனம்பண்ணுகிறசென்ன 
| என்று கேட்டாகள். 

ட ௬ அதற்கு மாறுசதரமாக அவர் 
' சொன்னது: நீஙயகள பராபரனு 
டைய கட்டளையைவிட்டு, குட 

| ங்களையும் சலபாத்திரஙகளையும் 
' ஸ்சானம்பண்ணு விதது, மற்றும் 
| அபபடி.ப்பட்ட அரேச சடஙகு 
களைச செய்து, மனிதர்களுடைய 
பாரம்பரை நியாயஙகளைக் சைக 
(கொள்ளு றீர்கள். 

எ ஆகையால் இந்தச் சனங்கள் 
உதடுகளினாலே என்னைக கனம் 
பண்ணியும், இவாகளுடைய இ) 
ருதயம் எனக்குத் தூரமாய் விலகி 
இருச்சிறதென்றும், 
௮ மனிதர்களுடைய ஈற்பனைக 

ளாடிய் உபதேசங்களை இவர்கள் 
கற்றுசக்சொண்டு, வீணாய் எனக்கு 
ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்றும், 
எசாயா - என்பவன் மாயக்காரரா 
இய உங்களைக்குறித்து ஈன்றாய்த் 

  
  

 



  

மாற்கு ௭ அதிகாரம். ௮௯ 
  

தீர்க்கசரிசனம் சொல்லியிருக்க 
ருன் என்று சொல்வி, 
௯ பின்பு உங்கள் பாரம்பரை 

நியாயங்களைச் காத்துக்கொள்ளும் 
படிக்கு, நீஙகள் பராபரனுடைய 
சட்டளையைச் தள்ளிக்கொண்டு* 
வருகிறது serps Sng 

௰ என்னவென்றால், 1உன் தகப் 
பனையும் உன் தாயையும் கனம் 
பண்ணுவாயாக “என்றும், தகப் 
பனையாவது தாயையாவது நிந்திக 
கிறவனுக்கு மரண ஆக்கினையைக் 
கொடுக்கவேண்டும் என்றும் மோ 
சே சொன்னாரே. 

௰க 3நீங்கள், ஒருவன் தன் கப்ப 
னையாவது தாயையாவது கோக்க, 
உ௩களஞுககு என்னாலே உசவுகற 

தேதோ, ௮ (தேவாலயச்தித்குக் 
சாணிக்கையாகய) கொர்பானாவ 
தாக என்று சொன்னால்,   
௰௨ பின்பு ௮வன் தன் தகப்ப 

னுக்கும் தன் தாய்க்கும் உதவி 
செய்ய வேண்டுவதில்லை என்று 
உத்தரவு சொடுதது, 

௰௬ இவ்விதமாய் உங்களால் உண் 
டாக்கபபட்ட பாரம்பரை நியா 
யத்தினாலே பராபரனுடைய ௨௪ 
னததை அவமாக்குநீர்கள்; அது 
போல நீங்கள் மற்றும் அகேகம் 
காரியங்களையும் செய்கிறீர்கள் 
என்று சொல்லி, 

௰௪ *பின்பு எல்லாச் சனங்களை 
யும் அழைத்து, அவர்களுடனே 

  

  
சொன்னது: நீஙகள் எல்லாரும் ' 
எனக்குச் செவிகொடுத்துச் இர் 
இத்துக்கொள்ளுங்கள். 

மடு ஒரு மனிதனுக்குப் புறம் 
பேயிருக்கிற எர்தப்பொருளும் ௮ 
வனுக்கு உட்பிரவேசிக்றெபொ 
மூது ௮வனை ௮சுபெபடுத்தமாட் 
டால; ௮வன் உள்ளத்திலிருந்து 
புறப்படுகிற பொரூள்களே அவ 
னை ௮சுசபபடுத்துகன்றன. 
௰௬ *சேட்டுறதற்கு ஒருவன் கா 

துள்ளவனானால் கேட்சச்சடவன் 
என்றார்.   

12 

  

இ. பி. ௩௨. 
வனை, எவர! 

* அல்லதுபுர 
ட்டி, 

1] ௨மோ ௨௦, 

ba. @Gor @ 

ம்சுமத மட ௯, 

உஉமோ ௨௧ 

der m Cor 2.0, 

௬ ws, 2d 

20 

மத மடு டூ 

௨௬ மறு 

4 மத் மடு ௦ 

5 மத மக மடு 

6 மத மு, மடு, 

சசமோசடு 
௮ ௨௧ மத 

மடு 0௯ 

ர் அவலத பொ 
ருளாசைகள,மூ 

ர்க்கஙகள 

8சத மட ௨௪ 

1 அல்லத ரே 
és, 

Oe 4 *பின்பு ௮வர் சனங்களை 
விட்டு வீட்டில் பிரவேசித்தபொ 
முது, அவருடைய சீஷர்கள் அந்த 
உவமையைச் குறித்து Ways 
தில் வினாவிஞார்கள். 

௰௮ அவர்களுடனே அவர் சொ 
COT COTS): நீங்களும் புத்தியில்லாத 
வர்களா? புறம்பே இருக்கெ எச் 
தபபொருளும் மனிதனுக்கு உட் 
பிரவேசிக்கறெபொழுது ௮வனை 
அசுசிப்படுச்தமாட்டாதென்று 
நீங்களும் ௮றிஈதிருச்கவில்லையா? 

் ௯ அது அவனுடைய இருத 
யத்திலே பிரவேசியாமல் வயிற் 
றில் பிரவே௫ிக்றெதே; ௮திலிருஈ 
அ எல்லாப் போசனங்களையும் கழி 
கற ஆசனவழியாய்ப் புறப்படு 
இன்றன. 
௨௰ மனிதனுடைய உள்ளத்தி   லிருந்து புறப்படுகிறதே ௮வனை 

அசுசபபடுத்துகின்றது. 
௨௧ அ௮தெப்படியெனில், மனித 

ருடைய இருதயத்திலிருக்து, 
௨௨ "விபசாரம், வேிசதனம், 

கொலை, திருட்டு, 1 தகாதபொரு 
ளாசை, மூக்கம், கபடம், காம 
விசாரம், பொறாமை, தூஷணம், 
அகந்தை, மதிகேடு என்பவைக 
ளுக்கு ஏதுவான பொல்லாத யோ 
சனைகள் புறப்படுகின்றன. 
am தீமையான இவைகளெல் 

லாம்உள்ளத்திலிருஈதுபுறப்பட்டு, 
மனிதனை ௮சு9பபடுத்துகன்றன 
என்று திருவுளம்பற்றினார். 
௨௪ 4 3பின்பு ௮வர் எழுந்து ௮வ் 

விடம்விட்டுத் தீறுதோன் பட்ட 
ணங்களின் எல்லைகளுக்குப் போ 

ளார்; அங்கே அவர் ஒரு வீட்டிலே 
பிரவே௫த்த பின்பு, சம்மை ஒருவ 
ரூம் அறியாமல் இருக்கும்படிக்கு 
மனதாயிருந்தும், அவர் மறைந்தி 
ருக்கிறதற்கு ஏதுவில்லை. 
௨௫ எபபடியென்றால், சூர்பே 

னீக்சயொ தேசத்தில் பிறந்த ௮ஞ் 
ஞானியாகயெ 1 ஒரு ஸ்திரியானவ 
EG அசுத்த ஆவியையுடைய   மகள் இருந்தாள். 

event reo   

  

 



  

௯௰ மாற்கு ௮ ௮திகாரம. 
  

    

௨௬ அந்த ஸ்திரி ௮வராக்குறித் 
தச் கேள்விப்பட்டபொழுது, ௮ 
வள் வரது வணக்சமாய் ௮வரு 
டைய பாதங்களின் அருகே விழு 
ந்து, தன்னுடைய மகளிலிருந்து 
பசாசைத் துரத்தவேண்டுமென்று 
அவனா வேண்டிக்கொண்டாள். 
௨௭ இயேசுவானவர் ௮வளைகோ 

க, பிள்ளேகளுடைய ஆகாரததை 
எடுத்து, காய்களுக்குக் கொடுக்க 
ஐது நியாயமல்ல; கையால் முத 
லாவது பிள்ளைகளே திருத்திய 
டையட்டும் என்றார். 
௨௮ அதற்கு அவள் சொன்னது: 
அண்டவே, அது சரிதான்; ஆ 
னாலும் போசனபபலகைகளின்& 
ழிருச்கு நாய்கள் பிள்ளைகளு 
டைய உச்சிட்டங்களைத் தின்னு 
மே என்றாள். 
௨௯ ௮பபொழுது ௮வா சொன் 

னது; நீ இர்த வசனதச்தைச சொன் 
னபடியினாலே (சஈசதோஷமாய்ப) 
போ; பசாசு உன் மகளிலிருந்து 
புறபபட்டுப்போயிற்று என்றார். 
moO அவள் தன் வீட்டிலே போ 

ய்ச சேர்ததபொழுது பசாச புறப் 
பட்பெபோனசையும், சன் மகள் 
கட்டிலின்மேல் படுத்திருக்க 
தையும் கண்டாள். 
௬௪ 4 பின்பு ௮வா தீறு€தோன் 
பட்டணஙகளின் இசைகளைவிட் 
டுப புறப்பட்டு, செசகபபோலி 
என்னும தேசத்தின் திசைகளின் 
வழியாய் மறுபடியும் கலிலேயா 
நாட்டின் கடலருகே வநதார் 
௬௨ 3௮ங்கே கொன்னைவாயை 

யுடைய செவிடனை அவரிடத் 
இல் கொண்டுவந்து, அவர் தமது 
சையை அவன்மேல் வைக்கும்ப 

டிச்கு அவரை: வேண்டிச்கொண் 
டார்கள். 
௬௬ அப்பொழுது ௮வர் கூட்ட 

தீதிலிருந்து அவனை ஒரு பச்கத்தி 
லே கொண்டுபோய், தமது விரல் 
str அவனுடைய காதுகளில் 
வைத்து “உமிழ்ந்து, அவனுடைய 
நாவைததொட்டு,   
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௩௪ “பின்பு வானத்தை | ௮ண் 
Chi பார்த்து “மூச்சைவிட்டு, 
எபபத்சா என்றா; எபபத்தா 
என்பதற்குத் தஇிறச்சப்பவொயாக 
என்று ௮ருததமாம. 

௬௫ $உடனே அவனுடைய கா 
துகள தஇிறகசசப்பட்டன; ௮வன் 
ஈன்ராய்ப பேசத்தக்கசாக அவனு 
டைய நாவின் கட்டும் நீச்கபபட் 
டது. 

௩௬ 7பினபு அவர்கள் ௮தை ஒரு 
வருகரும் சொல்லாதபடிக்கு௮வர் 
களுச்குச் கட்டளையிட்டா£; ௮ப் 

படியிருந்தும, தஙகளுககு ௮வா 
அபபடிக் கட்டளையிட்டது எவ்வ 

ளவோ, அவ்வளவாய் ௮சைப பிர 
செசமபண்ணிஞர்கள். 

௩௭ அல்லாமலும் ௮வர் சகலத் 
தையும் ஈன்றாய்ச் செய்தருளினார், 
செவிடர் கேட்கவும், ஊமையா 
பேசவும்பண்ணுகறாரென்று மிக 
வும் மிகுதியான ஆச்சரியத்தோ 
டே சொல்லிககொண்டாாகள். 

௮. அதிகாரம். 

ச திறிதை ராலாயிரமபேருககு அற்புதசாயச் சாப 
பாடி கொதெசது ம பரிசேயருக்கு ஒரு அடை 
பாளமும கொடுக்கபபடுவதிவலை எனபறு மச, 
பரிசேயருடைய புளிச்தமாவுக்கும, ஏரோதேயி 
சடைய புரிததமாவுக்கும எச்சரிககையாயிருக்கப 

போதித்தது ௨௨ ஒர குருடனுச்ருப பாரவைய 
எளிது ௨௭ பாபெட்டு உயிரோ எழுஈதிருக்கப 
போதிறவராஇய இறிளது தாமே எனறு அறிவித் 
று ஈ௪ சவிசேஷத்தின நிமிசசமாய வரும தன 

பஙகளைபை பொறுமையோடே. ச௪இககவேணடு 
மெனறு போதித்தது, 

Digs நகாள்சளிலே சனங்கள் 
மிருந்த கூட்டமாய்ப போசனம் 
பண்ணு இறெதற்கு ஒன்றும் இல் 
லாதிருந்தபொழுது, இயேசுவான 
வர் தம்முடைய சீஷர்களை து 

ழைத்து, 
௨ இந்தச் சனஙகள் என்னிடத் 

தில் வது மூன்றுகாளாயிற்று;இப, 
பொழுது போசனம்பண்ணுகற 
தற்கு இவர்களுக்கு ஒன்றுமில்லை 
யே; அகையால் இவர்கள்மேல் 
உருககமாய் இரஙகுஇறேன்.   

  நெகவவகனளகமயயால் வயத்துல வடட. Ne யமம் eee nett tie street



  

மாற்கு னு இ கொரம. ௯௧ 
  

௬ அல்லாமலும் இவர்களில் சிலா 
தூரத்திலிரு௩து வந்தவர்களாகை 
யால், சான ௮வர்களைப பட்டினி 
யாய் வீட்டிற்கு அனுபபினால் 
உழியிலே சோர்ந்துபோவார்கள் 
என்று சொன்னபொழுது, 
௪ சீஷர்கள் அவருக்கு மாறுச் 

தரமாக, இந்த வனார்தாத்திலே 
ஒருவன் இவர்களுக்கு ௮பபஙக 
ளினாலே தஇிருத்தியாக்குவது எப 
படி என்றார்கள். 

டு அதற்கு ௮வர், "எத்தனை அப 
பஙகள் உங்களிடத்தில் உண்டெ 
ன்று கேட்டார்; ஏழு அ௮ப்பஙகள் 
உண்டென்றார்கள். 
௬ அப்பொழுது சனங்கள் தரை 

யிலே இருக்கும்படி கட்டளை 
யிட்டு, பின்பு ௮ந்த எழு ௮பபங் 
களையும் எடுத்துச் தோத்திரம்பண் 
ணி, அவைகளைப் பிட்டு, அவர்ச 
ஞூககுள்ளே பரிமாறுமபடிககு ௮ 
வைகளைச் €ஷர்சளிடத்தில் கொ 
டசசா£; அ௮நதபபடி அவர்கள் ச 

னஙகளுக்குப பரிமாறினார்கள். 
எ அல்லாமலும் இல சிறிய மீன் 

கள் அவர்சளிடததில் இருஈதன; 
?அவர் தோத்திரம் சொன்ன பினபு 
அவைகளையும்பரிமாறும்படிச்குக் 
கட்டளையிட்டார். 
௮ அப்படிச் சனங்கள் சாப்பிட் 

டுத் திருத்தியடைந்தார்கள்; ஏழு 
கூடை நிறையச் சேஷமானவைக 
ளையும் எடுத்துசகொண்டார்கள். 
க சாப்பிட்டவர்கள் ஏறக்கு 

றைய காலாயிரம்பேர் உண்டு. 
௰ 4 3பின்பு அவர்களை அனுப 

பிவிட்டு, உடனே தம்முடைய சீ 
ஷருடனேகூடப் படவில் ஏறித் 
சிலுமனு த தாவூரின் இசைகளில் 
வந்தார். 
௰க *அங்கேயிருக்து பரிசேயர் 

அவரைப் பரிட்சைபார்ச்கும்ப 
ஷூக்ருப் புறப்பப்டு வந்து ௮வ 
ருடனே தருக்கம்பண்ண ஆரம் 

பித்து, வர் வானத்திலிருந்து ஒரு 
அடையாளத்தைக் காட்டும்படி 
கேட்டார்கள்.   
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௰௨ அ௮பபொழுது அவர் தமது 
உள்ளத்திவிருந்து பெருமூச்சை 
விட்டு, இந்தத் தலைமுறையார் ௭ 
ன்னததினாலே ஒர் அடையாளத் 
தைக கேட்டுரார்கள்; இந்தச் சந்த 
தியாருக்கு or அடையாளம் கொ 
டக்சபபவெதில்லை என்று மெய் 
யாய் உங்களுக்குக் சொல்லுக 
றேன் என்று சொல்லி, 
௰௩ அவர்களைவிட்டு மறுபடியும் 

படவில் ஏறி, ௮ச்கரைச்குப போ 
ஞூ: 

் 0௪ 4 *ஷர்கள் அப்பங்களைச் 
கூடச் கொண்டுபோக மறர்தரா 
கள்; படவில்(பிரவேச்கையில்) 
ஒரே அபபமமாத்திரம் அவர்களி 

டததில் இருந்தது. 
௰௫ $அபபொழுது ௮வர் அவர்க 

ளை நோக்க, நீஙகள் பரிசேயரு 
டைய புளிபபுள்ள மாவுக்கும், 
எரோதினுடைய புளிபபுள்ள மா 
வுக்கும் விலக, மிசவும் எச்சரிக 
கையாயிருகசச்சடவீர்கள் என்று 

அவர்களுசக்குக்கட்டளையிட்டார். 
௰௬ அவர்கள் (அதைக் கேட்டு,) 

தஙகளுச்குள்ளே யோசனைபண் 
ணிசகொண்டு, ஈம்மிடத்தில் அப 
பங்கள் இல்லாதபடியால் இபப 
டிச் சொன்னார் என்றார்கள். 
We இயேசுவானவர் அதை 

அறிந்து, அவர்களை கோக்கு, உங 
சளிடத்தில் ௮பபங்கள் இல்லாத 
தைக்குறிதது ஏன் யோசனைபண் 
eae Siac? 1இதுவனாக்கும் நீங் 
கள அறிந்துகொள்ளாமலும் Be 
இசதுச்கொள்ளாமலுமா இருக்கி 
நீர்கள்; ,இதுவலாக்கும் உஙகள் 
இருதயம் கடினமாயிருக்கிறதா* 
௰௮' கண்கள் இருஈதும் நீங்கள் 

காணாமலா இருக்கிறீர்கள்? காதி 
ருந்தும் நீஙகள் கேீளாமலா இருக் 
இறீர்கள்? நீங்கள் நினைவுகூரவில் 
லையா? 
௰க௯ அந்த ஐயாயிரம்பேருக்குள் 

ளே நான் அ௮வ்வைந்து அப்பங்க 
ளையும் பிட்டுத் கொடுத்தபொ 
முது, எவ்வளவு கூடைகிறையச் 
  
  

பவாண வளைகளை! eee வய 
         



  

௯௨ மாற்கு ௮ அதிகாரம; 
  

சேஷமானவைகளை எடுத்தீர்கள் 
என்று கேட்டதற்கு சன்னிரண 
டுகூடை. நிறைய எடுத்தோம் என் 
ரூர்கள். 
௨௰ 1அல்லாமலும் அநத நாலா 

யிரம்பேருக்குள்ளே (கான்) அந்த 
ஏழு அபபஙகளையும் (கொடுத்த) 
பொழுது, எவ்வளவு கூடைநிறை 
யச் சேஷமானவைகளை எடுததுச் 
கொண்டர்கள் என்று கேட்டதற் 
கு, ஏழு கூடைநிதைய என்றார் 
கள். 
௨௪ அவர் சொன்னது; அப்படி 

யிருக்க, "நீஙகள் சிந்திததுக்கொள் 
ளாமல் இருப்பதெபபடி என்று 

திருவுளம்பற்றினா. 
௨௨ 7 Jory அவர் பெதுசா 

யிதா ஊருக்கு வரதரா; அங்கே 
ஒரு குருடனை அவரிடத்திற்குக் 
கொண்டுவந்து, அவனைச் தொ 

        
கொண்டார்கள். 
am அப்பொழுது gar GG 

டனுடைய கையைப பிடித்து, ௮ 
வனைச் இராமததிற்குப் புறம்பே 
கொண்டுபோய், 5௮ வனு டைய 
கண்களில் உமிழ்நீனரைாச் தடவித 
தமது கைகளை அவன்மேல் வைத 
து, உனக்கு ஏதாகிலும் தோன்று 
இறதா என்று கேட்டார். 

துபோறெ மனிதரை மரங்கள் 
போலக் காண்கிறேன் என்றான் 
௨௫ பின்பு அவர் மறுபடியும் தம் 
மேடைய கைகளை அவனுடைய 
சண்களின்மேல் வைச்து ௮வன் 
தஇிரும்பஅண்ணாந்து பராக்கும்படி 
செய்தார்; ௮அபபொழுது அவன் 
நன்றாய்க் குணமாக்கபபட்டுச் 
சகலதசையும் தெளிவாய்ப பார்த் 
தான். 
௨௬ பின்பு அவர் ௮வனை நோகச் 

இ, *நீ இராமத்தில் பிரவேரியா 
மலும், அதில் ஒருவனுக்கும் இ 

தைச் சொல்லாமலும் இருவெ 
ன்று சொல்லி, அவனை வீட்டிற்கு 
அனுபபிவிட்டார். 

      
  

  
டும்படிச்கு ௮வரை வேண்டிக 

௨௪ அவன் அண்ணாந்து, நடக |   
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௨௭ 4 பின்பு இயேசுவானவர் 
தம்முடைய சஷர்களோடுங்கூட 
௮வ்விடம்விட்டுப் பிலிப்பின் கே 
சரீயாபட்டணத்தருகே இருக்கிற 
கிராமங்களுக்குப் போனார்; வழி 
யிலே gat தம்முடைய Fagr 
களை நோக்கி, என்னைக்குறித்து 
மனிதர் என்ன சொல்லு ருர்கள் 
என்று கேட்டார். 

௨௮ அவர்கள் சொன்னது: சிலர் 
உம்மை ஸகானனாகிய யோவா 
னென்றும், Rat எலியாவென் 
அம், சிலர் உம்மைத் தீர்க்கதரிசி 
களில் ஒருவர் என்றும் சொல்லு 
இிராகள என்றார்கள். 
௨௯ அப்பொழுது அவர், நீங் 

கள என்னைககுறித்து என்ன 
சொல்லுஇதநீர்கள என்றா; அதற் 
குப் பேதுரு, "நீர் இறிஸதுவே 
என்றான். 
md இப்பொழுது தம்மைக்கு 

நித்து அபபடி ஒருவருக்கும் 
சொல்லாதபடிக்குக் கெட்டியாய் 
அவர்களுக்குககட்டளையிட்டார். 
௬௧ 4 9அல்லாமலும் மனிதனு 
டைய குமாரன் மிகவும் பாடுபட 
வும் பெரியோர்கள் பிரதான ஆ 
சாரியர் வேதபாரகர் எனபவாக 
ளாலே கள்ளபபடவும், மரணம 
டையவும, பின்பு மூன்றுகாளுக 
குள்ளே உயிரோடெழுர்திருக்ச 
வும் வேண்டுமென்று ௮வாகளுக 
கு அறிவிக்கச் தொடங்கனொ 
௬௨ அபபடி அவர் வெளியரங 

சமாய்ப் பேசிச்கொண்டபொழு 
அ, பேதுரு அவளைப் பக்கத்தி 
லே அழைத்து, ௮வனாக் கடிந்து 
கொள்ளத் தொடங னான். 
௬௬ உடனே அவர் திரும்பி, தம் 
முடைய சீஷர்களை நோக்பெ 
பார்த்த, பின்பு பேதுருவைசோச் 
இ, நீ பராபரனுக்குப் பிரியமான 
வைகசைச் சிந்தியாமல் மனிதருக் 
குப் பிரியமானவைகளைச் சந்திக் 
இறெபடியினாலே,சாத்சானே நீஎன் 
மூன் இராமல் போவென்று ௮௮ 
னைக் கடிர்துகொண்டு, 
  

 



      

  

மாற்கு ௯ அ௮திகாசம். Se [Fn 
  

௬௪ 4 பின்பு தம்முடைய சீஷ 
ரூடனே சனங்களை அழைத்து, 
எனக்குப் பின்செல்ல விரும்புகி 
றவன் எவனோ, 1௮வன் தன்னைத் 

தான் வெறுத்துத் தன் சிலுவையை 
ஏற்றிச்கொண்டு, எனக்குப பின் 
செல்லச்சட வன்: 
MoE) என்னத்தினால் என்றால்,ஏவ 

னானாலும் சன் வனை இரட்டிக்ச 
விரும்பினால் ௮தை இழந்துபோ 
வான்; என் நிமித்தமும் சுவிசே 
ஷத்தின் நிமித்தமும் சன் வனை 
இழநர்துபோடிறவன் எவனோ, ௮ 
வனே அதை இரட்சிபபான். 
௬௬ அல்லாமலும் ஒருவன் உல 

கம் யாவையும் சம்பாதித்துச்சொ 
ண்டாலும், தன் வனை இழந்து 
போனால் அவனுக்கு என்ன லா 
பம் உணடாகும்? 
௩௭ அல்லது ஒரு மனிதன் தன் 

சீவனை மீட்கும்படிக்கு என்னச் 
தைச் கொபெபான்? 
௩௮ அன்றியும் விபசாரமும் பா 

வமுமுள்ள இந்தச் சநததியாருக் 
குள்ளே எவன் என்னையும் என் 
வசனங்களையுங்குறித்து இலச்சை 
அடைவானோ, 4அவனைக்குறித 
தும் மனிதனுடைய குமாரன் தம் 
மூடைய பிதாவின் மகிமையோடு 
பரிசுத்த தூதர்களுடனேயும்கூட 
வரும்பொழுது இலச்சை ௮டை 
வான். 

௯. அதிகாரம். 
௧, இயேசு மறரூபம அடைநதது. 0௦௧ அவா எவி 

யாலின வரவைக்குறித்ரத தமமுடைய Faye 
ளக்ருச் சொனனது ௦௪ ஊமையும், செவிடு 
மான ஒரு ஆலியைத் துரத்தினது ௩௦, தமமுடைய 
மரணத்தையும், உயீரகதெழுதலையம முனனறி 
வித்தது ௩௩ கஷொகளாககுத சாழ்மையைப படி.ப 
பித்தத, ௩௮ அவர்களை விரோதியாதவாகளைத 
தடைபண்ணாமலும, விசுவாசிகளுக்கு இடறல 
உண்டாச்காமதும இருக்சப போதிததத 

அல்லாமலும் *இககே கிற்றெவர் 
களில் சிலர் பராபரீனுடைய ளு 
கை பலத்தோடே வருறெதைக் 
காணுமளவும் மாரணம் அடைவ 
இல்லை என்று மெய்யாய் உங்க 
ளுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார். 
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௨ 4 1இறுசாளுக்குப் பின்பு, இ 
யேசுவாஷ்தர் பேதுருவையும் 
யாக்கோபையும் யோவானையும் 

கூட்டித் தணித்திருச்கும்படிக்கு 
அவர்களை உயரமான மலையில் 
கொண்டுபோய், அவர்களுக்கு மூ 
OF LITE மதுரூபபபட்டார். 

௬ அவருடைய வஸஇிரங்கள் 
பூமியிலே வண்ணான் செய்யக்கூ 
டாத வண்ணமாயும் உறைந்த ம 
ழையைப்போலவும் மிகவும் வெ 
ண்மையாய்ப பிரகாடித்தன. 
௪ அல்லாமலும் மோசேயும் எலி 

யாவும் அவர்களுக்குச் காணப 
பட்டு, இயேசுவுடனே பேசிக் 
கொண்டார்கள். 
௫ ௮பபொழுது பேதுரு இயே 

சுவை கோக், இரபீ,சாம இஙகே 
இருக்கிறது நல்லது; அகையால் 
உமச்காகவும் மோசேச்காசவும் 
எலியாவுக்காவும் ஓரொரு குடி 
லாக மூன்று குடில்களை உண்டு 
பண்ணுவோம் என்றான். 
௬ மிகுந்த பயம் அவர்களைப் பி 

டூ.சசபடியால், ௮வன் தான் பே 
சுற வசனங்களைத தானே ௮றி 
யாமல் ௮பபடிச் சொன்னான். 
௭ அபபொழுது ஒரு மேகம் ௮ 

வாகளை மூடிககொண்டது; ௮ல் 
லாமலும் இவர் எனக்கு அனபா 
யிருககிற என்னுடைய குமாரன், 
இவருச்குச் செவிகொடுங்கள் 
என்று ௮௪ மேகத்திலிருஈது ஒரு 
சத்தம் உண்டாயிற்று. 
௮ உடனே அவர்கள் சுற்றிப 

பாரத்தபொழுது, தங்கள் சேரத் 
இல் இயேசுவையேயன்றி மத்ரொ 
ருவனைய்ம் காணவில்லை. 
க 4 பின்பு ?அவர்கள் மலையி 

லிருந்து இறஙகிெனபொழுது, ௮ 
வா அவர்களை கோச், நீங்கள் 
(மலையிலே) சண்டவைகளை மனி 
சனுடைய குமாரன் மரித்தோரி 
லிருந்து எழுஈதிருப்பதற்கு முன் 
னே ஒருவருக்கும் அறிவியாமல் 
இருங்கள் என்று கட்டளையிட் 
டார். 

  

  

      
 



  

Sn LWT So Sy RENO LD. 
  

  

0 Wasa WF asargongs 
ஞாபசபபடுத்தி, a 
து எபபடி உயிரோடெழுந்திருச் 
கலாம் என்று தங்களுக்குள்ளே 

யோசனைபண்ணிக்கொண்டு, 
மக 4 பின்பு அவரை நோக்கி, 

முன்பு எலியா வரவேண்டுமென் 
௮ வேதபாரகர் சொல்லு ராக 
ளே என்று வினு்வினார்கள் 
௰௨ அதற்கு ௮வா சொன்னத: 

முன்பு எலியா வந்து சகலத்தை 

யும் சீர்பபடுத்தவேண்டுவதுதான்; 
அல்லாமலும் மனிசனுடைய கு 
மாரன் மிசவும் பாபெடவும் ௮௪ 
ட்டைபண்ணப்படவும் வேண்டு 
மென்று “எழுதியிருகறெதுபோல, 
அவனும் பாடுபடவேண்டும். 
Dm *எலியா வர்தாயிற்றென்ற 

உஙகளுச்குச சொல்லுகிறேன்; 

அவனைக்குறித்து எழுதியிருக்கிற 
படி அவனை அவாகள் தங்கள் 
இஷ்டப்படிக்குச செய்தார்கள் 
என்னா. 
௰௪ 4 5மின்பு அவர் (மற்றச்) 

சீஷர்களிடத்தில் வந்தபொழுது, 
அவர்களைச் சூழ மிகுந்த சனஙக 
ளையும் அவாகரடனே தருக்கம் 
பண்ணின வேதபாரகமைாயுமகண் 
டா. 
௰௫ சனங்கள் எல்லாரும் ௮வ 

ராக கண்டவுடனே, அவர்கள் 
மிகவும் பிரமித்து ஒடி.வந்து, ௮வ 
னா வந்தனம்செய்தார்கள். 
௰௬ அப்பொழுது gat Cag 

பாரகனா நோக், நீங்கள் எரைக 
குறித்து இவர்களுடனே * ருக் 
கம்பண்ணு றீர்கள் எனறு கேட் 
டார். ் 
Der $அதற்குச் சனங்களில் ஒரு 

வன் சொன்னது: போதகரே, ஊ 
மையுள்ள அ'வியை அடைந்தி 
ரூகீகிற என் மகனை உம்மிடத்தில் 
கொண்டுவந்தேன். 
௰௮ ௮௪ அவி எவ்விடத்திலா 

லைம் அவனைப் பிடித்துக்கொள் 
ளுெபொழுது அவனைச் (சை 
யிலே) 1 மோதுகின்றது; பின்பு 
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* அலலது உஙக 
எக்ருளளே, 

6us Der De 

தூக் ௬ ௬௮ 
ர் அலலத இழிக் 
இனறு 

மாற் 5 ௨௪௬ 

O16 & ௪௨ 

8 of, Der 2.0, 

bih DE Bm 

லூக். ய்௭ & 

யோவா ws, 

ச்ம்   

௮ வன் (வாயினாலே) நுரைதள்ள, 
தன் பற்களைக் கடித்துக்கொண்டு, 
சோர்ந்துபோகிறான்; அதைத துர 
தீதும்படிக்கு உம்முடைய Fag 
ரை வேண்டிச்சொண்டேன்;அப் 
படிச் செய்யும்படிச்கு அவர்க 
ளால் கூடாமல் போயிற்று என் 
ரன்; 

௰௯ அப்பொழுது அவர் தஇருவு 
எம்பற்றினது: ஆ விசுவாசமில் 
லாத சகததியாரே, எதுவனாக்கும் 
கான் உங்களோடிருப்பேன்; எது 
வரைக்கும் உங்களில் பொறுமை 
யாயிருபபேன்; ௮வனை என்னி 
டத்தில் கொண்டுவாருஙகள் என் 
ரூர்; அவனை அவரிடத்தில் கொ 
ண்டுவஈதா£கள். 

௨௰ *அவரைச் கண்டவுடனே 
HEE ஆவி ௮வனை அலைசகழிக 
தது; மேலும் அவன் தரையிலே 
விழுந்து, (வாயினால்) நுரைதள் 
ளப புரணடான். 

௨௧ அ௮பபொழுது இயேசுவான 
வர் அவனுடைய தகபபனை 
கோக்கு, இபபடி. இவனுக்குண் 
டாடி எத்தனை காளாயிற்று என்று 
கேட்டதற்கு அவன் சொன்னது: 
சிறுவயதுமுகற்கொண்டு இருகஇ 

gl: 

௨௨ அல்லாமலும் இவனை அழிக 
குமபடிக்கு அது அநேகரஈதரம் 
கெருபபிலேயும் சலததிலேயும 
தள்ளிற்று; அபபடியிருந்தும், én 
ஏதாகிலும் செய்யக்கூடுமானால் 
எங்களுக்கு உருக்கமாயிரங்கி ௨௧ 
விசெய்தருளும் என்றான். 

௨௩ இயேசுவானவர் சொன் 
னது: நீ விசுவாசிக்கச் கூடுமா 
னால் ஆகும்; விசுவா௫ச்றெவனுச் 
கு எதுவும் ௩டக்கும் என்று சொன் 
னவுடனே, 

௨௪ வந்தப் பிள்ளையின் தகப் 
பன் அழுதுகொண்டு, ஆண்டவ 
சே, விசுவாசிக்கறேன், என் ௮வி 
சுவாசம் நீங்கும்படி. உதவிசெய் 
யும் என்று. கூப்பிட்டான். 

  

 



  

  

மாற்கு ௯ ௮இகாரம். ௯௫ 
  

௨௫ அத்தருணத்திலே சனங்கள் 
ஓடிவந்து கூட்டமாகிறதை இயே 
சுவானவர் சண்டபொழுது,௮வர் 
அந்த அசுத்த ௮வியடனே சொ 
ன்னது. ஊமையும் செவிடுமான 
ஆவியே, நீ இவனைவிட்டுப் புறப் 
பட்டு, இனி இவனிடத்தில் பிர 
வேசியாமல் போ என்று உனக் 
குக் கட்டளையிடுகிறேன் என்று 
சொல்லி, ௮தை அதட்டினார். 

௨௬ அ௮பபொழுது ௮து சத்தமிட் 
டு,அவனை மிகவுமஅலைக்கழிததுப 
புறபபட்டுப போயிற்று; அவன 
இறாஈதுபோனான் என்று ௮கேகா 
சொலலத்தகசதாகச் செததவனைப 
போலச் இடந்தான். 

௨௭ இயேசுவானவர் அவனு 
டைய கையைப் பிடிதது, அவனை 
எடுததார், உடனே அவன் எழுந 
Aegan. 

௨௮ 4 1மின்பு அவர் வீட்டிற்கு 
வாதபொழுது அவருடைய சீஷர் 
இரகசியமாய அவரை நோக்கு, 

சாஙகள் அதைத துரததும்படிக்கு 
எஙகளுககு ஏன் திராணியில்லை 
என்று கேட்டார்கள். 

௨௯ அவர் சொன்னது? செபத் 
தினாலும் உபவாசத்தினாலுமே ௮ 
னறி, மற்றொருவிதமாய hse 
சாதியைத துரததக்கூடாது என் 
ரா, 
mm 4 பின்பு அவர்கள் அவ்வி 

டம்விட்டுப பிரயாணப்பட்டுக் 
கலிலேயா காட்டின் வழியாய்ப 
போடிறபொழுது, அவர் தம்மு 
டைய சீஷர்களுக்கு உபதேசம் 
பண்ணவேண்டுமென்று இருந்த 
படி.யினாலே, (சாம் போகறதை) 
ஒருவரும் அறியாமல் இருக்கவே 
ண்டும் என்று விரும்பினார். 

௬௧ பின்பு ௮வர் அவர்களை 
கோக், மனிதனுடைய குமா 
ரன் மனிதர்களுடைய கையில் 
ஒப்புக்கொடுக்கப்படுவான்; ௮வர் 
கள் அவனைச் கொலைசெய்வரா 
கள; மரித்தபின்பு ௮வன் மூன் 
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ரூம் சாளிலே உயிரோடெழுநதி 
ருப்பான் ஒன்றார். 

௬௨ அவர்கள் அந்தச் சங்கதியை 
௮றிஈதுகொள்ளவில்லை; மேலும் 
அவரிடத்தில் விசாரிககிறதற்கும் 
பயந்தார்கள். 
௬௬ 4 3பின்பு அவர் கப்பர்நா 

கூம் பட்டணத்தில் சோஈது, ஒரு 
வீட்டிலே இருந்தபொழுது, அவா 
அவர்களை நோக்கி, வழியிலே நீங 
கள் எதைக்குறித்து உஙகளுக்குள் 
ளே தருக்கம்பண்ணிக்கொண் 
'டீர்கள என்று கேட்டார். 

௬௪ *அவாகள் தங்களில் எவன் 

பெரியவன் என்று ஒருவரோ 
டொருவா வழியிலே தருக்கம் 
பண்ணிக்கொண்ட படியினாலே 
பேசாமல் இருகதார்கள். 
ஈடு ௮பபொழுது ௮வர் உளுக் 

காது பன்னிருவரையும் ௮ழைதீ 
துச் சொன்னது: ஒருவன் முதல் 
வளுயிருக்க விரும்பினால் ௮வன் 
எல்லாருக்கும் பிரதினவனுமாய் 
எல்லாருக்கும் ஊழியக்காரனு 
மாய் இருககச்சடவன என்றுசொ 
ல்லி, 
௬௬ “ஒரு பிள்ளையை எடுத்து ௮ 

சை அவர்களுக்குள்ளே நிறுத்தி, 
Nery gong அ௮ணைததுக்கொ 
ண்டு, 
௬௭ இப்படிப்பட்ட பிள்ளைக 

ளில் ஒன்றை என்னுடைய சாமத 
இதனாலே சேர்ச்துக்கொள்ளுகற 
வன் எவனோ, ௮வன் என்னைச் 

சேர்ததுககொள்ளுகறான்; “அல் 
லாமலும் என்னைச் சேர்த்துச்சொ 
ள்ளுகிறவன் எவனோ, ௮வன் எ 
ன்னை (மாத்திரம்) அல்ல, என்னை 
அனுப்பினவளனாயும் சேர்த்துக் 
கொள்ளுகிறான் எனரளூர். 
௬௮ 4 7அபபொஞ்து யோவான் 
௮வரை கோக, போதகரே, ஈமக் 
குப பின்செல்லாமல் இருக்கிற ஒ 
ருவன் உம்முடைய நாமத்தினா 
லே பசாசுகளைத் துரத்தக்கண் 
டோம்); ௮வன் ஈமக்குப் பின்செ 
ல்லாதபடியால ௮வன் ௮பபடிச் 

  

 



        

  

௯௭௬ மாற்கு ம ௮திகாரம, 
  

செய்யாதபடிச்குச் சொன்னோம் 
என்றான். 
௩௯ அதற்கு இயேசுவானவர் 

சொன்னது: நீங்கள் அவனுக்குத் 
கதடைபண்ணவேண்டாம்; என் 
னததினால் என்றால், என்னுடைய 
நாமத்தினாலே அற்புதம் செய்கிற 

வன் என்னைககுறித்துச் சீக்இிர 
மாயத் தமைசொலலமாட்டான். 
FO “அல்லாமலும் உஙகளுக்கு 
விரோதியல்லாதவன் உஙகள் பங 
இல் இருக்கிறான். 
௪௧ அன்றியும் நீங்கள் இறிஸ்து 

வினுடையவர்களாய் இருகறெப 
டி.யினாலே, ஒருவன் என் நாமத் 
இன்ரிமிததம் ஒரு கலயம் தண் 
ணீா உஙகளுக்குக் சகொதெதால, 
அவன் தன பலனை இழஈகதுபோவ 
இல்லை என்று மெய்யாய் ௨௧௩௪ 
ளுக்குச் சொல்லுகிறேன். 
௪௨ ர 4*அன்றியும் என்னை விசு 

வாசிக்தறெவாகளாயெ இரசச் சிறி 
யவர்களில் ஒருவன் குற்றம செய் 
வதற்குச் சாரணமாயிருககிறவன 
எவனோ, அவன் தன் சழுததிலே 
ஏநதிரச்சல் கட்டபபட்செ சழுச் 
இரத்திலே தளளபபட்டால் ௮வ 
னுக்கு ஈன்மையாயிருககும. 

௪௬ *உன் கை உன்னைக கெடு 

கடறதற்கு எதுவானால்* அதைத் 
தறிசதுபபோடு; நீ இரண்டு கை 
யை உடையவனாய், 

௪௪ நித்திய நரச ௮ச்கனியிலே 
போவதிலும், ஊனனாயச் Fa 
னில் பிரவேசகறதே உனக்கு 
நலமாயிருக்கும்; 6அர்கரகத்திற்கு 
ரியவர்களுடைய புழு சாவாம 
லும் ௮ச்சினி அவியாமலும இ 
ருககின்றன. ் 
௪௫ அல்லாமலும் உன் சால் 
உன்னைக கெ௦ெ்டகிறதற்கு ஏதுவா 

னால் அதைத் தறித்துபபோடு; நீ 
இரண்டு காலையடையவனஞாய், 
௪௬ நித்திய ஈரக ௮க்கனியிலே 

தள்ளப்படுறெதிலும், சப்பாணி 
யாய்ச் சீவனில் பிரவேடிக்கறதே 
உனக்கு ஈலமாயிருக்கும்; ௮ர்ஈர   
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கத்திற்குரியவர்களுடைய புழுசா 
வாமலும் H#&&e அவியாமலும் 
இருக்கின்றன. 
௪௭ அல்லாமலும் உன் கண் 

உன்னைக் 1 செடுக்கெதற்கு ஏது 
வானால், அதைப் பிடுயபெபோடு. 
௪௮ நீ இரண்டு கண்ணை உடை 

யவனாய் நரக அககினியிலே தள் 
எப்படுகிறதிலும், ஒற்றைக கண் 
ணஞாய்ப் பராபரனுடைய இராச் 
சியத்திலே பிரவேூிச்கிறதே உ 
னக்கு நலமாயிருககும்; ௮ரஈ்ஈரகத 
திற்குரியவர்களுடைய புழு சா 
வாமலும அக்கினி அவியாமலும் 
இருக்கின்றன. 
௪௧ எல்லாப் பலிகளும் உப்பி 

னாலே சாரமாகசபபடுகிறதுபோ 
ல, யாவனும் அச்சினியினாலே 
சாரமாக்கப்படுவான். 
இ௰ உப்பானது நல்லது; உப் 

பானது சாரமற்றதேயானால், எதி 
னாலே அதற்குச் சாரம் உண்டாக் 
குவீர்கள்; ?உஙகளுக்குள்ளே ௨ 
uy உண்டாயிருக்கும்படி. செய் 
யங்கள்; 11அல்லாமலும் ஒருவ 
ரோடொருவர் சமாதானமாய் இ 
ருக்ககசடவீரகள் TOT (IPT 

ம. அதிகாரம். 
௨ Adan விவாசபபிரிவைக்குறித்துப பரிசே 

யாகளுக்கு உ௱தரவுசொல்லி, ம௩ தமமிடத்தில் 
கொணவெொரபபட்ட பிஎளளைகளை ஆ£வதிதது, 
ber சிகதிய சிவனடையும வழியைசகுறிதது gr 
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சுவரியத்தின இமைகளைக்குறித்துச் சீஷாகளுக்கு 
அறிவித்து, ௨௮ சலிசேஷத்தின நிமித்தம் யா 
தொனறை வெறுத்துவி தறவாகள தகுஈத பவன 
அடைவசாகளெனறு கூறி, ௩௨ தம்முடைய மர 

ணத்தையும், உய்ததெழுதலையும முனனறிகித்த, 
௩௫, பெருமையுள்ள இருவருடைய விணணப 
பததை மறுதது அவாசனாக்ரு மனததாழமையைப 
படி.பபித்து, ௪௬ ருருடனாயிருசத பாத்தி மேயுவுக் 
குப பாரவை அளித்தது 

பின்பு அவர் எழுந்து, யோர் 
தான் அருகேயுள்ள யூதேயா நாட் 
டின் திசைகளுக்குப போனார்; 
அங்கே மறுபடியும் சனங்கள் ௮ 
வரிடத்தில் கூடிவந்தார்கள், ௮வ 
ரும் வழக்கத்தின்படி அவர்களுக் 
கு மறுபடியும் உபதேசம்பண்ணி 
ஞர். 
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சூசை மனிதன் பிரியாமலிருச்சுக | தூசு oy ty 
சடவன என்றார் 

௰ 4 பினபு லீட்டிலே அவரு 
டைய சீஷாகள அசைசகுறிதது 
மறுபடியும ௮வரிடததில விசாரித 
தீபொழுது, 

Os அவா சொன்னகு? ?தன, 
மனைவியைச் கள்ளி வேரொருததி “We Cur ee 
யைவிவாசம்பணணுறெவன எவ | 2௪ உ 05 
னோ, அவன் அவளுக்கு விரோச 
மாய விபசாரம்செயகிறவன், 
௰௨ அல்லாமலும் மனைவியா; 

omer தன் புருஷனைக் தள்ளி, 
வேறொருவனை விவாசமபண்ணி | 
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மாற்கு ௰ அதிகாசம. 

௨ 4 1அல்லாமலும் பரிசேயா। ச. பி ௩௬. 
அ௮வரைச சோதிககுமபடிக்கு அ [ அ அவசி 
af esse வாது, புருஷனான | 152 9 ® 
வன தன மனைவியைத தள்ளிவி 
டலாமா என்று கேட்டார்கள். 

௩ அவர்களை ௮வர்கோகக, மோ 
சே என்பவர் உஙகளுக்கு எப 
படிச கட்டளையிட்டா£ என்ளூர். 

௪. அவர்கள் சொன்னது: தள்ளு 
தற்சிட்டை எழுதி ௮உளைத் தள 
ளிவிமெபடிககு ”மோசே உதத *  eerees 

௬௭ 

“னால், ௮வள் விபசாரமசெய்கறெ 
வள் என்ளுர். 

Om 4 $அபபொழுது அவராலே 
தொடபபடுமபடிககுப பிள்ளை 
சளை ௮வரிடச்திற்குக் கொண்டு 
வரதா£கள்; சீஷர்கள் ௮வைக 

சைக சொண்டுவக்தவர்களை அதட் 
டினாகள். 

௰௪ இயேசுவானவர் அசைக் 

கண்டு, விசனம் அடைந்து, பிள் 
ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற் 
குச சடைபணணாமல், இடஙகொ 

டுங்கள்; 7பராபானுடைய இராச் 
சியம அபபடிபபட்டவைகளுச் 
கு உடைமையானதே. 

௰௫ *எ.௨னானாலும் ஒரு பிள்ளை 
யைபபோலப  பராபரனுடைய 

இராசசியசசை ஏற்றுககொளளா 
மலிருஈசால், அவன் அதில் பிரவே 
சிபபதில்லை என்று மெய்யாய் உங 
சளாகருர் சொல்லுகிறேன என்று 

சொல்லி, 

Wa பின்பு அவைகளை அணைத 
திககொண்டு, தம்முடைய கைக 

ளை அவைகள்மேல MAE, 
‘mast அ௫சாவதிததா£ 

| 2௭4 பின்பு அவர் புறபபட்டு 
வழியிலே ஈடககையில், ஒருவன் 

அவரிடததிறகு ஒடிவஈது, முழங 
காற்படியிட்டு, லல போதகரே,   
கொளளுமபடிககு, கான் செய்ய 
வேணடியது என்னவென்று சே 
ட்டான. 

Oy அவனுடனே அவர் சொன் 
னது: நீ எனனை ௩ல்லவனென்று 
என 'சொல்லுகருய்? பராபரனா 
இய ஒருவரேயனறி, மற்றொருவ 
னும கலலவன அல்லவே. 

ட் 10விபசாரம்ப்ண்ணாமல் இ 
ருபபாயாக, கொலைசெய்யாதிருப 
பாயாச; களவுசெய்யாதிருபபா 

யாச; பொய்ச்சாட்சிசொலலாதி 
, ரூபபாயாக; வஞ்சனைசெய்யாதி   
| ருப்பாயாக; உன் தகப்பனையும் 
காயையும் கனம்பணணுவாயாக 
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௫) தாக, அவைகளை எழைகாசககுச 

கொடுத௫, பினபு வாது சிலுவை । , பினபு 
யை எடுசதுககொண்டு, எனககுப்! 
பினசெலலுவாயாக என்னா. 

௨௨ அவன் மிகுஈக அஸ.இகளை | 
உடையவனானபடியி னால. அஈத | 
வசனச்தைக கேட்டு, மனம நொக | 
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௨௩ 4 *அபபொழுது இயேசுவா 

னவா ுற்றிபபராசது,தமமுடைய 
ஸஷோசரடனே சொனனது 
பொருளகளைபபெற௱வாசள பா 
பானுடைய இராச௫ியததில் பிர 
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குட்டியைக காணமீகள்; ௮இன | 

கட்டவிழகசது ௮அசைக கொணடு. 
வாருஙகள. | 

௩ ஒருவன. ஏன் இபபடிச செய், 

இறாகள எனறு உஙகள டனே 
| சொன்னால், ஆண்டவருககு (து. 

வேணடும எனறு சொலலுஙகள, | 

உடனே அவன் அசை இவ்விடத। 

கஇிறரு அனுபபிவிவொன எனற: 

அ னுபமபினா. 

| ௪ அரசுபபடி அவர்கள் போய், 
வெளியே தெருவில சசவின ஆரு | 
செ. கட்டப்பட்டிருகடிற (கழு 

சையின) ரூட்டியைககணடு, ௮, 

இன கடடவிழ்சகசறெயொழமுத, | 
௫ ௮ஙகசே நினற ரசிலா அவா! 

gion Carnage), usar coor நின 
| கட்டவிழ்ககிறீகள எனருாகள.! 

௬ இயேசுவானவா ச௩சறா க௬௪ | 

| 

| 

| 
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கட்டளையிட்டபடி சீமா அவா 
சுளுசமு உசசரவு சொன்னாகள்; 

விட்டு அவாகலை   அபபொழுது 
| விட்டாகள. 

| 6 கையால சீஷா தச கு| 
பட்டியை இயேசவினிட ௪3ிற்குக 
| கொண்டுவா ௮, தஙகள வள.இி 

ரஙகளை அ௮கனமேல போட்டா 
அலா அஇினமேல @ Vi 

போனா 
ட ௮ 4அபபொருது அரேகா ௪௩ 
(கள் வலஇரகசளை வழியிலே விரி 
சசார்கள, சலா மரஙசளின இளை 
களை முறிதது வ(தியிலே பரபபி 
ஞாகள 

௧௩ அல்லாமலும் மூன்ஈடப்பா 
ரும் பின்டபடபபாரும, *ஓசன்னா, 

பராபரனுடைய காமத்தினாலே 
வருகற்வர் தோததிரம்செயயபப 
டக்கடவா. 
௰ பராபரனுடைய ரஈரமத்தினா 

லே வருகிற ஈம்முடைய பிதாவா 
இய தாவீசின் ஆளுசை வாழ்தஇக 

Berl; 
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கொளளபபடககசடவது ; 
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உன்! இ. பி. ௬௩. 

னதமான இடங்களிலே ஒசனனா, aay, 

! O8T i கூபபிட்டாரகள;. 
lew omy & 

யக 4 “அபபொழுது இயேசு 22௧ ௨௪ ம௨ 

வானவா எருசலேமிலேயும் தே 
வாலயசதிலேயும பிரவேசிததா£; 

HUE அலா எல்லாவகறையம 

சுறிபபாசது, பினபு சாயாதா, 

மானபொழுது பன்னிருவருட 
மன புறபபட்புப பெதகானியா 

ஊருககருப போனா 

ம... 4 3 பறுாவிலை அ வாகள 

- பெதசானியா ஊராைவிட்பெ பு 

ரவேசசகு, 

பபட்டபொழுது 

அரப புுபபடமு, 

அவருகருப 
பசி உணடாயிறறு 

மூ *உடனே அவா தாரகதிலே 

யாள (9லையையுடைய 9&8) Lo 

ரசுதைக சணடு, oo eon soo!) 
Sone பறிசதுக 

அ vt eal தீ 

அன ௮௬ 

மக சோஈகபொமுது, அகமது 

கள சனிசொ௫கெகிற காலம 
லாகபடீயால இலைகமாயே அல 

லாமல மறஹொனறையும் அவா 

காணவிலலை. 

ையாஇலும 

கொளளலாம எனறு 
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யிருககறசலலவா? 7நீஙகள இப 

| சைக சளளா குசையாகவிரசள 

| எனறு அவாகளுக்குப போதித, 
| 

சா. 

De “மீவதபாரகரும் பிரகான 

அசாரியரும தசைச கேட்டபொ। 
முது, ?சனங்கள,எவலாரும் Mea | 
ரூடைய உபதசோசக்சைசகுறித்து | 

அசசரியபபட டபடியினாலே, ௮, 
DRE AL பயாது, அவரை மாய்க 
(ுமபடிககு வகைதேடினாகள். 

WE சாயா சாமானபொழுது ௮ 
வா நகரகடிர்குப புறமமபே போ 

ர 
20 4 19பூறுகாளிலே அவாகள் 

இருமபிப புபைபட்டபொழுச 1 
௮௩௪ அஈிமாம வேரோடேடம் 

, பபெயபோனசைக கணடார்கள். | 

ட ௨௪ உடனே பேதுரு நினைவு 

' கொணடு அவரை கோக்கு, இப். 
உத, நீர சபிசுச அசமெரம் பட் | 
னு | | பெபோயிறறு என்றான 
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௨௨ அதற்கு மாறுதசரமாக ௮ 

லா அவாசகாடனே சொனனது- 

பாப ரணில் விசுவாசமாயிருங 
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We அபபொழுகு இயெசுவான । ௨௯ மாற க ஏ | 

லாஅதை சோஃகி, இனி ஒருகசா | 

ஓம ஒருவணறும உனனிடதூலே. 

கனியைப் புசியாதிருபபானாக | 
எனநு சொன்னா, அசை அவரு 

டைய சீாசள கேட்டார்கள். 

wn) 4 *பினபு அவர்கள் எருச 
லேழமுககு வஈதராகள, அங்கே இ 
யேசுவானவா சேவாலயசகூல பி 

௮ லே விற்பானரா 

டயம் சொளவலாராையம து துரத்தி, கா 

சுச்சாருடைய பலகைகளையும்। 
புராககளை விற்கிறவாகளுடைய 
அசனஙசளையும் கவிழ்தகது, 

மச ஒருவரும ஒரு பாததிரத்தைச 
சேவாலயகதின் வழியாய்க கொ 
ணடுபோடறதற்கு இட௩கொடா 
மல் இருஈதா£. 

௰எ “அலலாமலும், என்னுடை. 

ய அலயம் எல்லாத் தேசதசாரும் 
செபம்பண்ணும்படி.ககான அல 
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| இம ௫௩௪ மலையைகோசகு, நீ ப 

| முந்து ச முசஇரசுதிலே Seca 
யாக எனறு சொல்லி, சன Das 
யத சதிலே எனறும் சஈசேசப்படா। 

மல, சாகச சொனனபடியேஈடக 

(ம எனறு விசுவாடிச்சால், ௮௩ 

௧௪ சொறபடியே அவனுக்கு ந 
| டசகும எனறு மெயயாய உஙக 

ORE G+ (சொல்லுகிறேன். 
இ Hy அசலால் கான (பின்னும்) 

உஙகளாக்குச சொல்லு றெதாவது; 

செபமபணணுமபொழுது 12 நீங் 

கள வேண டிஃகொளளும யாவை 

யம பெர். மசகொள்ளலாம் என்று 
விசுவாசியஙகள், அபபொழுது 
அவைகள் உஙகளுக்கு உண்டா 

கும 
உட அல்லாமலும் பாரமண்டலத் 

சிவிருக்றெ 5 உஙகள் பிதா உககள் | 
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'தபபிதஙகளை மன்னிககுமபடிக |. பி ௩௩. சுவானவர் அவாசளுடனே சொ 
| கு நீஙகள செபம்பணண எழுது 
்நற்கும்பொழுது, ஒருவனமீமல 
, உ௫களுசகு விசனம உணடா 
| He 1மனனிச்துககொள்ளுஙகள 

| ௨௬ “மீஙகள மன்னியாகிருபமீ£ 
| களானலை, பரமண்டலங்களிலி 
| HEBD 2 ROT பிதாவும உஙகள 

' சபபிதவகளை மன்னியாதிருபபரா 
என்ளா. 

௨௭ 4 “அவர்கள மறுபடியும் எரு 
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ப்மா ௨௧ ௨௬   சலேமுசகு வாச பினபு ௮வா சே. 

வாலயததிலே உலாவுகையில, பிர 
தரன அசாரியரும வேசுபாரகரும 
மூபபரும AH FBV Qh SI, 
௨௮ எரத௮டசாசகினாலே நீ£ 

இவைகளைச் செயற்? இவைச 
ளைச செயகிறதறகு உமககு அதி 
சாரசசைச கொசெசவா யா என! 

(PTT 

௨௧ அவர்கரடனே இயேசு 
வானவா சொன்னது. சானும உங 
சளிடதழில் ஒரு சாரியததைகர* 
கேட்டுமீ்றன; அதற்கு நீஙகள 
மாறுசதரம சொலலுஙகள, அப 

பாழுது கான் இவைகளைச செய் 
இற அதிகாரசுதையும உங்கள சகு. 
அறிவிபபேன 
mo யோவான கொதெச௪ evar 
னம பராபானாலே உணடான, 
கோ, மனிதர்களாலே உணடான 
தோ, ௮தைச சொல்லுஙகள் என: 

(PT. | 

௬௧ அபபொமுது அவாகள், ௮. 

அ பராபானால உண்டானசென் | 
ரல, இவர், ஏன் நீஙகள அவனை ! 
விசுவாசிக்கவில்லை என்பாந | 
௬௨ அது மனிசரால உணடான | 

சென்றால், எல்லாரும் *யோவா. 
னைச் இாச்சசரிசியென்று எண் | 
ணுறெபடியால், அவர்களாலே 
ஈமக்கு மோசம் வரும் என்று தஙக 
ஞககுள்ளே யோசனைபண்ணிக் 
கொண்டு, 
mr பின்பு இயேசுவானவனா 

சோக்கி, எங்களசகுச தெரியாது 
என்றார்கள்; அபபொழுது இயே 
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கேசபாரசா கொண்டி ௬த தாறபரியத வாச கலரு 

இது ஈறு அவாகளுடைய பெருமையையும், 

LILA OT YH eS Fin mer TAT 

௪க புரண்டு காசை கமபபெடடி பில பொட 

ட ஏழை விதவைபைப புகாநதது   
*_/லலாமலும ௮வா உவமைக 

ளாய அவாகளுடனே சொனை 
அ ஒரு மணிதன் ஒரு இராட்சக 

ம் ந. 

சோட்டசசை உணபெணணி, ௮ 
தைச சுறறி வேலி அடைதது, ௮ 
தில ஆலையை நாட்டி, ஒரு கோபு 

ரகசையும கட்டி, பினபு அதைத 

தோட்டககாரா வாமாயயிட்டுப 

புறசசேசாதிற்ருப போனான. 
| உ தருதியான காலத்திலே ௮௩ 
சக இராட்சசகசோடடசின கனி 

  
{ 

    

, சளில ஒரு பாகசசைக கோட்டக 
| காரரிடதில வாங திஃகொளகாம, 
பபடிசகு, அவன் ஒரு ஊழியககார | 

| னை அவாகளிடததிறகு அனுபபி 

"னான். 
| ௬ அவாகள், அவனைப பிடித்து | 

' அடிசது, வெறுமையாய் அனுபபி | 
-ஞாகள 
ட ௪ மறுபடியும் அவன் வேரொரு 

ழியக்காரனை அ௮வாகளிடசதில் 
பினான், அவன்மேல் ௮வா 

| 

"al 
all 

| att 

, அனுப 
கள் கலீலெறிஈது, தலையில காய 

. படுச்சிக் சனஈனததோடே அலு 
।னை அனுபபிஞார்கள். | 

| @ பின்பு அவன் வேறொருவனை ! 
। அனுபபினான், அவனை அவர்கள் |



மாறகு W2 «Hara w. 

a ro. | De அவர்கள் வஈது அவரை கொலைசெயதாரகள; (௮பபடி Si | 

வுல அனுபபபபட்ட) Yoo: வதை Ae! 

கரில சிலரை 2958, சிலரைத 1 44 ம ௨௨ 
உமத ௨௧ ௪௫, 

'கொலைசெயதாாகள. கு மாற ba 

௬ அ௮வனுககுப பிரியமான ஓ, உட யோவாஎ 

3 | , ப உடு, கம், ௪௪ iGo சூமான இருஈசான, ஆசலால ny 20 ve) 

| 

| 

அவன, சன ருமாரனுககு அஞ்சு , தூக் ௨௨ ௨ 
வாரகள எனறு எணணி, சடை | 

சியிலே அவனையும் அவாகளிடத | 
தில அனுபபினான் | 

எ TSE  ொட்டச்காரா (அவ) 
னைக சணடு,) இவன சுதாதாவா. 
ளி, இவனுடைய சுதாகாம ஈமு 
வாமாகுமபடிககு, காம இவனைக 

கொலைசெயயசசடவோம வாருங 
கள எனற சஙகளாககுளளே பே 
Haden cn), ட 
௮ பினபு ௮அவனைப Wo ae 

கொலைசெய்து, இிராட்சச் தோட் | 

டசதிறகுப புறமயபே தளளிஞா 

ன 
ரா ரேமுசசா 

ல பண்டி ளவா 

ய மத படு 

ey 

சள. | 
கூ றுனபடியினாலே அதத தோ. 

ட்டசகின எசமான எனனசெய 
வானர அவன வரது அரக சோட் 
டககாரரை அழிசத, தோட்டத। 
தை மா௱வாகளுககு ஒஓப்புககொ, 
டெபபானலலவா* 

௰ 1லிசெடடுகிறவர்கள நகாசெ 
னறு தளளின கலலே மூலைககுத 
சலையான கலலாயிறறு 

௰க ௮. பராபரனாலே ஆயிற | 
LY, YB MLO EPS ULI கணகளுககு | 

yee fun ope war0@ sen | 
கிற வேசவாககியததை நீஙகள வா. 
சிஈசவிலலையா எனஞா. 
ம ௨ 4 அபபொழுது ௮வர்கள் 

தீஙகளைககுறிகது இரத உவமை 
யை௪ சொனனா என்று அறிடத 
படியால், *௮அவளைாப பிடிகக மன 
தாயிருஈதார்கள; அனாலும் சனஙக 

சரச்குப பயந்து, அவரைவிட்பெ 
போனார்கள். 
உ௰௬ 4 பின்பு அவாகள் வசனங 
களினாலே ௮வரை அ௮கபபடுத்தம் 
படிக்கு, சில பரிசேயமாயும ஏ 
சோதேயின் மனிசமையம அவரி 
டததில் அனுபபினார்கள் 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 
( 
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'கொகட, போதகரே, நீர் மனிதரு 
' டைய முசததைப பாராமல், பரா. 
பானுடைய மார்ககததைச் சததிய , 
மாய் உபதேரிசறெவராய் இருக௫ 

| தீர், கையால நீர சததியமுடை ! 
, யவருமாய, ஒருவரையுககுறிச துக் ' 
'கலையில்லாசவருமரயஇருக்கிறா£ | 
எனறு அறிஈதிருககிரோம; இரா | 
யனுககு வரிபபணசதைககொடுக । 

| Sng நியாயமமா இலலையோச் | 
, YG) காம் சொடுச்சவேணடமொ, । 

இருக்கவேண்டுமா ! 

, எனராசள்,அவா௮அவாகரடைய | 

மாயததை ுறிஈது, நீஙகள என், 
(னே ஏன சோிச்டிதீரகள்? ena | 
LTT (FUG, “oom OponAuy 
எனககுக கொணடுவாருஙகள 

| GT GOT (PM 

| Ose அவர்கள் கொணவொதார் 
கள; அ௮பபொழுது அவர் சொன 
னது ௪௭ சொரூபமும மேலெ 

| (மசம யாருடையவைகள என 

ரா, அதற்கு ௮வாசள, இராயனு 
"டையுவைகள் எனஞாகள. 

௰எ இயேசுவானவா சொன்ன 
து. இராயனுடையவைகளை இரா 
பனுககும, பரா்பாரனுடையவை 

களைப் பராபரனுககும், செலுத 
துஙகள் எனறு சொனஞா; அப 
பொழுது அவரைககுறிதது ஆசச 
ரியபபட்டாாகள். 
ட மு | 4பினபு உயிரோடெமுா 
திருக்கும் மறுமை இலலையெனறு 

' சொலலுஇற “சதுசேயர் என்பா 
ear அவரிடத்தில வாது, 
| Om போதகரே, ஒருவன பிள் 
(ளேகள் இலலாமல் சன மனைவி 

யை விட்டு இறர்தால், ௮வனு 

“டைய சசோதரன அவன் மனைவி 
யை விலாசமபணணி, அவனுச் 
௫௪ சஈகடி உணடாசகவேண்டும 

' என்று ஈமச்கு மோசே கட்டளை 
யிட் டிருகஇராரே. 

௨௰ ஐரிடததில் ஏழுபேர் சசோ 
தரர் இருந்தார்கள்; அவர்களில் 
ஞூசதவன ஒரு பொண்ணை விவா 
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ma 

மல் இறஈதுபோனான் 
௨௧ அ௮பபொழுது இரண்டாம் 

சகோதரன் அவளை விவாகம்பண் | 
ணி, சஈததியிலலாமல் இறத | 
போனான்) மூன்றாம் கோதா   னும் ௮பபடிப போனான் 
௨௨ ஏழுபேரும் அவளை விவா 

கம்பணணிச் சந்ததியில்லாமல் | 
போனார்கள்; எல்லாருககும பின | 
பு அர்தப பெணணும இறந்து 
போனாள். 
௨௬ அசையால் அவர்கள் உயி 

ரோடெழுஈதிருககும காலத்திலே 
ஏழுபேருச்கும மனைவியாயிருஈச 
HUT அவாகளில எவனுககு ம 
னைவியாயிருபபாள் எனறு கேட் 

Langer. 
௨௪ அவர்களுடனே இயேசுவா 

னவர் சொன்னதாவது: நீஙகள 
வேசவாச்கெயஙகளை:பம பராபர 
னுடைய வல்லமையையும அறி 
யாமல இருச்கிறபடியால அலல 
வாவஞ்சிசசபபட்டிருக்கிறாகள்? 
௨௫ மரித்தவர்கள உயிமோடெ 

மூஈதிருக்கும்பொழுது, பெண் 
சொள்வதும கொடுபபதும இரா! 
து) 'அவர்கள் பாரலோகசஇலுள்ள 
தூதரைபபோல இருபபராகளே;. 
am மரிததோர coe 

தைச்குறித்து *srar Marans, * 
னுடைய தேவனுமாய், rare Gey | 
டைய சேவனுமாய், யாச்கோபி ! 
னுடைய  தேலமாயிருகறெலர்: 
என்று செடியிலிருஈது பராபரன 

மோசேயுடனே சொல்லிய வாக 
இயம் மோசேயின் ஆகமத.இிலே 
எழுதியிருக்கன்றசே; அதை நீங | 
க௱ வா௫ிச்சவில்லையா? 
௨௭ அவர் மரித்தவர்களுடைய 

சேவனாயிராமல் 2வனுளளோரு 
டைய சேவனாயிருக கருர்; ஆகை 
யால் நீங்கள் மிகவும் வஞ்சிச்சப 
பட்டிருககிறோகள் என்ளுர். 
௨௮ 4 3அவர்கள் ௮பபடிப் பே 
சிசகொண்டதை வேசுபாரகரில் 
ஒருவன் கேட்டு, அவர் அவர்க 
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| னனாரென்று அறிது, Bacon 
| கோககி, கற்பனைகளில எது பிர 
| தானமானதெனறு கேட்டான். 

௨௯ அதற்கு அவர் சொன்னது 
சற்பனைகளில பிரதானமான கற் 
பனை என்னவென்றால, *4இஸர 
வேலே கேள், உன் தேவனாகிய 
பராபரன் ஒருவரே பராபரன் 
௩௰ உன தேவனாகிய பராபரனி 

| டததில், 8 உன முழு இருசயச 
தோடும், உன் முழு ஆததுமாவோ 
டம், உன முழு மனதோடும், உன 
பெலன்கள எல்லாவற்றோமெ, ௮ 
னபுகூாவாயாச என்பதே பிரதா 
னமான கற்பனை. 
நக இரண்டாம் கற்பனை ௮ 

சகு ஒபபாயிருககன்றது;என்ன 
வெணில, *உனணிடசகில அனபு 
கூருகிறதுபோலப பிறனிடததி 
லம அனபுகூடாவாயாக எனபதே; 
இவைகளிலும் வேறொரு பெரி 
தான கற்பனையிலலை எனருா£ 

௬௨ வேசபாராகன சொன்னது 
நல்லது போதசரே; ரீர சதஇயச் 
இன்படி சொன்னீ£; ஒரே சேவன் 

' உணடு, $அவரைசதவிர வேறொரு 
| Cg arent) av tev, 

: ௩௬ 7 QNOTUMQW SECTION (ip 
sorer udsatlgy, (pip Bs 

யதசகொமெ, முழு மனதோடும மூ 
12 அசதுமாவோமெ, முழுபபலத 
சோமெ அ௮வரிடததில அன்புகடா 
வதம, சன மேல் 9) TL Kh EM HI 
போலப் பிறனிடசநிலும் அன்பு 
கூர்வதுமே மேன்மையாயிருக்கி 
னறன என்றான். 
me ௮வன புத்தியோடே Cu | 
சனதை இயேசுவானவர் சண்டு, | 
நீ பராபரனுடைய இராச்ியத்திற் 
குச் தாரமானவன் அல்ல என்று 
அவனுடனே சொன்னார்; பின 
ப ஒருவனும் அவரிடத்தில் வினா 
வச் துணியவில்லை. 

ஈடு ॥ இயேசுவானவர் தேவா 
லயத்திலே உபசேசம்பண்ணுகை 
யில் அவர் அவர்களை கோக்க, கா 
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me 
  

வீது தானே பரிசுத்த ஆவியினாலே 
சொன்னது; 1பராபரன் என் சர்ச் 
தாவை கோக்க, உமமுடைய சத் 

அருக்களை கான் உமது பாதபபடி 
யாககுமளவும், நீர என்னுடைய 
வலதுபாரிசத்திலே உளுக்காரும் 
என்றார் என்பதே. 

௩௬ ஆகையால் இறிஸ்து தாவி 
இன் குமாரனென்று வேதபாரகா 
எப்படிச் சொல்லுஇருர்கள்? 
௩௪ தாவீது தானே அவராக 

கர்த்சாகெனறு சொல்லியிருக்க, 
௮வா எபபடி அவனுடைய குமா 
ரனாயிருக்இரார் எனறு சொன்னா) 
அசோக சனங்கள் அவருடைய ௨ 
பசேசக்தை இன்பமாயக கேட் 
டாகள். 
௬௮ 4 3அன்றியும் அவா உப 

தேசம்பணணுகையில் அவர்களு 
டனே சொன்னது: நீளமான அங 

 இசளைத தரித்திருஈது ஈடச்சுவும், 
*சந்சைசகளிலே வாழ்சதுதல் ௮ 
டையவும, 

௬௬ செபஆலயஙகளில் முதல் 
ஆசனஙகளில இருககவும், போச 
ன பர்திகளில் முதலிடஙகளில் 
இருக்கவும விருமபி, *விஸ.தார 
மாய்ச் செபமஈஇரஙகளைச சொல் 
லுகிறோம் என்று சொல்லி, கைம் 
பெண்களுடைய அஸ்இகளைப 
பட்சிததுவருகிற வேதபாரகருக 
கு இடஙகொடாமல் எச்சரிககை 
யாய் இருங்கள். 
௪௰ ௮வாகள அதிக சுண்டிப் 
பை ௮டைவாரகள் என்றார். 
௧௧ 41 "இல்லாமலும் இயேசுவா 

னவர் பொகதஷபபெட்டிக்கு ௭ 
இிரே உளுக்காஈசபொழுது, அ 
இலே சனஙகள்* பணத்தைப போ 
டுகறதைப பாரக்தார், Crna Oe 
ஹியவான்கள் மிகவம் போட் 
டார்கள். 

  

௨ எறியவளான ஒரு“ கைம் 

பெண்ணும் வந்த, கோதிராகதே 
சென்னும் இண்கொசைப் 1போ 
ட்கஷாள. 

| ௪௬ இபபொழமுது gat KUN 
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டைய சீஷர்களை அழைத்து, இம் 
தப பொச்கிஷப் பெட்டியிலே 
போட்டவர்கள் எல்லாரிலும் | 

இவ்வேழைக் கைம்பெண் ௮௧ 
மாயப போட்டாள் என்று மெய் 
யாய் உங்களுக்குச் சொல்லுஇ 
றேன். , 
௪௪ என்னசதினாலென்றால், ௮ 

வர்கள் எல்லாரும் தஙகளுக்குண் 
டான சம்பூரணத்தில் ல போட் 
டாரகள், 11இவள் தன் எளிமை 
யில் சன் சீவனத்திந்குண்டான 
யாவையும் போட்டாள் என்றார். 

| 

௩. அதிகாரம். 

க இறிலது தேவாலயகதின அழிகையும, ௯ சுவி 
சேஷத்தின நிமித்தமாய கஉண்டாரும துன்பத்சை 

யும, ம சுவிசேஷம சசலசாதிகளுக்கும பிரசல் 
இக்கபபடு வதையும, ம௪ யூதாகளுச்கு உணடா 
ரூம உபத்திரவஙகளையும், ௨௪ அவா நியாயத 

இரபபுக்கு கரும் விசச்தையும, ௩௨ ges Corn 

ஒருவருக்கும தெரியாதிருக்கிறபடியாவ மரணத் 
இன வழியாய எவனிடந்திறும அவா வருமபொ 
முற, அவாகள் ஆயத்தமுளளவாகளாய இருக்கும் 

படகு எவனும விழிக்துச் செபமபண்ணவேண் 
Go என்பதையும், முன Desa) ் 

பின்பு அவர் தேவாலயத்தை 
விட்பெ புறபபடுறபொழுது, ௮ 
வருடைய சீஷரில் ஒருவன் அவ 
ரா நோக்டு, போதகரே, இதோ, 
இவைகள் எப்படிபபட்ட கலலு 
௧௭8 இது எபபடிக கட்டப்பட் 
டிருககின்றது என்றான். 
௨ அவனுடனே  இயேசுவான 
௮ரசொன்னது: இரதப பெரியமா 
எஸிகையைப பாரச்இுருயா? 1₹இ 
இல் ஒரு கலலினமேலே மத்றனொ 
Han வைசசுபபடுவதில்லை, எல் 
லாம் இடிசசபபடும் என்றா. 

உ, 
௩ 4) பின்பு ௮வா தேவாலயத 

இற்கு எதிராக ஒலீவமலையின் 
மேல உளுககாநதநிருசகையில்,பே 
அருவும் யாககோபும் யோவானும் 
BRAC rune SoM roy mg wy 
வரை நோககி, 

௪. 3இவைகள் எப்பொழுது ஈ 
ட.க௫ம௰₹£ இவைகளெல்லாம நி 

றைவேறும் காலசதிலே 
அண .பாளம தோனறும?* அதை 

| 

என்ன  



  

  

ரச் 
  

என்று கேட்டரர்கள், 

௫ அவர்களுக்கு மாறுததரமாக 
இயேசுவானவர் சொன்னது: ௮ 
நேசர் தோன்றி, என்னுடைய சா 
மத்தை எடுத்து, கானே ௮வரென் 
௮ சொல்லி, ௮கேகரை வஞ்சனை 
செய்வார்கள். 
௬ ஆகையால் 1ஒருவனும் உஙக 

ளை வஞ்சனைசெய்யாதபடிச்கு எச் 
சரிச்சையாயிருஙகள். 

எ அல்லாமலும் நீஙகள் யுத்தங 
களையும் யுத்தஙகளுச்கேற்ந பேச் 
சுகளையும் சேள்விபபடுமபொழு 
து கலச்சம் அடையாதிருங்கள் 
௮ அப்படி ஈடச்சவேண்டுமே, 
௮பபொழுது முடிவு உடனேவா 
ராது) ஆகையால் ஒரு சனககூட் 
டம் மற்றொரு சனசகூட்டத்திற 
கும், ஒரு இராச்சியததா£ மற்றொ 
ரூ இராச்சியச்தாருச்கும் விரோத 
மாய் எழும்புவராகள்; பல இடக 
களிலே பூமி அதிரதல்களும பஞ் 
re கலகங்களும் சம்பவிக் 

இவைகள் வேதனைகளின் 
கதாம்பமாய் இருக்கும். 
க 4 5அபபொழுது நீஙகள் எச்ச 

ரிக்கையாய் இருக்கக்கடவாகள்; 
என்னத்தினாலெனில் என் நிமித 
தீம் உஙகளைப பெரிய சஙகசசதா 
GES ஒப்புச்கொடுபபார்கள்; 
செபதலயங்களிலே நீஙகள் ௮ 
டி.ச்கப்பட்டுத் துரைகளுச்கும் இ 
ராசாச்சளுக்கும சாட்சியாக ௮ 
வர்களுக்குமுன்பாக கிறுததபபடு 
வீர்கள். 
௰ அல்லாமலும் முன்பு சுவிசே 

ஷமானது *உலகத்தார் ஏல்லாருச 
கும் பிரசங்கம் பண்ணபபட 
வேண்டும். 
Os ?அபபடி”ஓபபுச்கொடுக்கும் 

படிச்கு உஙகளைக கொண்டுபோ 
கும்பொழுது, நீங்கள் என்ன பே 
சுவோம் என்று முன் கவலைப்ப 

டாமலும், ந்தித்தச்கொள்ளாம 
லும் இருங்கள்; நீஙகள் அல்ல, 
₹பரிசுத்த ஆவியே பேசுறெவரா 
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| ரவேசியாமலும் போகககடவன். 

(துப போகும்படிககுப பின்னிட் 

் இறவர்களுககும் உபத்திரவம இ 

  

  
கையால், அக்கேரத்திலே உஙச 
ளூககு அளிசகபபடுவதையே பே 
சக்சடவீர்கள். 
௰௨ 7அ௮ன்றியும் ஒருவன் தன் ச 

கோத ரனையும், சகபபன் தன் பிள் 
ளையையும் மரணத்திற்கு, ஓபபுக 
கொடுபபார்கள்; பிள்ளைகளும 
தராகளைப பெற்றவர்களுக்கு வி 
சோதமாய எழும்பி அவர்கள் மர 
ணம் அடையுமபடி செய்விப 
பார்கள். 
Om £நீஙகளும் என் காமத்தின் 

நிமிதசம் யாவராலும பகைசசப 
படுவாகள்; *எபபடியும் முடிவு 
வரைக்கும் நிலைகிற்பவனே இ 
ரட்சிக்கபப வொன். 
௰௪ 4 மேலும் பாழாசகுஇிற ௮ 

ருவருபபைககுறிதது 1தாணியே 
ல் தீர்ககதரிசி சொன்னாரே, (௮ 
தை) வா௫ூிக்கிறவன் இரதிததுக 
கொள்ளககடவன்; 11அது நிற்கப 
படாத இடத்திலே நீஙகள் ௮சை 
நிறகக்சாணுமபொழுது 1₹யூதேயா 
விலுள்ளவர்கள் மலைகளுக்கு ஐ 

டி பபோககச்கடவர்கள். 
௰௫ வீட்டின்மேல் இருபபவன் 

தன் வீட்டிற்குளளே இறஙகாம 
லும், ௮திலிருஈது எதையாடிலும் 
எடுத்துக்கொணடு போகும்படி பி 

OF அல்லாமலும் வயலில் இ 
ரூபபவன் தன் வஸஇிரததை எடுத 

முத திரும்பாமல் போகககடஉன 

ருூபபவதிகளுககும மூ£லைகொடுக 

ருக்கும். 
௰௮ மேலும் பராபரன் உலகத 
தைஉண்டாக்கதுமுதற்சகொண் 
டு, இதுவராக்கும் சம்பவியாதது 
மாய், இனிமேலும் சம்பவியாதது 
மாய் “இருகை 14உபத்திரவமே 
அஈகாள்களில் இருககும. 
௰௯ ஆதலால்நீஙகள் ஓடுகிறது மா 

ரிசாலத்திலே சம்பவியாதபடித்கு 
வேண்டுதல் பண்ணக்சடவீர்கள.  
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௨௰ அல்லாமலும் பராபரன் ௮ 
நாள்களைக் குறையபபணணாமல் 
இருஈதால் ஒருவரும தபபிப போ 
வதில்லை, ௮வா தெரிர்துகொண் । 
டவாகளின் நிமிசதமே ௮ரகாள்க 
ளைச் குறைத்தார் 
௨௧ அன்றியும் கள்ளக்கிறிஸ் துக் 

களும் கள்ளத்தீர்ககதரிசிகளும் ௭ 
மூமபி; தெரிர்துகொள்ளபபட்ட 
வர்களை (வஞ்சிக்க) கூமொனால் 
அவர்களையும் வஞ்சிக்கததக்கதாக 

அதிசயஙகளையும அற்புதங்களை 
யும் செயவார்கள். 
௨௨ ]1அகையால் அக்காலததி 

லே ஒருவன், இதோ இங்கே இ 

png என்றும், அகோ ௮ஙகே 
இறிஸது எனறும் உங்களுடனே 
சொன்னால, அவனை நீஙகள் சம்ப 
வேண்டாம 
௨௬ ”எசசரிச்கையாகவே இருக 

கள; இதோ, இவைகள் எல்லா 
வற்றையும் உஙகளுக்கு முன்ன 
றிவிசசேன். 
௨௪ 4 3அன்றியும் அச்சாலசதி 

லே 955 உபததிரவததிற்குப 
பினபு சூரியன் இருள ௮டையும, 
சஈதிரன் பிரசாசம்கொடாமல் இ 
ருக்கும். 
உட ஈட்சத்திரஙகள் வானததிலி 

ருது விழும்) அல்லாமலும வா 
னத்தில் பலமுள்ள வைக ளெல் 
லாம அ௮சைச்கபபடும் 
௨௬ *அபபொழுது மனிதனு 
டைய குமாரன் மிகுந்த வல்லமை 
யோடும மகமையோடும் மேகஙக 
ளின்மேல் வருவார்; அவரை அ 

வர்கள் சாண்பாரகள். 
௨௭ அல்லாமலும் அவர் அப 

பொழுது தம்முடைய தூதரை ௮ 
னுபபி வானததின் எல்லைகளாகஇய 
நாலுதிசைகளிலுமிருஈது சாம் செ 
ரிந்துகொண்ட வர்களைச்சேர்த்துச் 
கொள்வார். 
௨௮ 1 5அத்திமச்தினாலே உவ 

மையாக ஒரு விசேஷத்சைச் கற் 
றுச்கொள்ளுங்கள்; அதின் இளை 

தீளிராது இலைகளைச் கொடுககிற 
Ar erie ae ee ae ten a tN fete வதையை வயல். வட ட வவ tl 
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பொழுது, வசந்தகாலம் சமீபமாய் 
இருககிறசென்று ௮றி௫தீர்கள். 
௨௯ அ௮ப்படிபபோல, இவை 

sor சம்பவிச்றெதை நீங்கள் கா 
ணும்பொழுது மிகவும் சமீபமாய் 
இருக்கிறார் என்று ௮றியச்சட வீர் 
கள; 

old) இவைசள் யாலும் சம்பவிக் 

குமளவும், இதச் சந்ததி ஒழிந்து 
போவதில்லை என்று மெய்யாய் 
உஙகளஞுககுச் சொல்லுறேன். 
௬௧ “வானமும் பூமியும் ஒழிந்து 

"போம், என் வசனஙகளோ ஒழி 
யாமல் இருச்கும். 
௬௨ (அவை சம்பவிக்கும்) கா 

ளையும் சாழிகையையும் பிதாவான 
வரேயனறி, மற்றொருவனும் ௮றி 
யமாட்டான்; பரமண்டலங்களி 

லுள்ள தரும் குமாரனும் ௮தை 
அறியாகள. 
௬௩ ரி அக்சாலசத்தை நீங்கள் ௮ 

தியாதபடி யால்,"எச்சரிச்சையாய் 
விழித்துககொண்டு செபம்பண 
ணககடவீர்கள். 
me *ஒரு மனிதன் தன் வீட்டை 

விட்பெ புறததேசத்திற்குப் போச 
மனதாய், தன் ஊழியக்காரருக்கு 
அதிசாரம் கொடுத்து, ஒவ்வொரு 
வருக்கு ஒவ்வொரு வேலையை நி 
யமித்து, காவற்காரன் விழித்துக் 
கொண்டிருக்கும்படிச்குக் கட்ட 
ளைஇடுகிறதுபோலஇருககன்றது. 
௬ட *ஆகையால் வீட்டெசமான், 

சாயந்சரம், பாதிராசதஇிரி, சேவல் 
கூவும நேரம், காலை, இவைக 
ளில இன்னவேளையில் வருவார் 
என்று Cal ear அறியாதிருககிறப 
டியால், * 

௬௯. ௮வர் சடுதியாய் வந்து, உங் 
களைத் தாூஙகுகிறவர்கள என்று 
சண்டுபிடியாசபடிககு விழித்துக் 
சொண்டிருஙகள். 
௬௭ விழித்துக்கொண்டிருங்கள் 

எனறு நான் உங்களுக்குச் சொன் 
னதுபோல, மற்ற யாவருச்கும் ௮ 
பபடியே சொல்லுறேன் என் 
ரர். 
moe நகம் ee i er a 

 



  

  

௰௪. அதிகாரம். ச, பி. ௩௬. 
௪ இறிலதவுக்கு வீரோதமாசப் பண்ணப்பட்ட ஆ 

லோசனை ௩ ஒரு ஸதிரிதபிவத்தை அவா சரசின 
மேல் வாசத்தது 0 யூதா தன அண்டவணைப ப 
ணத்துக்கு விற்றது 62, இறிஸது தமமுடைய 9 
ஷர்சனில் ஒருவனால் காட்டிச்கொடுக்சபப0வ 
தை முனனறிவித்தது ௨௨, பஷா ஆயத்தமபண் 
ணபபடபெ புசிச்சபபடடபினபு இராபபோச ! 
னத்தை ஏற்பதெதி, ௨௬ சீஷாகள எவ்வாரும 
தம்மைவிடடு இடிப்போவதையும, பேதுரு தமமை 

மழதலிபபதையுலகுறித்து முனனறிவிததது ௪௩ | 
யூ.சா அவளை முத்தத்தின் காட்டி க்கொோது | 
on அவா தோட்டத்தில் பிடிகசவும, @@ 
அகிபாயமாயக் குற்றஞசாற்றவும யூதாகளாடைய ! 
ஆலோசனை சககைத்தாரால ஆக்இமாக்குளளாசத | 
தரக்சவும, ௬டு அவாகளால் iPass ௬௬ | 
பேதுருவினாவ மூனறுவிசை மறுதவிககவும உட | 

பட்டத | 

  

. ட | ச் 

'இரண்சொளுக்குப் பின்பு, புளி 15: 5௪. ௨ ங் . | oma On. & 

யாத அப்பம் சாபபிடுகிற பஸ்காப। போவா ௦௧ 
பண்டிகை வாதது) பிரதான ஆசா. 8 a 
நியரும் வேதபாரகரும் தகதிரமாய। 5, 
அவரைப் பிடிததுக கொலைசெய' & puso ne 
யுமபடிக்கு வகைதேடிச்கொண்டு | “அவலர சகச 
~~ . ரு 

இருக்கையில், ர் மத ம உறு 

௨ அவர்கள் சொன்னது? பண் | காணக 
ட மோ மடு டிகையிலே ௮பபடிச செயயக்கூ. 

டாது, செயசால சனங்களுககுள் 
ளே கலகம் உணடாகும என்றார் 

மக 

  கள. 4h oa OF 

m VT? gat பெத்தானியா ஊரரி| தரச் ௩௨௩௪ 

லே குஷ்டரோயொயிருகத சீமோ 

னுடைய வீட்டில் போசனபநதி 
இருசகையில். ஒருஸ்இிரியானவள 
மிசவும் விலையேறபபெறற களங 
கமில்லாத FEHS AHESFETO 

செய்த நருதுர் என்னும் பரிமள 
தயிலமுள்ள வெண்கல்ப.ரணியை 

எடுததுவாது அதைத இறஈது, ௮ 
இலுள்ள தயிலத்தை அவருடைய 
தலையின்மேல் வார்த்தாள். 
௪ ௮பபொழுது சிலர் தஙகளுச 

குள்ளே விசனம் ௮டைஈது, இச் 
தப பரிமளதயிலத்தை ஏன கெடுத் 
து. பபோடுஇருர்? 

௫ இசை மூாஈதூறு 1 தேகாரியு 
வெள்ளிச்குமேலான கிரயத்திற்கு 

விறறு, ஏழைகளுககுக் கொடுக்க 

லாமே என்றுசொல்லி அவளுக்கு 
விரோதமாய் மொறுமொறுததார் 
கள். 
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& KHUGUIQS இயேசுவான 
வர் சொன்னது: இவளை விட்டு 
விடு௩கள, ஏன் இவளை வருத்தப 
படுத்துஇறீர்கள்; இபபடி. இவள் 
ஒரு ஈற்ிரியை என்னிடசதில் 
செய்தாள. 
a ஏழைகள் எப்பொழுதும் 

உங்களுடனே இருப்பார்கள; ம 
SHARE CHET ௮வர்களுக் 
கு ஈன்மைசெயயலாம்; கான் எப 
பொழுதும உஙகளிடத்தில் இ 
ரேன். 
௮ இவள தன்னாலானமட்டும்செ 
யாள; என் சரீரததை அ௮டகசம் 
பண்ண எத்தனமாக்கும்படிக்கு 
இவள முஈதி இதில் சுகஈதவருகச் 
கம் இட்டாள. 
௬ உலகம் முழுவதிலும் இர்சச 

சுவிசேஷம் பிரசங்இச்சகபபடும இ 
டம எககேயோ, ௮ஙகே இவளை 

நினைத்துக்கொள்வசறகு, இவள் 
இபபொழுது செயததும சொல் 
லபபடும என்று மெயயாய உங் 

களுக்கு-ண சொல்லுகிறேன் என 
Ts 

௰ 4 *பின்பு பன்னிருவரில் ஒரு 
வனாகிய யூதாஸகாரியோததென 
பவன், பிரதான ஆசாரியருக்கு ௮ 
வ௨ராச காட்டிக்கொகெகும்படிச் 
ரு அவாகளிடததில போனான் 
௪ அவனுடைய வாரததசைகளை 

அவாகள் கேடசெ சடதோஷபீ 
பட்டு, ௮வனுக்குப பணமகொ 
கெகுமபடிக்கு வாககு௮த ததம 
பணணினார்கள; பின்பு அவன 
அவரைச் காட் டி ககொடுபபதத் 

குச் தகுதியான காலத்சைப பாத 
துக்கொண்டிருந்தான். 
We 4 “புளியாத ௮பபஙகளைச் 

சாப்பிடும நாள்களில், பஸ்காஆட் 
டுக்குட்டி பலியிடபபடும[ முதல் 
நாளிலே அவருடைய கேஷர்கள் 
அவரை நோக, நீர பஸ்காலைமப் 
புசிக்கும்படிச்கு சாஙகள் எஙகே 
போய் எத்தனம்பண்ணச் இத்த 
மாய இருக்கிறீர் என்று கேட்டார்' 
கள்.    
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Dm அ௮அபபொழுது அவர் தம்ரு 
டைய சீஷரில் இரண்டுபேனா ௮ 
ழைத்து, நீஙகள் பட்டணத்திற் 
குப போககள்; ௮ங்கே ஒரு மனி 
தன் தண்ணீர்க் குடத்தைச் சுமந 
தகொண்டு உங்களுக்கு எதிராச 
வருவான்; அவனுக்குப் பின்செ 
ல்லுங்கள். 
௰௪ அல்லாமலும் அவன் பிர 

பேக்கும் வீட்டிலே நீஙகளும் 
(பிரவேசித்து,) அதின் எசமானை 
கோச், நான என சீஷர்களுட 
னே பஸகாவைப போசனம்பண் 
ணகதக்கசான இடம் எஙகே என் 
௮ போசசா கேட்டிரறாரென்று 
சொல்லுங்கள். 

௰௫ ௮பபொழுது அவன் கம் 
பளம முதலானவைகள் விரித்து 
எததனமாக்சபபட்டிருக்கற விஸ் 
காரமான மேல்வீட்டில் பெரிய 
அறையை உங்களுக்குச் காண்பி 
பபான்; ௮ஙகசே ஈமக்காக எத்த 
னம்பண்ணுஙகள் என்று சொல்வி 
௮னுபபினார். 

Die QE SUL அவருடைய 
சீஷர்கள் புறபபட்டுப பட்டணத 
இல் வந்து, தஙகளுச்கு ௮வா 
சொனனபடியே சண்டு, பஸ்காப 
போசனததை எத்தனம்பண்ணி 
ஞாகள் 
Oar | 7சாயந்தாமானபொழுது, 

௮வா பன்னிருவருடனே கூட 
அவ்விடததிற்குப போஞார். 
௰௮ அவர்கள பந்தியிலிருந்து 

சாபபிடுகையில், இயேசுவானவர் 
அவர்களை கோச்சி, என்னோடே 
கூடச் சாபபிடுறெ. உங்களில் 
ஒருவனே என்னைச் காட்டிச்கொ 
பெபெபான் எனறு மெய்யாய் உங்க 

ளுக்குச சொல்லுகிறேன் என்றார். 
௰௯ ௮வாகள் அதைக் கேட்டு, 

மிகுக்ததுக்கம் அடைந்து, கரனோ, 
ஊனோ எனறு ஒவ்வொருவராய் 
அவரிடத்தில் கேட்கத் தொடங்கு 
ஞர்கள். 
உ௰ அவர்களுக்கு மாறுத்தரமாக 

அவர்நிசொன்னது:பன்னிருவரில்   

இ. பி. ௬௯ 
வண்ண னவ? 

1 மத் ௨௧௯ aa 

மா ௨௬ ௨௪ 

லூக் பெ ௨௨ 

எமத பசு ௨௬ 

தூக் உட 0% 

கசொரிம்ச 
௨௬ 

40g oa, ww 

* அலலது ௪௦8 

கம், 

மத் ௨௬ ௩௬௪   6 சக்ரி Om ௪, 

ஒருவனே என்னோடே கூடத் சா 
லததிலே தோய்கறெவனே (௮ப் 
படிச்செய்வான் ) 

௨௪ மனிதனுடைய குமாரன் 

தன்னைக்குறித்து எழுதியிருக்க 
படி. போடருன்;ஆனாலும் ஐயோ! 
மனிசனுடையு குமாரனைச் காட் 
டிச்கொடுப்பவன், எவனோ, ௮வ 
னுக்கு வேதனை வரும்; ௮ம்மனி 
தன் பிறவாமல் இருக்தானானால் 
அவனுக்கு ஈலமாயிருக்கும் என் 
ரா. 
௨௨ 3௮ல்லாமலும் ௮வர்கள் சாப 

பிடுகிறபொழுது, இயேசுவான 
வர் ௮பபத்தை எடுத்து அூ£ர்வா 
தம்செயது, ௮தைப பிட்டு ௮வர் 
களுக்குக் கொடுத்து, இதை எடுத் 
துப புரியுங்கள்; இது என்னு 
டைய சரீரமாயிருக்கன்றது என் 
று சொல்லி, 

௨௩ பின்பு பாத்திரத்தையும் எடு 

தீதுத் தோத்திரம்பண்ணி, அதை 
அவர்களுக்குக் கொடுத்து, ௮வர் 
கள் எலலாரும் ௮இல் பானம்பண் 
ணின பினபு சொன்னதாவது? 
௨௪ இது புதிய ஏற்பாட்டுக்கு 

ஏற்றதாய் ௮ரேகருக்காகச் இர 
தபபடும் என்னுடைய இரத்தமாய் 

இருககின்றது- 
௨டு பராபரனுடைய இராச 

யச்திலே சான் திராட்ச இரசத்தை 
நவமாய் உங்களுடனே பானம்ப 
ண்ணும் நாள்வராக்கும், ௮தை 
நான் மறுபடியும் பானம்பண்ணு 

  
  

  

வதில்லை என்று மெய்யாய் உஙக 
ளுக்குச் சொல்லுகிறேன் எனறார். 
௨௬ $ 4அவர்கள் தோத்திரம்*பா 

டின மின்பு, ஓலிவமலைக்குப்போ 
ஞர்கள். 
௨௪ “அபபொழுஏ. இயேசுவா 

னவர் அவாகளை நோக, (மேய்ப் 
பனானவனை அடிபபேன், ௮ப் 
பொழுது ஆடுகள் தெற அடிச்சுப் 
படுமென்று எழுதியிருச்தெபடி 

யால், நீங்கள் எல்லாரும் இரத 
இராத்திரியிலே என்னைக்குறித்து 
வழுவுவீர்கள்.       

imate



  

  

மு மாற்கு 0௪ அதிகாசம். 
  

௨௮ 1அனாலும் நான் உயிரோடி 
ருக்கும்படி. எழுபபபபட்ட பின் 
பு, உங்களுக்குமுன்னே கலிலே 
யா காட்டுக்குப போவேன் என் 
ரேர். 
௨௧ 4*அதற்குப பேதுரு, ஏல் 

லாரும் உமமைக்குறித்து வழுவி 
னாலும், கான் ௮பபடிச் செய்ய 
மாட்டேன் என்றான், 
௬௰ அவனுடனே இயேசுவான 

வர், இகத இராததிரியிலே சேவல் 
இரணடாகதாம் கூவுமுன்னமே, 
நீ மூன்றுதரம் என்னை மற;தலிப 
பாயென்று மெய்யாய் உனககுச 
சொல்லுகிறேன் எனருர. 
௬௪ அதற்கு ௮வன், கான் உம 
மோடே சாசவேண்டுவதாயிருக 
தாலும் உம்மை மறுதலிசசமாட் 
டேன் என்று ௮இ௧ உறுஇியாயச் 
சொன்னான; மற்றவாகள் எல்லா 
ரும் ௮பபடியே சொனஞனாகள். 
௬௨ 4 3பின்பு ௮வாகள கெது 
சேமனே எனனுமிடத்தில் சோக 
தாரகள்) ௮ஙகே அவா தம்மு 
டைய சீஷர்களை நோககி, நான 
போயச் செபமபண்ணுகையில 
நீஙகள் இஙகே இருஙகள என்று 
சொலலி, 
௩௬ பேதுருவையும் யாககோ 

பையும் யோவானையும் கூட்டிக் 
கொண்டு போய், மிகுகத இலை 
யும் வியாகுலத்தையும் ௮டையத 
தொடங்க, 
௬௪ *என் ஆத்துமா மரணவேத 

னைபபடுகின்றத; நீங்கள் இஙகே 
தங்கி விழிததிருஙகள் எனறு சொ 
ல்லி, 
௬டு சற்றேதூரம் போய்த், தஜா 

யிலே விழுந்து, அந்த கேரம் தம் 
மைவிட்டு நீங்கக் கூமொனால் 

அது நீங்கும்படிக்கு, 
௬௭௬ அபபா பிசாே, *உம்மா 

லே எல்லாம் ஆகும்; இந்தப 
பாத்திரம் என்னைவிட்டு நீங்கும் 
படி. செய்யும; இல்லாவிட்டால் 
என்னுடைய இத்சசதினபடியல் 
ல,உம்முடைய சித்சத்தின்படியே 

  
          

இ பி. ௬௯. 
oe “tee! 

liom 6௬ ௭ 

மத் ௨௬ An, 

oP லூக் ௨௨, 

௧௬,௬௫௪ யோவா 
Dm ௩௭, ஈறு 

உமத ௨௬ ௬௪௬ 

தூக் ௨௨ ௬௯ 

Cure 09 4 

4 யோவா we. 

2.6 

5 arr o 0@ 

சலா ௪௬ 

6 எபி டு எ 

7 யோவா ந 

சும் ச கறு 

8உரோ « am 

சலாடு 0௭ 

9யோலா one 

10௪ ௨௬ ௪சு 

Guin ar OO க, 

௨ 

10 மச ௨௬௪௭ 

காக ௨௨ ௪௭ 

யோவா மு ௩, 

    

  

  

ஆகச்சகடவதென்று செபம்பண் 

ணிஞர். 
௬௭ பின்பு அவர் வரது, அவர் 

கள் தூங்குறெதைக் சண்டு, பேது 
ரூவுடனே சொன்னது. சீமோ 
னே, தூங்குகிறாயா? ஒரு மணி 
கேரம் நீ விழிததுக்கொள்ளக்கூ 
டாதா? 
௬௮ குற்றம்செய்வதற்கான கார 

ணத்தில் நீங்கள் பிரவேசியாதப 
டி. சகு விழிததுச்கொண0 செபம 
பணணுஙகள்; “அவியானது மன 
துளளதுதான், மாமசசேகம பெல 
வீனமுள்ளதெனறு சொல்லி, 
௩௧ மறுபடியும் அபபுறம் போய், 

மேற்சொல்லிய விதமாயச் செபம் 
பண்ணினா. 
௪௰ பினபு அவர் திரும்பி, அவர் 
களஞுடைய சணகள் கனமான 
தூகசதசை அடைகதபடியினாலே, 
மறுபடியும் ௮வாகள தூஙகுகிற 
தைச் சண்டார்; அல்லாமலும், 
அவர்கள் ௮வருககுச் சொன்ன 
மாறுத்சாததையும் அவர்கள தாமே 
அறியவில்லை. | 
௪௧ பின்பு அவர் மூன்றாுந்தரம் 

அவர்களிடத்தில் வாது, நீஙகள் 
பின்னும் தூஙகி இளைபபாறுறி 
களா? இது போதும், "நேரம் வ 
தீது; இதோ, மனிதனுடைய குமா 
ரன பாவிகளுடைய கைகளில 
ஒபபுக்கொடுககபபடுஇரான் 
௪௨ 10அதோ, என்னைச காட்டிக் 

கொடுக்சிறவன சமீபிககிறான்; 
எழுந்திருஙகள் நாம் போவோம் 
வாருஙகள என்ளூர். 
௪௩4 11/ உடனே அவர் பேசுகை 

யில், பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய 
பூதாவும, அவனோடே கூடப பெ 
ரிய ஆசாரியராலும் வேதபாரகரா 
லும் மூப்பராலும் அனுப்பப்பட் 
டுக் கத்திகளையும் தடிகளையும பி 
டித்தக்கொண்டு வருறெ மிகுந்த 
சனங்களும் தோன்றினார்கள். 
௪௪ அவராச் சாட்டிச்கொடுச்ச 

வந்தவன், எவனை முத்தம் செய் 
வேனே, அவனே அ௮வன்டி ௮வ 

      

 



  

  

மாற்கு ௰௪ ௮திகாசம். 
neers வைன எனன கைத கையக வலனமாவமையன்யன்வை. 
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‘ter நீஙகள் பிடிததுப பததி | 
மாய்க்சொண்டுவரவேணடும் என் | 
௮ ௮டையாளமாச மற்றவர்களுக் 
குச் சொலலியிருஈதான். 
௪௫ ஆகையால், அவன் வந்தவு 
டனே, அவரிடத்தில் சே்ஈது, இ 
ரபீ, இரபீ, எனறு சொல்லி, ௮வ 
னா முததமசெயதான்: 
௪௬ அபபொழுது அவர்கள் ௮ 

வரைச் கைபபிடியாகப பிடித 
தாாகள். 
௪௪ ॥ உடனே சமீபமாய் நின 

இவர்களில் ஒருவன், கத்தியை ௭ 
தெதுப பிரதான ஆசாரியனுடை 
ய வேலைககாரனைக காதறவெட் 

டினான் 
௪௮ 1அபபொழுது இயேசுவா 
னவா ௮வாகளைகோசகி, ஒரு கள 
ளனைப (பிடி.ககறதற்குப புறபப 
டுகிறது) போல நீஙகள என்னைப 
பிடிககுமபடிக்குக கததிகளோ 
டுமதடிகளோடும புறபபட்டு ௨௩ 
தாகள. 
௪2௯ நாள்சோறும் நான் உஙக 

ளூககுள்ளே தேவாலயத்திலே ௨ 
பதசேசம்பண்ணினேன், ௮பபொ 
முது நீஙகள் என்னைப பிடிகக 
வில்லை? “அனாலும் வேதவாகதி 
யஙகள நிறைவேறவேண்டுமென் 
௮ சொனனா. 
௫௰ “உடனே (£ஷர்) எல்லா 

ரும் அவரைவிட்டு, ஒடிபபோ 
Corser. 
௫௪ ஒரு வாலிபன் ஒரு வஸ் 

இரத்தைமாத்திரம் தன்மேல் போர் 
தீதுக்கொணடு, ௮வருககுப பின் 
சென்றான்; ௮வனைச சேவகர் பி 
டி.த்தார்கள். 
டு௨ ௮பபொழுது ௮வன் சன 

வஸ்இரத்தைவிட்டுநிருவாணமாய் 
அவர்களைவிட்டு ஒடிப்போனான். 

௫௬ 4] 4இயேசுவானவரை அவர் 
கள் பிரதான சாரியனிடீத்திற் 
குச் கொண்டுபோனார்கள்; st 
கே ஆசாரியரெல்லாரும் மூபப   ரும் வேதபாரகரும் கூடிவர்தார் 
கள், 

இ. பி. ௬௩. 
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| ௫௪ பேதுரு தூரமாக அவருக் 

| குப பின்சென்று, பிரதான ஆசா 
ரியனுடைய மாளிகையின் பிரகா 
ரத்தில் வாது, ௮ஙகே ஊழியக் 
காரருடனே ரெருபபின் ௮ருசே 
உளுசகாகது, ௮னல் காய்ந்து 

கொண்டிருஈதான். 

௫௫ *அததருணத்திலே பிரதான 
ஆசாரியரும மற்றிப பெரிய சங 
EIST எல்லாரும் இயேசுவானவ 
றாக கொலைசெய்யும்பொருட் 
டாய அவருக்கு விரோதமாய்ச 
சாட்கெளைத தேடினாகள. 
Ge அ௮சபபடவிலலை; ௮ரேகா 

அவருக்ரு விரோசமாயப பொய்ச் 
சாட்சி சொல்லியும ௮௩தச சாட் 
சிகள் ஒவ்வவில்லை.   

  
௫௭ ₹அபபொழுது திலா எழுந் ' 

து இவன்,சையினால செயயபபட் 
ட இகதத சேயாலயததை நான் இ 

  

ளே கையிலலாமல் வேறொன் 
றைச கட்டுவேன் என்று சொல். 
லக சேட்டோமெனறு, 
௫௮ அவருககு விரோசமாகப 

'பொய்சசாட சொனஞுர்கள். 
| ௫௯ அபபடியும அவாகளுடைய 

சாட்சி ஒவ்வாமலிருந்தது. 
' சும "பின்பு பிரதான ௮சாரியன் | 
நடுவிலே எழுது, இயேசுவானவ | 
ரா நோக, நீ மாறுத்தரம் சொல 
லுஇறதில்லையா? இவர்கள் உனக் 
கு விரோதமாய் என்னசாட்சிசொ 
லலுஇராகள் என்று கேட்டான்; 
௬௧ அவர் மாறுத்தரமாக ஓன் 

றம பேசாமல் இருந்தார்; $பிரதா 

ன ஆசாரியன் மறுபடியும் அவரை 
கோக்க, தோததிரம் செய்யபபடத் 
தகசவருடைய குமாரனாகிய றி 
ஸ்து நீசானோ என்று கேட்டான் 
௬௨ இயேசுவானவர் சொன்ன 

    

டிதது, பின்பு மூன்று நாளுக்குள் | 

| 

1 

t 

| 

| 

  
து? அவர் நான்சான், 19அல்லாம ' 
லும் மனிதனுடைய குமாரன் சா 
வவல்மையுள்ளவருடைய வலது 
பாரிசத்திலே உளுச்காரவும், வா   வும், காண்பீர்கள் என்ருர். 

னத்தின் மேசங்களின்மேல் வர: 
|



  

  

ஈ௰௨ மாத்கு உடூ ௮திகாசம். 
  

௬௬ ௮பபொழுது பிரதான ஆசா 
ரியன் தன் வஸ.இரத்தைச் இழி 

தகம்) 
௬௪ வேறு சாட்டி நமக்கு வேண் 

டமொ£இத்தாஷணச்சைச் கேட்டீர் 
களே) உங்களுக்கு எபபடித் தோ 
ன்றுகின்றது என்றான். அவர்கள் 
எல்லாரும், ௮வன் மரண ஆக்க 
னைக்குப பாத்திரன் என்று தர்மா 
னமபண்ணினார்கள். 
சுடு அபபொழுது சிலர் ௮வா 
மேலே துபபி, அவருடைய முக 

சீதை மூடிக்கையினாலே அடித்து, 
நீ தீர்ககதரிசனம் சொல்லென்று 

௮வருடனே சொல்லத் தொடங 
இனாகள். அல்லாமலும் ஊழியக 
காரா ௮வரைாக கன்னத்தில் ௮ 
டித்சார்கல. 
௬௭௬ 4 1அத்தருணத்திலே பேது 

ரூ மாளிகையின் பிரகாரத்தில் £ 
மே இருச்தெபொழுது, பிரதான 
ஆசாசியனுடைய வேலைககாரிக 

ளில் ஒருத்தி வந்து, 

௬௭ ௮னல் காயாதுகொன்டிருக் 
இற பேதுருவைக சண்டு, அவனை 
உற்றுபபார்தது, நீயும் காசரேத் gr 
ரானாயெ இயேசுவுடனே இருக 
சாயே என்றாள். 
௬௮ அதற்கு ௮வன் சொன்னது: 

(அவனை) அறியமாட்டேன்; நீ 
சொல்லுறெதையும் சான் அறி 
யேன் என்று மறுதலிதது, பின்பு 
வெளியிலேயுள்ள மண்டபத்திற் 
குப போனான்; ௮பபொழுது சே 
வல் கூவிற்று. 
௬௯ "பின்பு வேலைக்காரி அவ 

னை மறுபடியும் பாரத்து, சமீப 
மாய் நின்றவர்களை கோககி, இவ 
ன் அவர்களில் ஒருவன் என்றாள்; 
அவன் மறுபடியும் மறுதலித்தான். 
எ௰ சற்று சோரத்திற்குப் பின்பு 

3அங்கே நின்றவர்கள் மறுபடியும் 
பேதுருவை கோக்க, நீ மெய்யாய் 
அவர்களில் ஒருவனாயிருச்இிராய்; 
*ரீ சலிலேயா நாட்டான்சான்; 
உன் பேச்சு அதைச் சாண்பிக் 
இன்றது என்றார்கள். 
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௪௪ அதற்கு அவன், நீஙகள் 
சொல்லுற மனிதனை சான் அறி 
யமாட்டேன் என்று சொல்லிக் ச 
பிச்கவும் ஆணையிடவும் தொடங 
இனான். 
௪௨ *உடனே சேவல் இரண் 

டாந்தரம் கூவிற்று; ௮அபபொழு 
து சேவல் இரண்டாஈதரம கூவு 
முன்னமே, ரீ என்னை மூன்றுத 

ரம் மறுதலிபபாய் என்று சன்னு 

டனே இயேசுவானவா சொன்ன 
௨சனச்தைப் பேதுரு நகினைசது, 
விலகபபோய், அமுதுசகொண் 

ap OK 
L. AT GOP 

௰௫., அதிகாரம். 
௪ இயேசு சட்டு பிலரத்துக்குமுன்பாகக் 
கொணடு போகபபடடுக் ருற்றம சாற்றபபட்டது 
ம்டு பிரசைகளுடைய கூககுரவின் ரிமிததமாய, 
கொலைபாதகளாஇிய பரபாசு வீதெலைபெற இபப 
சு திறூவையில அறையபபமெபகிக்கு ஒபபுவிக 
சபபட்டது, be அவா முளமுடி தரிபபிசுகவும 
Ve  துபபவும பரியாசமபணணவும் உடபட 

டு ௨௪ இதுவை சுமபபதில அகா சோவ 

டைந்த ௨௭ இரணடு களளாகளின ஈடுவிலே 
தொலகபபட்டம ௨௯ யூதாகஞ்டைய பெருமை 
யூளள நிகதைகமச் சடுததது ௬௯ அவா தே 
வருமானெனறு சோவைக்காரனால் நறிக்கையி 
டபபடடு, ௪௬, மேன்னமையாய gi dane 
ணபபட்டது 

*₹இ/;இிகாலையிலே பிரதான ஆசா 
ரியரும், மூபபரும், வேதபாரக 
ரூம, மற்றப பெரிய சஙகத்தார் யா 
வரும் ஆலோசனை பண்ணிசசொ 
ண்ட பின்பு, ௮வாகள அவனாக 
கட்டிச்கொணெடுபோயபபிலாத்து 
துரைக்கு ஒபபுச்கொடுத்தார்கள். 
௨ 7பிலாசது அவரை நோக, 

ரீ யூதர்களுடைய இராசாவா என் 
று கேட்டான்; அதற்கு அவர், நீர 
(சரியாய்ச) சொன்னீா என்ஞுா. 

௬ அல்லாமலும் பிரதான ஆசா 
ரியர் அவர்மேல் ௮கேகம் குற்றங 
களைச் சாற்றிவருறெபொழுது, 
௪ பிலாத்து மறுபடியும் அவனா 
நோக, இதோ, இவர்கள் உணக் 
கு விரோதமாக மிகுந்த சாட்டிக 
ளைச் சொல்லுஇருர்களே, அதற்கு 
நி ஒன்றையும் சொல்லுற இல்லை 
யா என்று கேட்டான்.  



| | BG we அதிசாசம. 
  

டு இயேசுவானவர், பிலாத்து 
தானே ஆச்சரியபபடத்சக்கதாக, 

| ஒன்றையும் சொல்லவில்லை. 
| & 4 “பண்டிசைதோறும் ௮வர் 
கள் கேட்டுக்கொள்ளும் பாதகன் 
எவனோ, அவனை ௮வர்களுச்காக 
விதெலையாச்குகிறது வழக்கமாயி 
ரு௩சது. ட 

௭ ஈலகம்பண்ணிக் கலகததிலே 
, கொலைசெய்து, பினபு ஈட்டப 
' பட்டவாகளில் ஒருவனாகிய பர 
'பாசென்பவன் இருஈதான். 

௮ ஆதலால் வழசகத்தின்படி தங 
களுச்குப பிலாத்துச செய்யவே 
ண்டுமென்று சனங்கள் கூபபிட் 
டுச் கேட்டுச்கொள்ளத் தொடங 
இனாகள். 
& ௮பபொழுது பிலாத்து அவர் 
ளை நோக்கு, ரான் பூதர்களு£டை 

ய இராசனை உங்களுக்காக விடுத 
லையாக்க விருபபமுண்டா என் 
ரான். 

௰ பிரதான ஆசாரியர் பொரு 
மையினாலே அவரை ஒப்புச்கொ 
டுத்ததை அவன் அறிந்தபடியால் 
அப்படிச் கேட்டான. 
Os அப்பொழுது பிரதான ஆ 

சாரியர் பரபாசைத் தங்களுக்காக 
விதெலையாக்கும்படிக்குக் கேட் 
டுச்கொள்ளவேண்டும் என்று ச 
னங்களை ஏவினார்கள். 
௰௨ மறுபடியும் பிலாத்து அவர் 

களை நோக்கு, பூதர்களுடைய இ 
ராசாவென்று நீங்கள் சொல்லுக 
றவனை கான் என்ன செய்ய வி 

| ரும்பு நீர்கள் என்றான். 
| Om அவனைச் சிலுவைமரத்திலே 
அறையவேண்டும் என்று மறுபடி 
யும் கூப்பிட்டார்கள். 
0௪ அதற்குப் பிலாத்து சொன் 
னது: ஏன், இவன் என்ன தீமை 
செய்தான் என்றான்; அதத்கு ௮ 
வர்கள், இவனைச் லுவைமாத்தி 
“லே அறையவேண்டும் என்று ௮ 
இகமாய்ச் கூப்பிட்டார்கள். 
0௫ *4அபபொழுது பிலாத்துச் ச 

னங்களைச் சமாதானபபடுத்த மன 
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'சாய், பாரபாசை விதெலையாக்இ, 
இயேசுவை வாரினால் அடி.ப்பித் 
அ, சிலுவைமரச்திலே அறையும் 
படிக்கு ௮வரை ஒபபுச்கொடுத் 
தான். 

௰௬ 4 * உடனே போர்ச்சேவகர் 
அவரை கியாயஸ்தலமாகிய மண் 

| டபத்திற்குள்ளே கொண்டுபோய், 
போல்சசேவகராயே ௪ கூட்டமெல் 
லாம் கூடிவர அழைத்து, 
௰௭ பின்பு சவபபான gn 

யை அவருக்கு உடுச்தி, முள்ளுக் 
களால் ஒரு மூடியைப பினனி ௮ 
'வாமேல் வைத்து, 

௰௮ யூகருடைய இராசாவே, நீர் 

வாழ்க என்று அவரா வாழ்த்துதல் 
செய்து, 
௰௯ பின்பு ஒரு கோலினாலே 
அவருடைய தலையில் அடித்த, ௮ 
வர்மேலே அதுபபி, முழங்சாற்படி. 
யிட்டு ௮வரை வணங் ஞர்கள். 
ed அ௮பபடி ௮ வர்கள் அவரை 

இழிவுசெய்த பின்பு, அந்தச் ச 
வபபான அங்கியை அவரிலிருக் 
து களைந்து, அவருடைய வஸ்தி     
ரஙகளை அவருக்கு உடுத்தி, a 
ராச் இலுவைமரத்தில் அறையும் 
படிக்குச் சொண்டுபோனார்கள், 
௨௧ 4 வழியிலே ௮லேச்குசச் 

தீர், உருப்பு என்பவர்களுடைய 
தகப்பனாகிய சரேனே ஊரானான 
சீமோன் வயல்நிலச்திலிருந்து வ 
ருகிறபொழுது, அவனைப் பலவர் 

தத்தினாலே (இழுத்து,), ௮ வரு 
டைய சிலுவைமரத்தை எடுத்துக் 
சொண்டு போகும்படி செய்து, 
௨௨ பின்பு ௮வரைத் தீலையோ 

ட்டிடிமென்று அருத்சம்சொள் 
ளும் கொலுகத்தா என்னும் இடச் 
Bogs கொண்டுபோய், 
௨௬ "சசப்பு.ச்கலரீத திராட்ச இ 

ரசத்தைச் குடிச்ச அவருக்குச் 
கொடுத்தார்கள்; ௮வர் ௮தை ௮ 
னுபவிச்சவில் லை, 
௨௭ அல்லாமலும் ௮வளனாச் ச 

லுவைமாத்திலே அறைரந்தபின்பு,   அவர்சள் அவருடைய ?வஸ்இிரங் 
  

ete a அவயவம் பவட டைவ 

oF 

 



  

  

| me மாற்கு மடு ௮திகாரம. 
  

களைப் பல்சாகவைத்து, ஒவ்வொ 
ருவன் ஓவ்வொரு பஙகை எடுத் 
அதச்சொள்ளும்படிக்கு அவைகளை 
க்குறிச்தச் €ட்டுபபோட்டார் 

கள், 
2@ lyacre சிலுவைமரசதி 

லே ௮றைந்தபொழுது மூன்றாம் 
மணி கேரமாயிற்று, 
௨௬ *௮வருடைய மரணத்தின் 
சாரணச்தை அறிவிக்கும்படிச்கு, 
இவன் பயூதாகளுடைய இராசா 
என்று எழுதி, ௮தைச் (சிலுவை 
யின்மேல்) கட்டினார்கள். 
௨௭ 53அல்லாமலும் அவருடைய 

வலதுபக்கத்தில் ஒரு சள்ளனும, 
அவருடைய இடதுபக்கத்தில் ஓ 
ரு கள்ளனுமாக இரண்டு கள்ள 
ரை ௮அவருடனேகூடச் சிலுவை 
மரங்களில் அறைந்தார்கள். 
௨௮ அ௮தினாலே அவர் *அகஇர 

மக்சாரரோடே எண்ணபபடுவா£ 
என்று சொல்லிய வேதவாகச்கியம 
நிறைவேறிற்று. 
௨௯ *அல்லாமலும் அவ்வழியா 

ய் நடந்துவருகிறபேர்கள் தங்கள் 
தலைகளை அசைத்து, ஆ $தேவால 
யத்தை இடித்து மூன்றுகாளுக 
குள்ளே ௮சைச் கட்டுகறெவனே, 
௬௦ உன்னை இரட்டித்துக்கொ 

ண்டு சிலுவையிலிருந்து இறங்க 
வா என்று சொல்லி, ௮வனாச் தூ 
ஷணித்தார்கள். 
௬௪ ௮ப்படிபபோல பிரதான ௮ 

சாரியரும் வேதபாரகரும் ஒருவ 
ராையொருவர் நோக்கி, மற்றவாக 
ளை இவன் இரட்டித்தான்; தன் 
னைதீதானே இரட்க்கத் திராணி 
இலலை. 
௬௨ நாம் சண்டு விசுவாடக்கும் 

படிக்கு, இறிஸ்துவுமாய் இஸ்ர 
வேலருடைய' இராசரவுமாயிருச் 
இறவன் இப்பொழுது சிலுவையி 
விருக்து இறங்கி வரக்சடவன் 
என்று பரியாசமாகச் சொன்னார் 

கள்; "அவருடனேகூடச் இலு 
வைமரங்களில் அறையப்பட்ட 
பேர்களும் ௮வரை நிந்தித்தார்கள்.   
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௬௬ 4 *அரறாம்மணி தேரம்மு 
தல் ஒன்பதாமமணி சேரம்வராக் 
கும், தேசம் ஏங்கும் அந்தகாரம் 
உண்டாயிற்று. 
௧௪ ஏஒன்பதாம்மணி கேரத்திலே 
இயேசுவானவா; 9எலோயி, ௭ 

லோயி, லம்மா சபகுத்தானி என் 
று Mees சத்ததிததாடு கூப்பிட் 
டா? அதற்கு என் தேவனே, 

என் தேவனே, ஏன் நீ£ என்னைச் 
கைவிட்டீர் என்று அருததமாம். 
௬௫ சமீபமாய் நின்றவர்களில் 

சிலா அ௮தைச்சகேட்டு, இதோ, இ 
வன் எலியாவை அழைககிறான் 
என்றார்கள். 
௬௬ 11ஒருவன், பொறுத்துக்கொ 
எஞஙகள, இவனை இறககும்ப 

டிக்கு எவியா வருவதைப் பாப 
போம் என்று சொல்லி, 11ஒரு 

டற்சாளானைச் சாடியிலே தோய் 
௮, ௮தை ஒரு சமபின்மேல் பூட் 
ழூ, சுவைககுமபடி அவருக்குக் 

கொடுததான். 
me TY 13பின்பு இயேசுவானவர் 

மிகுந்த சத்தமிட்டுச் 2வனைவிட் 
டார். 

௬௮ 13உடனே தேவாலயததிலு 
ள்ள திரைச்சீலை மேலே தொடகங 
இச் சீழ்வரைச்கும் இரண்டாகக 
இழிஈதத. 
௬௯ 14அல்லாமலும் அவருக்கு 

எதிரே கின்ற சேனைத்தலைவன், 
அவர் ௮அபபடிப்பட்ட சததத்தோ 
டே வனை விட்டதைக் கணடு, 
மெய்யாய் இஈத மணிதன் தேவ 
குமாரனாயிருந்தான் என்றான். 
௪ 1“ஸ்திரிகளும்,தாரத்திலிருந்து 

பார்த்தார்கள்; 14அவர்களில் கலி 
லேயாகாட்டிலே அவருக்குப் 
பின்சென்று ஊழியம்செய்துவந்த 
''மகுதல ஊராளாகிய மரியாளும், 
சின்ன யாக்கோபுக்கும் யோசே 

யுக்கும் தாயாகிய மரியாளும், சா 
லோமே என்பவளும், 
௪௪ அ௮வருடனேகூட எருசலே 

மூக்கு வச்ச மற்ற அநேக ஸஇிரிக 
ளும் இருந்தார்கள். 
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LOT DS Wan அதிகாரம். 
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௪௨ 4 ]ய்வுகாளுக்கு முந்தின 
நாள் எத்தன சாளானபடி.யினாலே, 
சாயந்தரமானபொழுது, 
௪௩ ”அறிமத்தியா ஊரானுமாய், 
கனமபொருந்திய அலோசனைக் 
காரனுமாய், பராபரனுடைய இ 
ராச்சியததின் ஆளுகை வரச் காத 
அச்சகொள்ளு கிறவனுமாயிருஈத 
யோசேபபு என்பவன், தயிரியங 
கொண்டு பிலாத்துவினிட தீ இற் 
குப போய் இயேசுவினுடைய சரி 
ரச்தைக சேட்டுச்சொண்டான்;. 
௪௪ அவர் அபபடிச் சகஇரமாய் 

மாரணம் அடைகததைக்குறிததுப 
பிலாத்து அச்சரியபபட்டுச் சே 

ளைத்தலைவனை அழைபபித்து, ௮ 
வா இறஈதுபோய் எவவளவு கால 
மாயித்று என்று விசாரிச௪து, 
,௪டு சேனைத்தலைவனாலே அறிந் 
துகொண்டபின்பு, அந்தச் சரீரத் 
தை யோசேப்புக்கு ஓபபுக்கொ 
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  டுசதான். 

௪௬ அவன் போய் புடவைவாங் 
சிக்கொண்டுவந்து, சரீரததை இட, 
றகஇிப புடவையிலே சுற்றி, கல! 
மலையிலே வெட்டபபட்ட கல்| 
லறையிலே அதை வைத்து, அக) 
தகீ கல்லறையின் இறபபிலே ஒரு 
கல்லைப புரட்டிவைததான். 
௪௪ ௮வராை வைக்கப்பட்ட இ. 

டத்தை மகுசல ஊராளாகய மரி 
யாளும் யோசேயின் தாயாஇய மரி | 
யாளும் பார்த்தார்கள். 

ம௬. அதிகாரம். 

க ஒரு தெயவதாதன இறிஸதுவினுடைய உயீத 
தெழுதலை மூனறு ஸதிரிகஞ்ச்கு அறிகிததது ௯ 
கிறிஸஐ தாமே மருதலேைய மரியாளுக்கும, 
ae. இராமததுக்கு ஈடஈதுபோகற இரணடுபே 
cago, wr Wary அபபோலைதைவாகளுக்கும 
Fieterurerg மடு அபபோஸதவாகளை உல 
கமெலரும பிரசலஇக்குமபடி. அனுபபினது 0௯ 
அவா பரமணடலததுக்கு ஏறினது 

. ° 
*$இய்வுசாளானபின்பு மகுதல ௨ 
ராளாகிய மரியாளும், யாக்கோ 
பின் தாயாகிய மரியாளும், சா 
லோமே என்பவளும் அவருக்கு 
அபிவேகம்பண்ணும்படிச்குச்   

Bus 2.5 @, 

9 Oy ௨௬௬௨ 

மாற் 0௪ ௨௨௨௮ 

0 மச ௨௮ oy 

தூக் ௨௪, ௯ 

தூக் ௮.௨ 

யோவா ௨௰க, 

சுகந்த வருக்கங்களை வாங்கிக் 
கொண்டு, 
௨ ஐய்வுராளுக்குப்பின் மூதல் 

நாளின் அதிகாலையிலே சூரியன் 
உதயமாகிறபொழுது, சல்லறைக் 
குப போனார்கள். 
௬ (போகையில்) அவர்கள் ௮ர் 

தீகீ கல்லறையின் திறபபிலே இ 
ரூக்கற கல்லை ஈமக்காக யாவன் 
தள்ளிபபோடுவான் என்று சொ 
ல்லி, 
௪ பின்பு அண்ணாந்து பார்ச்ற 

பொழுது, அந்தக் கல் மிகவும்பெ 
ரிசாயிருந்தும், ௮2 தள்ளப்பட் 
டசென்று கண்டார்கள். 

டு *கல்லறையிலே அவர்கள் பி, 

ரவேிச்சபொழுது, வலதுபக்கத் 
திலே வெணமையான அங்கி 
யைத் தரித்து உளுக்காந்திருக்கிற 
ஒரு வாலிபனைச் கண்டு மிகவும் 
பயாதார்சள். 

சு “அவன் அவர்களுடனே 
சொன்னது: பயபபடாதிருங்கள், 
சிலுவையிலே அறையபபட்ட கா 

| சரேனனாகிய இயேசுவை நீங்கள் 
[CasGe ise, அவர் எழுந்தார், ௮ 
வர் இஙகே இல்லை, இதோ, ௮வர் 
வைக்கபபட்ட இடம்; 
௭ ஆசையால் நீங்கள் ௮வரு 
டைய சஷர்களிடத்திற்கும் பேது 
'ருவினிடத்திற்கும் போய், ew 
களுடனே அவர் சொன்னபடி 
உஙசளுக்குமுன்பாகச்கலிலேயா 
நாட்டுச்குப போவார் ௮ங்சே ௮ 
வமாச் காண்பீர்கள் என்று ௮வர்க 
ஞூககுச் சொல்லுங்கள் என்றான் 
௮ உடனே அவர்கள் புறபபட் 

டு, திதிலோடும் பிரமிபபோடும் 
கல்லறையைவிட்டு ஓடிப்போ 
னார்கள; 19அவர்கள் பயப்பட்ட 
படியினாலே ஒருவருக்கும் ஒன் 
றையும் சொல்லவில்லை. 
௯ 4 ஒய்வுகாளுச்குப் பின்பு, மூ 

தல் சாளின் அதிகாலையில் அவர் 

  

| எழுந்திருந்தபின்பு, 11முதலாவது 
மகுதல ஊராளாகிய மரியாளுக் 
குச் சாணப்பட்டார்.   

  

 



  

௱௰௬ மாற்கு 0௬ அகாரம், 
  

௰ 1அவராலே ஏழுபேய்களி 

* gear புறபபட்டுப்போய் ௮வரு | 
டனேஇரு£தவாகளுமாய் புலம்பி 
அழுது கொள்ளு இறவர்களு மாயி 

ருந்த (சீஷர்களுக்கு) அறிவித 
தாள். 
Os 3அவர், உயிரடைக்து அவ 

ளாலே காணப்பட்டாா என்று 

அவர்கள் கேள்விபபட்டும் ௮தை 
நம்பவில்லை. 
௰௨ 4 *அதின்பின்பு ௮வாகளில் 

இரண்டுபேர் ஒரு ஊருக்குபபுறப 
பட்டுப் போசையில், அவர்களுக் 
கும் ௮வர் மறுரூபத்தோடே சா 
ணபபட்டார் 
௰௩ அவர்களும் இரும்பி ௮தை 

மற்றவாகளுக்கு ௮றிவிசதாகள; 
அவர்சளையும இவர்கள் நம்ப 
வில்லை. 
Oe 4 பின்பு அவர் போசனபந௫் 

இயில் இருந்த பதினொருவருககும் 
*காணப்பட்டு, தாம் உயிரோடு 
எழுந்து வந்ததைக சகண்டபோச 
ஞடைய(வார்த்சையை)௮வாகள் 
நம்பாமல் இருந்தபடியால், ௮வா 
களுடைய அவிசுவாசத்துககாக 

வும், இருதயத்திலுள்ள கடி.னததிற் 
காகவும் அவர்களைக் கடிந்துகொ 
ண்டார். 
மடு 4 $அல்லாமலும்) அவர் ௮ 

வர்களை கோக்இ, நீங்கள் உலகச் 
இல் எங்கும்போய், சிருட்டிக்கப 
பட்டிருக்கற யாவருக்கும் சுவி     

னின்று நீக்கபபட்டவள்௮அவளே) | 
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| வெவ் 
ர் யோகா ௨ம் 

oe 

லூக் ௨௪ ௰ 

யோவா வம் 

ay 
தூக் ௨௪௦௧ 

4 ond 2.7 Om 

5 தூக் ௨௪ ௬௬ 

யோவா உம் 
de க கொரி 

மடு டு 

ரி அலலது எல 

லாருக்கும 

6மத உறு 6௬ 

யோவா மடு 

௬ 

7 கோலோ ச 
௨௩ 

8 யோவா ௬ 

Dey, ௩௬ அப 

௨ ரு we 

wie. 2. Cor | 
ம் ௯ கபேரு 

9 யோவா to 

௪௮ 
10 gua wv oe 

எ மச ம: 

wa OR. 

1] gu 2 # O 

௪௬ Oa   
டெல 

12 தூக ம 0௬ 

அப egy @ | 

13 gy @ 0@ | 
ம௬ ௬ 0௭ 

௨௮ அடயாக் 

@.we, 0@) 
14 gu & 2, & 

15 தூக் ௨௪ ௫௪ 

46 ௪௨ ஈம & HU 

எடு 

சேஷத்தைப பிரசஙசம்பண்ணுங் 
கள் 

௰௬ 7விசுவாசமுள்ளவனாட ஞா 
னஸசானம்பெற்றஉன் இரட்சிக 
சபபடுவான்; *விசுவாசியாதவன் 
ஆக்இனைக்குள்ளாக்கபபடுவான். 
Wer “அனறியும், விசுவாசமுள் 

ளவாகளால் எப்படிப்பட்ட அதி 
சயஙகள் நடக்குமெனறால், என் 
காமததினாலே அ௮வாகள பேயக 

ளைத் அரத்தி, புதியபாவைக 
ளைப பேசிக்கொண்டு, 
௰௮ 31பாம்புகளையும் பிடிததுக் 

கொள்வாாகள்; அல்லாமலும் மர 
। ணத்திற்கு ஏதுவானதை ௮வாசள 
குடித்தால், அது அவர்களைச் சே 
தபபடுத்தாமல் இருககும்; 1௮ல்   

HUGG gy | 

a | 
ககொரி௰௨௰, ' 

லாமலும், பிணியாளிகளின்மேல் 
' அவர்கள் கைகளை வைக்கும்பொ 

| முது, அவர்கள் சொஸதம் அடை 
வார்கள் என்றார். 
| ௦௧ 4 1சர்தசர் அவர்களுடனே 
பேசிக்கொண்ட பின்பு, 1*அவர் 
'பரமண்டலத்துககு ஏற்றபபட் 
டுப 1பராபரனுடைய வலதுபாரி 

' சத்திலே வீற்றிருக்இளார் 
௨௰ அவர்கள் புறபபட்டு ௭௦ 

கும் பிரசங்கம்பண்ணிக்கொண்டு 
வந்தார்கள்; ௮ப்பொழுது சர்த்தர் 

| அவர்சளூடனேகூடச் கரியை 
செய்து 14அதசயஙகளை ஈடச்சப 
பண்ணினதினாலே, '1(அவாகளு 
டைய) உபதேசத்தை உறுதியாக் 
இஞர்.--அமன் 

17 அபடும௨ ௦௪௩ க கொரி௨௪,டு எபி௨ ௪, 
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அதிகாரம். | 
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| குறிதழம இரக்கதரிசனம சொனனது, 
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குந்த சனம்பொருஈதிய தே 
Guru பிலுவே, *எஙகளுக்குள் 
| ளே நிறைவேறின சஙகதிகளை ஆ 
' இமுதல கணணினாலே கண்டு, 

'(சுவிசேஷ)வசனததைப போதெ ட ஆப ௦2 ௪, 
, திருக்றெவாகள் “எஙகளுச்கு ஓப , Te a. 6 
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Rh Os Ome cur 

-லாவறறையும் ஈன்றாய் நராய்நது | 
பார்த்த நானும், “உமக்கு உபதே 
சிக்சபபட்ட பொருள்களின் நிச் 
FUSES Ot அறியும்படிக்கு, 
௪ அவைகளை ஒழுங்காய் உமச் 

கு ; எழுதலே ண்டும் என்று எனக்கு | 
| ஈன்றாய்தி தோன்றிற்று: (௮வை. 

| 
[ 

யாவன ) oan oe 
tour Ode Ber 

| @ 4 1யூதேயா தேசத்தின் இரா Quel 4 a2 
13 ௨ மோகும்க 

14 நியா ௬௨௨ 

'சாவாகிய எரோதேயின் snare 
।ஸிலே *அபியா என்னும ஆசா 

் மக ௨௨ தரி 

ரிய வகுப்பில் சகரியா என்னப। ௦ ந ௨௯ ௨௪, 
பட்ட ஆசாரியன் இருஈதான; ஆ நாச். ௨ ௯, 

6 4 6 ப ௪ Aly ம் ச் 

ரோனின் குடும்பத்தில் பிறந்த 7) Gon « on 
லிசபேத்து என்னப்பட்டவள் ௮ 

| வனுக்கு மனைவியாயிருக்தாள்.     

சு *அவ்விருவரும் பராபரனுக் 
குமுன்பாக நீதியுள்ளவர்களாய்க் 
கர்த்சர் இட்ட சகல கற்பனைக 
ளின்படியேயும் கியாயங்களின் 
படியேயும் குற்றமில்லாமல் ஈட் 
து வந்தார்கள். 

௭ எவிசபேத்து மலடியாயிருந்த 
துமல்லாமல், அவ்விருவரும் வய 
துசென்றவர்களான படியினாலே 
அவர்களுச்குப பிள்ளை இல்லை. 

௮ 4 19 அப்படியிருக்கும் காலத் 
இல், அவன் தன் ஆசாரியவகுப் 
பின் முூறைபபடி பராபானுச் 
குமூன்பாக ஆசாரிய ஊழியம் 
செய்துவருகிறபொழுது, 

& ஆசாரியருடைய வழக்கத் 
தின்படி!'அவன் தாபம் கொடுக்க 
றதற்குச் £சட்டைப பெற்றுத Cs 
வாலயத்தில் பிரவேூததான். 

௰ 13தூபம்சொடுச்செற வேளையி 
லே கூட்டமான சனங்கள் எல் 
லாரும் புறம்பே செபம்பண்ணிக 
சொண்டிருந்தார்கள். 

௰க *3அப்பொழுது பராபானு 
டைய் தூதன் ஒருவன் தாபபீட 
த்தின் வலதபச்சத்திலே நின்று 
அவனுக்குச் காண பட்டான். 

௰௨ 14சகரியா அ௮வனைக்சண்டு 
சலங்கப் பயமடைர்தான். 
௰௩ தூதன் ௮வனை நோக, 

சசகரியாவே, நீ பயப்படவேண் 
டாம்; உன் விண்ணப்பம் கேட் 
கப்பட்டது; உன் மனைவியாகிய 

  

 



  

  

௱௰.௮ அக்கா ௧ ௮திகாசம. 
  

எவலிசபேத்து ஒரு குமாரனைப் பெ 
றுவாள்; 1அவனுச்கு யோவான் 
ஏன்று பேரிடுவாயாக. 

௰௪ அவனால் உனக்குச் சந்தோ 
ஷூழமூம் களிபபும் உண்டாகும்) 
அவனுடைய பிறப்பைக்குறிதது 
*அகேகர் சர்தோஷப்பவொர்கள். 
மடு என்னத்தினாலெனில், 3௮ 

வன் பராபரனுககு முன்பாகப 
பெரியவனாய்த் இராட்சஇரசத்தை 
யும் மதுபானத்சையும் குடி.யாமல் 
*தன் தாயின் வயிற்றிலே பரிசுத்த 
ஆவியினாலே கிரபபபபட்டிருப 
பான், 
௰சு அல்லாமலும் அவன் இஸ்ர 

வேல் சர்ததியாரில் ௮கேகனா 
அவர்களுடைய தேவனாகிய பரா 
பரனிடத்திற்குச் திருபபுவான். 
Der ₹பிதாக்களுடைய இருதயய 

களைப் பிள்ளைகளிடச்தற்கும், 
தீழ்பபடியாதவர்சளை நீதிமான் 
ரூடைய புத்திக்கும்* திருப்பி, 
செம்மையான சனஙகளைப பரா 
ப.ரனுக்காக எஏத்தனம்பண்ணும்ப 
டிக்கு, அவன் எவியாவின ஆவி 

யையும் பலத்தையும உடையவ 
@u அவருக்குமுன்னே டப 
பான் என்றான். 
௰௮ அ௮பபொழுது சகரியா தே 

வதாதனை நோக்கி, "சான் ௮தை 
எதினாலே அறிவேன் ? நான் கழ 
வனாயிருக்கிறேன், என் மனைவி 
யும் வயதுசென்றவளாயிருக்கரு 
ளே என்றான். 
௰௯ அவனுக்குத் தாதன் மாறுச் 

தீ.ரமாசச் சொன்னது: கான் தேவ 
னுடைய சன்னிதானத்திலே நிற் 
இன்ற கோபிரியேல் என்பவன்; 
உன்னுடனே பேச, இவைகளை 
உனக்குச் சுவிசேஷமாக ௮றிவிச் 
கும்படிச்கு அனுப்பப்பட்டு வக் 
தேன். 
௨௰ என் வார்த்தைகள் தகுதி 

யான காலத்திலே நிறைவேறும்) 
அவைகளை ரீ விசுவாயொதபடியி 
னாலே இந்தச் காரியங்கள் சம்ப 
விக்கும் சாள்வரைக்கும் நீ பேசத்       

இ. பி, ௯. 
வணக சன 

13௬௦௨ aa, ae 

3@y ae 

3 @ Gor & 4. 
Gur deo gr 
௪, க்கு 

4 எரே ௧.09 

கலா க மடு 

5மல்க # Be 

6மல்கி ௪ டு 
og os be 

மாற் o& Oe 

* அவவத புத்தி 
யினாவ் 

7 & Cor der der 
8 தானி, ௮ ௦௧ 

௯ ௨௧, ௨௨, 

om og dg 

எபி ௧.௬௪ 

102. @rr ds @ 
கரளா ௬ உடு 

1] 1] கமோ கம் ௨௧, 

ஏசாசுக ௫௪ 

க, ௪ 

18மத் க ம் 

ச், ௨ ௪, ட 

ம தானி ௬௯௨௩ 

ம் 2௯ 

1 அல்லது தயவு 
பெற்றவளே, 
கும் வுசனம் 

14 Mur ௬,௰௨ 

15 de. we,   

Haoreoatiaenrue *aencoww cul 
ருப்பான் என்றான் 
௨௧ சகரியாவை (காணக்) காச 

இருந்த சனங்கள் ௮வன் தேவால 
யத்திலே தாமதித்ததினாலே ஆச்ச 
ரியப்பட்டார்கள். 
௨௨ ௮வன் வெளியே வர்தபொ 

மூது அவர்களோடே பேசத இரா 
ணியில்லாமல் இருந்தான்; 95) 
னாலே தேவாலயததில் ஒரு தரிச 
னையைக கண்டிருபபான் என்று 
அறிர்தார்கள்; அவனும் Baie 
ஞுச்குச் சமிக்கை காட்டி ஊமை 
யனாக இருந்தான். 
௨௩ 4 பின்பு ௮வன் சன் ஊழி 

யத்தின் நாள்கள் நிறைவேறின 
பொழுது தன் வீட்டுக்குப போ 
னான் 
௨௪ அந்த காள்களுக்குப பின்பு 
அவனுடைய மனைவியாகிய எலி 
சபேதது கருபபந்தரித்து, 
உடு !11சனங்களுக்குள்ளே என 

EG உண்டாய் இருந்த நிரதை 
யை நீச்கும்படிக்குப பராபரன் 
இகத நாள்களில் என்னை கோக்க 
இப்படி எனக்குச் செய்தார் என் 
று சொல்லி, ஐநதுமாதம்வராயும் 

ஒளித்துககொண்டாள். 
௨௬ ஆறாம் மாதத்திலே காபிரி 

யேல் என்னும் தூதன் கலிலேயா 
நாட்டிலுள்ள காசரேததென்னும் 
பட்டணத்திலே, 

௨௭ தாவீதின் குடும்பத்தானாகிய 
யோசேபபென்னும் காமமுள்ள 
புருஷனுக்கு 15நியமிச்சப்பட்டி 
ருந்த கன்னியாகய மரியாள் என் 
பவள் இடத்திற்குப் பராபரனால் 

அனுப்பப்பட்டு, 
௨௮ அவள் இருக்ற வீட்கெ 

குள் பிரவேசித்து, 13இருபைபெற் 
paGer,t 74நீ வாழ்ச, பராபரன் 
உன்னுடனே இருக்கிறார்;பெண் 
களுககுள்ளே நீ ஆசர்வதிச்கபப 
ட்டவள் என்றான். 
௨௯ War அவனைக் கண்டு, 

DHA OW வார்த்தையைச் 
கேட்டுக் கலங்இ, இந்த வாழ்த்து 
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1 தல் எபபடிபபட்டசோ என்று 
இ.இச்தாள். 
wD தூதன் அவளுடனே சொன் 

னது: மரியாளே, நீ தேவனிடத் 
தில் இருபை பெற்றபடியினாலே, 
நீ பயபபட வேண்டாம். 

௩௪ நீ கருபபந்தரித்து ஒரு குமா 
ரனைப் பெறுவாய்) அவருக்கு 
இயேசு என்று பேரிடுவாயாக; 

௬௨ அவர் பெரியவராய் 3உன் 
னதமானவருடைய குமாரன் என் 
னப்படுவார்; *அல்லாமலும் தேவ 
ளாகிய பராபரன் அவருக்கு Ha 
ருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் இ 
ராசாசனத்சைக் கொடுப்பார். 

௬௩ அவர் யாச்கோபினுடைய 
குடும்பத்திற்கு என்றென்றைக் 
ரும் இராசனாயிருபபார்; ௮வரு 
டைய அளுசைக்கு முடிவுவாரா 
து என்றான. 
௩௨ அதற்கு மரியாள் தூதனை 

நோக்கி, இது எபபடியாகும்? ஓ 
ரு புருஷனையும் அறியேனே என் 
றாள். 
ஈடு தூதன் அவளுக்கு மாறுத்தர 

மாகச் சொன்னது: *பரிசுத்ச ஆவி 
உனமேல் வரும்? உன்னதமானவ 
ருடைய பலம் உன்மேல் நிழலி 
மெ; ஆகையால் உன்னிடத்தில் 

பிறக்கும் பரிசுத்தமானது தேவ 
னுடைய குமாரன் என்னப்படும். 

௬௬ அல்லாமலும் பராபரனால் 
கூடாத காரியம் ஒன்றும இல்லாத 
படியினாலே, 
௬௭ “உனக்கு இனமாயிருக்றெ 

எவிசபேத்தும் தனது முதுமையா 
ன வயதிலே ஒரு புத்திரனைக் ௪ 
ருப்பந்தரித்தாள்; மலடியெனன 
பபட்ட அவளுக்கு இது அரும் 
மாதமே என்றான். 

௬௮ அதற்கு மரியாள், இதோ, 
நான் ௮ண்டவருச்கு அடிமையா 
யிருக்கிறேன், உம்முடைய வார்த் 
சையின்படி. எனக்கு அசக்சடவ 
௮ என்றாள்; அப்பொழுது தேவ 
ததன் அவளைவிட்பெ போனான். 
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௬௯ 4 அந்த நாள்களில் மரியாள் 
wena | எழுந்து மலைத்தேசத்திலே ?யூதா 
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விலுள்ள பட்டணத்திற்குத் Sag 
மாய்ப போய், 
௪௰ சகரியாவின் வீட்டில் பிர 

வேத்து எவிசபேச்தை வாழ்த்து 
தல் செய்தாள். 
௪௪ எலிசபேத்த மரியாளுடைய 

வாழ்த்துதலைக் கேட்டபொழுது 
அவளுடைய வயிற்றில் இருந்த 
பிள்ளை துள்ளிற்று; அல்லாமலும் 
எலிசபேத்து பரிசுத்த ஆவியினா 
லே நிரப்பப்பட்டு, 
௫௨ மிருந்த சத்தச்துடனே சொ 

ன்னதாவது: “பெண்களுக்குள் 
ளே 8 ஆசீர்வஇிக்கப்பட்டவள்; 
உன் கருபபத்தின் கணியும ஆர் 
வஇிச்சப்பட்டது. 
௪௩ என் ௮ண்டவருடைய தா 

யார் என்னிடத்திற்கு வருறெது 
எனக்கு எதினாலே Boni seg? 
௪௪ நீ வாழ்த்துதல் சொல்லிய 

சத்தம் என் காதுகளில் al Up bs ay 
டனே என் வயிற்றில் பிள்ளை க 
ளிப.பாய்ச் துள்ளிற்று. 
௪டுவிசுவாசிச்சவளுக்குப் *பரா 
பரனாலே சொல்லப்பட்டவை 
கள் நிறைவேறுவதால் அவள் பா 
க்ிெயமுள்ளவளே என்றாள். 
௪௬ ர அப்பொழுது மரியாள் 
சொன்னதாவது: 
௪௪ !1என் ஆத்துமா பராபரனைப 

புசழமுகின்றத; என் அவி என் 
இரட்சகராஇய தேவனில் களிகூ 

ருகின்றது. 
FY *என்னத்தினாலெனில், ௮ 

வர் தம்முடைய அடிமையின் ge 
ழ்மையை நோச்பெ பார்த்தார்; 
13வல்லமையுடையவர் ஏனக்குப 
பெரியகாரியக்ளைச் செய்தபடியி 
னாலே, 
௪௯ இதுமுதல் '4கம்சத்தார் எல் 

லாரும் என்னைப் பாக்கயெவதி 
என்பார்கள்) 11௮அவருடைய கா 
மம் பரிசுத்தமுள்ளது. 
டு௰ 1அவருடைய இரக்கம் தலை 

மூறை தலைமுறையாக ௮ வருக 

  

 



  

mew அக்கா ௧ அ௮திகாசம். | 
| 

  

குப் பயப்படுறெவாகளிடத்தில் 
உண்டாயிருக்கும். 
டுக 1அவர் தம்முடைய கையி 

னாலே பலத்த சாரிய௫ களைச் செய் 

தார்; தங்கள் இருதயத்தின் Rag 
னையில ”இறுமாபபாயிருக்கறெவர் 
stor gat Asn tice col, 

௫௨ 3பலவாள்௧களைப பத்திராச 
னஙகளிவிருந்து சள்ளித் சாழ்மை 

, யுள்ளவர்களை உயர்த்தி, 
௫௬ *படியுள்ளவர்களை ஈன்மை 

சளினாலே நிரபபிச் சம்பூண 
| மேள்ளவர்சளை வெறுமையாய் ௮ 
னுப்பினார். 

௫௪ அவர் ஈம்மூடைய பிதாசக 
ளோடே சொன்னபடியே, *அபி 
ரகாமுக்கும் அவனுடைய சர்ச 
இக்கும் என்றென்றைக்கும் இரக் 
கம்செய்ய நினைத்து, 

௫௫ தம்முடைய தாசராகிய இ 
ஸ். ரவேலரா ஆதரித்தார் என்றாள் 

௫௬ 4 பின்பு மரியாள் ஏறக்கு 
றைய மூன்றுமாதம் அவளுடனே 

இருந்து தன் வீட்டுக்குத் திரும்பி 
ள். 

டு ஏலிசபேத்துச்குப் பேறுகா 
லம் உண்டானபொழுது, ௮வள் 
ஒரு குமாரனைப் பெற்றாள். 

டு௮ பராபரன் தமது இரக்கச் 

தை அவளிடத்தில் பெரிதாக்கி 
ஞர் என்று அவளுடைய அயலக 
தீதாரும் பந்துசனங்களும் கேள் 
விப்பட்டு, 'அவளுடனே கூடச் 
சர்தோஷபபட்டார்கள். 

  

  

௫௬ பின்பு எட்டாம்காளிலே 
அவர்கள் பிள்ளைககு விருத்தசே 
தனம்பண்ணும்படிக்கு வந்து, ௮ 
இன் தகப்பனுடைய நாமத்தின்ப 
டி. அதற்குச் சகரியா என்று பே 
ரிட்டார்கள். : 

சு அப்பொழுது அதின் தாய் 
சொன்னது: அப்படியல்ல, ? 
தற்கு யோவான் என்று பேரிட 
வேண்டும் என்றாள். 

: aS note gator Core, 
  

  

  
உன் உ௱விலே இரசுபபேராக | 

இ, பி, ௬. 
திக ஷம! 

leo ay & 

rd. OG ஏசா 
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@e ௰ 

20 ௬௬, ம் 

sGu @ @ 

்க்சாமு உகு 
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5a Gor de 
Om Far MRO 
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௨௭ சலா ௩ 

Os 

6௪௪ ௬ழறு ர 

எரே ௬௧ ௩, ௨௦ 

70௪ ௧௪ 

8 & Quorn der do. 

& Gor D2, m 

90௩ வச, 

10ம௬ லச 

11 ௨ம் வச 

12 tm we 

* அல்லத பேச் 
செவ்லாம, 

14 தூக், ௨ மக, 

க 

14a Gon mm 

a FH ௮0 

Der ௮௯ ௨௧ 

a bs Os 

15 யோவே ௨ 

உ 
16 உரோ ௬ மழு, 
௨௨ எபி ௯ 

Oe 

17 எரே ௬௨ ௩௬, 

சம எபே ௪, 

ar a Ose 
2 dm a.8Cor 

௪ ௯ நீதத ௨ 
Oo. சுபே,ச 

ம்டு ௨பே௪௪, 
18 கமோம்௨ ௬. 
ம௪, ௪ ௨௨ 

0௬௦௭ எபிசு, 

4 | Ds Der 

19 மோ ௨௧௬ 

FR Fe Io 

௬ ஈடு ௮௯ 

ஈசு ௪டு எரே 
a3 as ௫௪ 

வச 

அழைச்சப்பட்டவர்கள் ஒருவரும் | 
இல்லையே என்று சொல்வி, 

௬௨ அ௮தினுடைய தகப்பனை : 
நோக்கு, இதற்கு என்ன பேரிட 
மனதாய் இருகூறீர் எனறு சமிக் | 
கையினாலே சேட்டார்கள். 

௬௩ அவன் எழுதுகறெதற்குப் பல. 
கையைச் கேட்டு வாஙக, 11இ., 
தின் பேர் யோவான் என்று எழு, 

தினான், எல்லாரும் ஆச்சரியப்ப ' 
ட்டார்கள். | 
&F Ugevertugyw a8 Bass | 
Bo g@ae_wamyid wnat | 
திறச்சபபட, அவன் பராபானைத 
தோததிரம்செய்து பேசினான்.     சு௫ (அதினாலே) அவர்களைச் | 

சுற்றி வாசமாயிருந்த. எல்லாருச் ! 
கும் பயம் வந்தது; '* அன்றியும். 
பூசேயாவின் மலைததேசம் எங்கும் | 
அதச் சஙகஇிகளெல்லாம் *சொ 
ல்லிசசகொள்ளபபட்டன. 

௬௬ (அவைகளைக்) 3கேள்விப 
பட்டவர்கள் எல்லாரும் (அவை 
களைச்) தங்கள் மனதிலே வைச்   துக்கொண்டு, அந்தப பிள்ளை எப 
படிபபட்டதாமிருக்குமோ என் | 
மார்கள்; 1*கர்த்தருடைய கை ௮௩ | 

தப் பிள்ளையினிடத்தில்இருந்தது. ' 

௬௭ 4 அன்றியும் அவனுடைய | 
தகப்பனாகிய சகரியா '5பரிசுத்த 
ஆவியினாலே நிரபபப்பட்டு, தீர்க 
சதரிசனமாய்ப் பகாஈததாவது? 
சு௮ நாம் ஈம்முடைய சத்துருக் 

களின் கைகளுக்குச் தப்புவிக்கப 
பட்டவர்களாச, 
௬௯ 11ஈம்முடைய வாழ்காள் எல் 

லாம் பயமில்லாமல் தேவபத்தியா 
யும் நீதியாயும் தமக்கு முன்பாக 
ஊழியம்செய்வதற்கு அனுக்கர 
கம் செய்யும்பொருட்டாய், 

எ௰ தாம் நம்முடைய பிதா 
வாய் ஆபிரகாமுக்கு இட்ட ஆ 
ணையாகிய தம்முடைய பரிசத்த 
உடம்படிச்சையை நினைத்து, 

எக 19நம்முடைய பிதாக்கள்   மேல் இரக்கமாக)    
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ரக்கா 2. அ கொரம, 

  

  

௭௨ 3தாம ம உலகசகின சோற்றம் ! 
கற்கொணடிருஈச சமது பரி 

won தாசகதரிசிகளால் அருளிச் 
செயசபடியய, 
௭௩ நமமுடைய சததுருககளில் 

நீனறம, நமமைப பகைசகிற யா 
வருடைய கைகளில LTD, 

of "smu Or Han ues 
ஈச இாடசகரைச தமமுடைய தாச 

னாகிய தாவிதின குடுமபத்திமில 
, சோனறப பண்ணி, 

எரு (இவலவிசமாய) *சமமுடை 
ப சனஙகளைச சநதுிதது மிட்டு 

' கொண்ட இ௱ரவேலருடையதே 

வ யெ *பராபானுகருச கோத 
“இிரம உணடாவதாக, 

௩ பாலகனே, நீ மாணரிழலா 

இ.ப இருளிலே அகபபட்டிருககி 
வாசமாக “ஓளியுணபெண்ணு 

மபடியாயும, நம்முடைய கால்க 

ஊஈ ஈமாசானமுளள மாரக்கததி | 
லே ஈ௩டச அமபடியாயும், 

aq vera sa Sma சூரிய 
உசுயம்* ஈமகருத தோன்றபபண 
ணின ஈமமுடைய சேவனுடைய 
மிகுஈச இரசகஙகளினாலேோ் 
௭௮ “அவருடைய சனஙகளக் 

ரப் பாவமனனிபபாகிய] இரட் 
ட எணணியசசைக தெரியபபடுததி, | 

௭௩ 7இவவிதமாய் அவருககாக 
மாகாகனைாா செம்மையாகரும 
பொருட்டாக அவருக்கு முன் 

னே ஈடபபாய், ஆசையால் 8 எல் 
லாரிலும் மேலானவருடைய சீர்க் 
கதரிசி என்னபபடுவாய் எனறான் 

௮0 4 “பின்பு ௮அராதப பிளளை 
வளர்ர்து அவியிலே பலம்கொண் 
டு, இஸ்ரவேலருக்குக தன்னைச் 
காண்பிசகும் சாள்வரைக்கும 
னாரதரங்களில் இருஈதான் 

7 

e 

பட ௨ அதிகாரம். 
க அருளது இராயன உரோம இராச்சயெததைக் ரூ 

டிமதிபபுச் செயது ௬ இறிஸ* பிறஈதத ௮ 
அதை ஒரு தூதன மேயபபாகளுக்கு அறிவிகது, 
2௨. அதறகாக அசேகம தூதா ஸதோததிம பா 
gop ௨௪ இறிலத சுனனததுப பஎசண்பபட 
டது ௨௨ மரியாள சுந்நிகரிகசபபட்டது உறு 

$மேயோனும், அனனாஞம இறிஸ் த கைக்குந்த்துத 
தாக்கதரிரனம உளாத்தறு சம் இயேசு ஞானம் 

fiw aor, sa தேவாலயத்தில் சாஸஇரி 

கனோடே சமபாஷித்றமு, இ௪, தாய தசபபனுக் 

ரக தீழபபடிஈ துருகதீறு 

இ. பி. டு, 
“வணர அவன 

ler am @, 

௬ ௩௦ மதானி | 

௬௪ அ ய 

a4 our 4 । இரஈராள்சளில குடி.சள் எல்லா 

் , ரககும உண்டாகிய பேர்6$ முத 
' லானவைகளையும எழ1ுசே வேண்டும் 

எனறு அருஸ்து Dar wep eo ws 
கட்டளை வாதது. 
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ந ae யக 

ot ae தேதிலாவகு இரதக குடிமதிப்பு 
wy 2 aor rus Oy 
யகம் on (பனி ௩ அஈசபபடி ஏல்லாரும் எழு 

சபபடுமபடிககு, சஙகள் தங்கள 
Ph CF an ch 

ரூ சி மதி அப   

  

அகமட்  ஊாகளுககுப போஞாகள். 

அடி rl ge அபபொழுது யோசேப்பும் 
| இபிகச் கடா. தாரஷ்ரினகுடுமபத்தானுமாய் வம் 

ee . | ஈச்காணுமாய இருசபடியினாலை, 

onan : கு ரியமிசசபபட்ட கருப 
+ அலல மன   hee பவதியாகிய மனைவி மரியாளுட 

னே கூட எழு சபபடும்படிச்கு க் chu Sane 

Can g ௪ 

உ ஏஉர௦கச | சீலிலேயா காட்டிலுள்ள காசரேத 

asf mo ௬, rm. 
wo. மலலு oe இட் 2 ௩ உ உ 
ட யூசேயா நாட்டிலுள்ள பெத் 

? எசா we ok டுத் எனனபபட்ட சாவிநின       
மல்க ௩௪௫ 

G) wy 

Wer 

ஊருக்குப போனான். 
சு 4 அவ்விடததிலே அவாகள் 

இருக்கும் சாலத்தில், அவள் பிள் 
ளைபெறுகறெசற்காக் காலம சம்ப 

Ga w 

வச, 

லோக ௨ ew 

19 Oi & 2. Os 
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§ soap தி வித்தது. 
one எ அபபொழுது அவள் Mger 
0அப கி௬௭ ந த 

[1சசமு ச, மேசீற்பேறான குமாரனைப்பெற்று; 
௪ யோவர ஏ ௮வரைப் புடவைகளில் சுற்றிச் 

10 ws ச மறு சசதிரத்திலே (வேறு) இடம் இல் 
தூக்க௨௭ லாதபடியினாலே அவரைப் பசுத 

13மத ௧௦௭ நீரச் சொட்டியிலே வைத்தாள்: 

சச | ௮ 4 அன்றியும் அதத் திசையி 
லேமேய்பபர் வெளியிலே தங, 

| அலலத இரா |இராத்திரியிலே சங்கள் ஆட்டுக் 
க்காவல கூட்டத்தைக காச்துச்கொண்டி 

ருந்தார்கள். 

க அபபொழுது பராபரனுடை 

ய தாசன் ௮வாகளிடத்தில் வந்து 
நிற்க, பராபரனுடைய மடமை ௮ 
வர்களைச் சுற்றிப் பிரகாசித்தது; 

5 தூக்க2௨ | 15 அவர்கள் மிசவும் பயந்தார்கள்.   
  

ட் 16 
   



  

  

  

12.2. 

௰ உடனே 0 தேவதாசன் , Han 
ser கோக, பயபபடாதிருங 
கள், 1எல்லாச சனஙகளுக்கும 

உண்டாகும் மிகுஈத சஈதோஷச் 
தை உங்களுக்குச சுவிசேஷமாக 

அறிவிக்கிறேன். 

௰க என்னவென்றால் “இன்று ! 

"கர்த்தராகிய கிறிஸ்து எனனும இ. 
ரட்சகர் *தாவீதின் ஊரிலே உக | 
களுச்சாசப பிறநதார். | 
௰௨ பிளளையைப புடவைகளில ! 

சுற்றிப பசுதசொட்டியிலே வைத 
திருக்கக் காண்பீரசள; அதுவே ௨ 
ஙகளுக்கு அடையாளமஎன்றா ல 
Om அப்பொழுது சடுதியாயப , 

  

  

   

*பரமண்டலத்திலுளள மிகுஈத 
சேனைகள் அந்தத் தாசனுடனே 
கூட இருந்தன 

  

௰௪ *உன்னசஙகளில் இருக்கற 
பராபானுக்குப புகழ்சசியம, பூ! 
மியிலே சமாசானமும், *மனிதா 

மேல பிரியமும் உண்டாவதாக 
என்று பராபானைச் துதிததாாகள். 
௰டு பின்பு தேவதாகாகள் ௮வா 

களைவிட்டுப பரமண்டலத்திற்கு 
ப போனபொழுது, மேய்பபா* 
ஒருவரை ஒருவர் கோக௫, காம் 
பெத்லெகேம் ஊருககுப போய், 
கர்த்தரால் ஈமச்கு அறிவிக்கபபட் 
டு௩டநத இந்தச் சஙகதியைப பார் 
பபோம் வாருங்கள் எனறு சொல் 
லிக்கொண்டு, 
௰சு தீவிரமா.ப்பபோய், மரியாளை 

யும் யோசேபபையும பசுசசொட் 
டியிலே கிடக்கிற பிள்ளேயையும 
கண்டார்கள். 
௰எ பின்பு ௮வர்சள் ௮ஈசப பிள் 

ளையைக்குறித்துத் தஙிகளுக்குச 
சொல்லப்பட்ட வார்த்தையைப 
பிரசித்தம்பண்ணிஞர்கள் 
௰௮ மேய்ப்பரால் சொல்லபபட் 

டவைகளைக் சேட்ட யாவரும் ௮ 
OM ECT EOS) OF FAW LIL 
டார்கள். 
௰௯ மரியாள் ௮வ்வார்ச்தைகளை 

எல்லாம் தன் இருதயத்திலே சாத் 
துச் இந்தெதுக்கொண்டாள். 
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od மேயப்பரும sweep Car 
சொல்லபபட்ட இனபடியேமகட் , 
டுக் கணட யாவுககாகவும பராபர , 

னைப புகழ்கது திதிரதுக்கொணடு. 
இருமபினாகள. 
௨.௧ 4 11பிளளைக்கு விருச்சசே | 

gern Grew maemo fiw ort nw 
காளிலே ௮து கருபபமாகிறதற்கு | 

| 
| 
| 

r 

| 
| 

| மனனே சேவதூசனாலே சொல 

லபபட்ட 11இமயச எனனும நா 
மம் அதற்குக சொகெகபபட்டது 
௨௨ அல்லாமலும் !*மாசேயின 

நீயாயபபிரமாணசதினபடியே ௮ 
வாகளைச சுசதிகரிபபகறசான கா 
ள்கள் நிறைஷவேறினபொழுது,* 
௨௬ '5முதற்பேருன ௭௧௪ ஆண 

| பிளளையும பாரபானுகரறுப மிர 
 திஷ்டையாககபபட வேண்டும 
எனறு 11பராபான அருளிசசெய்ச 

| 
| 
\ 
| 

| 
| 

நியாயபபிரமாணததில எழுதியி கீர 4 
ருககிறபடி, 

௪ அவர்சள் அசைப பராபர 
னுக்கு ௨பபுசகொகெருமபடிக 
கும் பராபானுடைய நியாயபபிர 

| மாணசதில் சொலலியிருககிறபடி 
ஒருசோடு காட்டுபபுறாவை அல 
லது இரணடு புருககுஞ்சுகளைப 
பலியிமெபடிகரும பிள்ளையை எ 
ருசலேம பட்டணததிறகுக கொ 
ணடுபோனாகள 
௨௫ அபபொழுது சீமேயோன் 

என்று போசொண்ட மனிதன் ௭ 
ருசலேமில இருஈதான; அவன் ரீ 
இ.பும் தேவபததியும் உளளவனணு 
மாய 15இஸ.ரவேலருககு ஆறுதல் 

செய்கறவா வரக காததிருககிற 
வனுமாய இருஈதான, அ௮அவணில 
பரிசுகசஅவியானவா இராதா 
௨௬ அல்லாமலும் பராபரனுடை 

யடூறிஸதுவைகசகாணும்முன்னே, 
168 மரணம் ௮டைவஇிலலை என் 
அ பரிசுகசஅவியினாலே அவனுக 
கு உச்சரவு உண்டாயிருநதது, , 
௨௭ 11அவன் அந்த ஆவியினாலே 

எவபபட்டசெ தேவாலயச்சிலே வ 
meaner; ௮அபபொழுது இயேசு 

என்னும் பிள்ளையை நியாயபபிர 

    
    

 



| 

''மாணமு 
1 

t 

| கொணடுவருகையில், | 
| 2 ௮வன அலரைச் சன் கை । 
சளில ஏஈஇசகொணடு, பராபர, 

னைக சோசதிரிசது௪ சொன்னது: | 

சட ௬ ௪௬ களுக்கு அறிவைக கொடிபபதற | 

| உக1/ஆணடவரே,புறசதேசததரா 1 சா க ௨ AT, *எருசலேமிலே* மிட்புண் 

| 
~ ம்ம் குஃத 

கும உமமூடைய சனங்களாகிய | os »a@ gu 

இஸரவேலருக்கு மசமை உண। 4 ௪௭ ௨௮ 
2H 

LTEHaEM HOTT ளியாய, | 
௬௰ உமமாலே எலலாச சனங்க 

' ஞு ககுழுனபாசவும், 
௬௧ எசசனமாகசபபட்ட இரட் 

shor nner “என சணகளாவே '9ஏசா 6௨ ம 
சண்டபடி.யிரரமல, தூக் ௩௫ 
ஈட "மேவரீர உம்முடைய வாரத 

தையினபடி இப்பொழுது அ 
யேனை உ சமாதானஈதோடே gy | 
ணபிவிடுகிறா எனறான். | 

ட ௬௩ 4 அப்படி ௮ வமைக்குறித | 
நச சொலலபபட்டவைகளை ௮ | 

'உறாுடைய தாயும யோசேபபும। A 
கேடடு அசாரரியபபடடாாகள். ws eee * 

| ௩௨ பினனும சீமமயோன அவர் ஆப யடி ௨௩, 

| 

| 
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உரோ ௯ ஈவு, 
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சகா அசாவதஇதது, அவருடைய ee se 

ய்ரீவ் te 

சாயாகிய மரியாளடனே சொன | oq 
Mit O& ௭ 

சழ்மோ ௫ 
கமா. 8 மாத மழு ௪௬ 

| உடு வச ஆச் 

௨௪ ௨௧ 
.* அலலது இஸ 

ர்வேவிலே 

9 மூட வார தூக் 

& G0 
10 @ Gor or 

0G), wer 

ம் மோ 
ம, க், யஸ் 

| one இதோ, அகேகருடைய இ) | 7 

| Gru em Loni on வெளியரங 
குமபடிககு, . 
௩. இஸாலேலரில் Onan 

விழுகறகும எழு திருககுதற்கும 
*விரோகமாயப பேசபபடும இ 
'டையாளமாயிருபபதற்கும இவா 
நியமிசகபபட்டிருககறா; *உன் 
'ஆத்துமாவையே ஒரு கததி உறு. 

, விபபோம் எனரான;. | 

௩௭௬ 4 அல்லாமலும் அசேருடை 
ய சோத்திரச்சிலே பானுவேலின் 
 குமாரததியும் தீர்சசதரிசியுமாகிய | 
'அன்னாள என்பவள் இருஈசாள்,। 
அவள் கன்னியாய்ப பின்பு ஏழு। 
வருஷம் புருஷனோடே ah pag. 
மிகுந்த வயது சென்றவளாயிருச ! 
தாள். 
௩௭ ஏறக்குறைய எண்பத்துநா 

,இவயதுள்ள அர்தக் கைம்பெண் 

| | 

| 
| 

her 

ah 

ககா ௨ MBS I, 

றைமையினபடிசெய்யத இ. பி ௫, சேவாலயசதைவிட்டு நீஙகாமல் 
| சாயசகபபனமாா அவரை உளளே ! ௮௨ ௮௯: !7இரவும் பசலும் செபம்பண்ணி 

  
௨௬ 

உபவாடத்து ஆரா சனைசெய்து 
,' சொணடுவாசாள. 

௬௮ அவளும் அவ்வேளையிலே 
போய நின்று, பராபானைக் g Bs 

டாகக காத்திருகத யா௨ருடனே 
யுமஅவனாக்குறித்துப் பே சினாள். 

௬௯ பராபரனுடைய நியாயபபி 
ரமாணச்தின்படி. சகலச்சையும் 
௮வர்கள் செய்து மூடிச்ச பின்பு 
'தலிலேயாசேசத்திலுள்ள தஙகள் 
ஊராகிய நாசரேத்தூருக்குத் இ 
ரம பிஞர்கள. 

fw WY *பிளளையானது வளர்ந்து ! 
அவியிலே பலன்சகொணடு ஞான ' 
தசால் நிறையபபட்டுத் சேவசய 
வுள்ளவரானளா. க் | 
௪௧ 11நுவருடைய சாய்தசப்பன் | 

மார பஸ்காவின் பண்டிசைகச்கு 
வருஷநசோறும் எருசலேம் பட் 
டணதச்திற்குப போவார்கள். 

  
௪௨ அர்சபபடிக்கு ௮வர் பன், 

னிரண்டு வயதுள்ளவ.ரானபொழு 
அ அவர்கள பண்டிகைமுறைமை 
யின்படி எருசலேமுக்குப போய், 

௪௬ வேண்டிய ராள் ௮ங்சே இ 
ரு௩து பின்பு திரும்பிவருகிறபொ 
முது, , பிளளையாகிய இயேசு தம் 
மூடைய தாய்க்கும் யோசேபபுக் | 
கும தெரியாமல் எருசலேமிலே 
சானே இருஈதார். 

௪௪ அவாகள் ௮வா பிரயாணக் 
காருடைய கூட்டததில் இருப   

  

பாரென்று எண்ணி, ஒருகாள் பிர 
யாணீமாய ஈடர்துபோய், இனத 
தாருக்குள்ளும் அறிமுகமானவர் 
களுக்குள்ளும் ௮வமாத் தேடி, 

௪௫ அவராக் காணாமலிருக்றெ 
பொழுது எருசலேமுக்குத் திரும் 

பி, ௮வனாத் சேடி, 
௪௬ மூன்று நாளைக்குப் பின்பு 
தேவாலயச்திலே ௮வர் போதக 
ருக்குள்ளே உளுக்காந்திருக்சவும், 

அவர்களுக்குச் செவிகொகக்ச   
 



Toe 

வும், ௮வாகளை வினாவவும் கண; இ. பி. ௨௬. 
டார்கள; பவை ஷை 

௪௪ 1;வருடைய வசனங்களைக் | 1௦5 ௭ ௨௯ 
கேட்ட யாவரும அ௮வருடைய| “2 * 5 Tago A Ge தாக 
புததியையும் மாறுததரஙகளையவ! no. Carer o 
குறிததுப பிரமித்தாகள். 
fH (தாய்தகபபன்மார்) வ்யூ 

ராச கணடு அ௮தசயபபட்டாா 3 தூச ௯ சடு 

P BR, 

மகி ௪௬ 

யோவா ம. 

| 

9 

Gar: ல்லாமலும் அவருடைய । 14 ஈ௪ 
2 Hy வாமது Hy G dwar ae ரானி 

தாய் ௮வரைகோககி, மகனே;! ௨௨ 
என்னததினாலே நீ எங்களுக்கு (3 ௪ சாமு ௨ 
இப்படிசசெயதாய்? இதோ, உன!” 1 
சகபபனும் கானும விசாரத்தோ | 
டே உன்னைத் தேடினோமே என । wean oy 

GT, HFVG Hor, மஈ இப ௪ ௬ 
௬௯ நீஙகள என்னை ஏன் தேடி ரம ௩ க மாற 

னீரகள்? நான் என் தகபபனுககு | * ” 
ஏற்றவைகளிலே இருக்சகவேண , 
டியசென்று அறியீர்களா என்றா | 
@o அவர்கள தறகஞககு அலா | 

சொன்ன வராத்சையின் (௧௬௮ 
தை) உணாஈதுசொள்ளவில்லை. 
௫௧ பின்பு ௮வர் அவர்களுட 
னேகூடப போய், ராஈரேச.தாரில 

சோகது, ௮வாகளுக்குக் கழட௩ 
இனர்; நடஈத சஙகடுகளையெல் 
லாம “அவருடைய தாய் சன் இ 
ருதயத்தில் காததுக்கொண்டாம 

Ge இயேசுவானவா *ஞானத் 
தையும், * வயதையும், பராபரனி 
டததிலும் மனிதரிடத்திலும் தயை 
யையும் அதிகம அ௮திகமாய த் 
டைந்துசொண்டார். | 

* அலலது வளா 

திஇியையும 

6 யோவா ௦௧5 

டவூக க ௪௭ 

॥ ஏசா சமிக மார 

௬ ॥ மாற கரு 

போவாச ௨௬ 

10௪௫ ௬௮ ௨ 

எசா மநு. ம 

வூக் ௨ ௰   
௩. அதிகாரம். 

க போலானுடைய பிரச்சகததையும ஞானஸாானச 

தைபுருறித்தது மட அவன இறிஸ தவைககுற்ச 
o& சொதெத சாட்டு ௨ம் ஏரோசே யோவா 
வச் சாவவில் வைரசு ௨௧ இறரிஸக ஞானஸ 

ஈானமபெற்றபோத பாமணடலசதிவிராது சாட 
சி வெளிபபடடது ௨௩ இறீஸதுவின ஆயுெ 1] ௩௭, 

பிரமாணமுா, யோசேபபைசதொடகடி மேற . 
போடினற அவருடைய வமசவரிசையின ஆடட 
வணையும 

இபேரியு இசாயன் இராச்சியபரி 
பாலனமபணணின பதினைநதாம் 
வருஷசிலே, பொர்தியுபிலாத் 
து என்பவன் யூசேயாநாட்டுகுத் 
துரையாயும், ஏரோது என்பவன் 

ர அவலது தகுதி 

யான்   

MEST ௩ ௮இகாரம 

காற்பா சாய கலிலேயா காட்டுக 
ர ௮ ிிபதியாயும, அவனுடைய 
சகோதரனாகிய பில்பபு எனப 
வன காறபஙகாயெ இததுரேயா 
நாடடுககும திராகோணித$ காட் 

| கெரும ௮திபதியாயும, இவிசானி 
| எனபவன காற்பஙகாஇய அ௮பிலே 
"னே காட்டெககு ௮இிபதியாயும, 

௨ £அுனனா, காயிபா என்பவாகள 
பிரசான ஆசாரியராயும இராச 

காலததிலே, வணாதரகதில சகரி 
। யாவின் குமாரனாகிய யோவானுக 
குத சேவவசனம உணடாயிற்று 
௩4 அனபடியால அலன யோ 

சான ஈதிக்கு ௮ருகான சேசம ௪ங 
.௫ம ஈடாது, *பாவமனனிபபுக 
காக மனம திருபபும்படிகரு எற்ற 

| ஞானஸசானததசைககுறிசதுப் பிர 
, சஙகிததான 
lw Mist EM SSNS WINES HONK 

nerpac@ rus ௮வருநகாகப 

| பாசைசகாச செமமைபணணு( 
கள் எனறும, 

டி பள்ளங்கசளெல்லாம பபப 

Guo, சகல மலைசாம ௬னறக 

[ஸம் தாழ்சகப।/பமெ, கோணலா 
ன பாசைகள செமமையாகும, மு 

'ரட்வெழிகள சமனாகும ஈனறும, 
மனிதா எலலாரும !!ராபரணு 

படைய இரட்சிபலபைக சாணபா 
கள் எனறும், 

௬ வனாகதாசகஇப்ல கூப்பிடுகிற 
வனுடைய F851 உணடென்று 
ஏசாயா சாககசரிசியிறுடைய புத 

தககநில எழுதியிருககற பிரகார 
மாகப பிரசஙசெதான. 
௭ அதலால் அவன, தன்னாலே 
ஞானஸகானம பெறுமபடிகருப 

பறப்பட்வெொொச சனஙகளை கோக 
இ, 11 விரியன்பாம்புகளின குட்டி 
களை இனிவரும மசோபததிற்கு 
நீஙகள் தபபிசதுக்கொள்ளும்படி. 
யாய் உங்களக்கு ௨வகைகாட்டின 
வன் எவன்? 
௮ (தபப விரும்பினால்) மனம் 

சிருபபுகிறகதற்கு ஏற்றர்கணிகளைக   
  

      

  
கொடுஙகள், அபிரகாம் எஙகரரக் 

ப



ATISSET ர ௮திகாசம. 

எசதில் சொல்லத தொடங்காதி | 
( ங்கள? அமி ரகாமுக்குப பரா 
பான் இஈசக கற்களால் பிள்ளை . 
| களை உணடுபணண வலலவராய் 
| இருககிரா எனறு உஙகளுககுச் 

| சொல்லுஇறேன. 
௯௬ அலலாமஇும இப்பொழுசே 

சோடரியானது மாஙகளின் வோ 
அருகில வைததிருககின்றது; 1௮ 
சையால நலல கனிகொடாதமரங 
கள எலலாம வெட்டபபட்டு ௮௧ 
இனியிட்ல என 
ரான. 
௰ரி அபபொமுு சனங்கள் அவ 

ணைகோசகி, *அபபடியானால் காய 
மொயயவேணடும 

என்று சேட்டாாகள் 

க், குத் சகபபன் எனறு உங்கள் உள் இ. பி ௨௬ 

போடபபடும 

கா என்ட்   Wa அவாசளுகரு மாறுககாமாக 

அன சொன்ன. ”இரணடு சட் 

பவன சட்டை 

யிலலாசலனுககுக கொடெகசக 
கமா உடை 

டவ, அரரரமுடை 

பபபடிம்ய 

| 

டை 
| 
| 
| யவணும அ 

| (QF UE BLO GIT 
| ர பா 

we Weary *யசகாரரும் ரா we 4] ஆய்க்கரரமும் 00 
சாஸகானம பெறுப்படிச்ரு 

(oP a Re சோக 
ட்ப ாராரகள எனன செயயவேணடும 

(ரம்ய | HOW Toil 

அவ 
பாரக், 

௩. இவாகராடனே 

சொன்னது * 

அவண 
கட் 

பபட்டசற்ரு.. மேலாக 
7” " உர் மு . 

பாறையும பலவாதமாயக சேட் 

5 ச 
@_ fel BON a கு னன் 

ட பாயி 

ககொளளாதிருஙகள் எனரறுன். 

ர பேோசசேவசரும் அவனை 
கோக்க, காஙகள என்னசெய்ய 

| வேணடும எனறு Cail ranger, 
அவாசரடனே அவன சொன 
னு நீஙகள் ஒருவணுக்காம் இடுக 
உண £செய்யாமலும்,* ஒருவனைக் 

சூறிச்தும் பொயாசாட்டு சொல் 

லாமலும, உஙகள சம்பளமே] 
போதுமென்று எண்ணிசசொண் 
டிருக்ஈக்கடவீரகள் என்றான். 
068 ஏ அபபொழுது சனங்கள் 

காததிருர்து,ர யோவான் கிறிஸ்து 
7 mcs age a 
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டுமா மெ ௬ 

ய்£) பட யா் 

௯ 10 மக மர 

போவா கர 

௱௨௫ 

வாய் இருக்கானா ௭ என்று எல்லா! 
ரும் தங்கள இருசயஙகளில் HQ 

ணைசகுறித்துச இரதனைகொண்டு$ 
இருககிறபொழுது, 
௰௬ யோவான எல்லாருடனே 

யும் சொன்னது: நான் சலத்தினா 
| Gav ௨ ங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் 

| கொடுககிநேன்; எணுனிலும்௮இிக 
| பலத்சவாவரு ரொ ர், அவருடைய 

| பாத இரட்சைகளின வாரை ௮ 

' விழ்கிறெசற்கு நான் பாசதிரன் ௮ 
।லல, அவா பரிசுசகஅவியினாலும் 
அககினியினாலும்உ௩கர௫ககு ஞா 

னஸகானம சொடுபபாரா. 
௰எ காறும் சுளகு அவருடைய 

கையில் இருக்கின்றது அ௮வர் தம் 
| முடைய களத்தை ஈன்றாய விளக 
| 

| 
| 

e
e
 

இ, கோதுமையைத் சம்முடைய 
களஞ்சியததிலே சேர்சத, பசை 
அவியாத அககினியினறால சுட் 

"டெரிபபார் என்று சொன்னது 
' மனறி, 

௰௮ மறறும் அரேசம் புத்கிசளைச் 
செ ரலலிச சனஙாகராருச் சிவி 
|e ச௰தசை அறிவிசகான். 
| Da qj? அபபடியிருககும் காலத 

| இலே காற்பஙரு சேசாஇபதியா 
இய ஏரோது எனபவன தன சகோ 

, தானான பிலிபபினுடைய மனை 
। வியாயெ ஏரோியாளின் நிமித்த 

மாசும், மர்றப. பொல்லாஙகுக 
| Core செய்சநின் நிமிசசமாகவும் 
யோலானால சடிந்துசொள்ளப் 
பட் ட்டபொழுது, 
௨௰ தான் செய்துவந்த பொல் 

லாஙகுகளயாவையுமன்றியோவா 
னையும காவலில் அடைத்தான்; 
௨௧ 4 சனங்கள் எல்லாரும் ஞா 
னஸகானம பெற்றுக்சொணடகா 
லத்தில் 11ட,யேசுவானவரும் ஞா 
னஸநானம பெறா) அபபொழு 
து அவர செபமபண்ணுகையில் 

இிறக்கபபட்டதுமல்லா 

  

வானம் 
மல், 

௨௨ கண்ணுச்குச் தோன்றிய 
உருவாய் ஒரு புருவைபபோலப 
பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்மேல்     
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௨௬ 

    
இறங்கினார்; அன்றியும், நீர் எனச் @ WY ow. 

கு ௮ன்பான குமாரளாயிருக்றோ, | அவை ரகவ 
உம்மில் பிரியமாய் இருகிறேன் 
என்று வானத்திலிருஈது சச்தம் ! 

உணடாயிற்று 

௨௩ 4 இப்படி இயேசுவானவர் 1௪ மோ ௪ ௩, 
ஏறக்குறைய முப்பது உயதுளள ! © ல ory 7m 

வராய் வெஷிபபடச கடகம் 

அவரை யேர/$மத 0௧ ௫ 
| Gurat & Fz, 

3 gah, da. or. 

| 4 உ சாமு @ be 

கநாளா w () 

bora ௪ oy 

| கநாளா உட 

8 

௨௪ சனங்கள் 
சேபபின்குமானெனறு எண்ணி : 

ஞர்கள் 
௨௫ ௮ரத யோசேபபு எலியின் 

குமாரன, எலி, மாததாசகின் குமா 
ரன; மாத்தாசது, இலேவியின கு 
மாரன், இலேவி, மெல்இயின கு 
மாரன; மெல்கி, இயனனாவின கு 
மாரன்; இயன்னா, யோசேபபின 

குமாரன, யோசேபபு, மத்தத | 
யாவின் குமாரன்; மகசகதீயா, ௮ 

மோசின் குமாரன) Boone, கா 
வூமின் குமாரன், காவும், எஸலீ | 

யின் குமாரன்; எஸலீ , க௩காயின 
குமாரன். | 

௨௪௬ நஙசாய், மாகாச்தின குமா 
ரன்: மகாத்து, மதசததீயாவின 
ருமாரன; மசதத்யோ, சேமேயின 
குமாரன்; சேமேய, யோசே பபின । 
குமாரன; யோசேபபு, யூதாவின் ' ° Jee “ 
குமாரன்; பூசா, யோவனனுவின : 
குமாரன். 

௨௭ யோவன்னா, இரேசாவின் | 
குமாரன; இரேசா, சோரோபாபே | 
லின் குமாரன; சோரோபாபே 
சலாசுதியேலின் குமாரன்; சலாத் 
இயேல், நேரியின் குமாரன், 
௨௮ கேரி, மேலு€யின் குமா 

ரண், மேலு2, அத்தியின் குமாரன், 
ஆத்தி, கோசாமின் குமான, Can 
சாம், எல்மோதாமின் குமாரன்; 
எலமோதாம, ஏரின் குமாரன்;எா, 
யோசேயின் குமாரன் 
௨௯ யோசே, எவியேசரின் குமா 

ரன்; எலியேசர், யோரீமின் க. 
மாரன்; யோரீம், மாத்தாசதின 
குமாரன்; மாத்தாத்து, இலேவி 
யின் குமாரன். 

  

     

  

7 or de de, 

8கமோடு ௬ 

wW bs oO 

    

அசக்கா ௩ அதிகாசம். 
மழ வ ne ce eet cr ot 

௬௰ இலேவி, 2மையோனின் 
குமாரன்; €மையோன், யூசாவின 
குமாரன்; யூதா, யோசேபபின் 
குமாரன்; யோசேபபு, யோனானு 
டைய குமாரன்; யோனான், எவி 
யாக£மின் குமான 

௬௧ எலியாக$ூம் மேலேயாவின் 
குமாரன்; மேலேயா, மயினானு 
டைய குமாரன்; மயினான், மாச 
தாததாவின குமாரன்; மாசதாச்சா, 
சாத்தானுடைய குமாரன்; நாத 
சான், *தாவீதின் குமாரன். 

௩௨ காவீறு, *இயேசாயின குமா 
ரன; இயேசாய், இயேதின குமா 
ரன், ஓபேது, போவோசின் குமா 
ரன்; போவோசு, சலமோனு 
டைய குமாரன்; சலமோன், ஈகா 
சோனணின குமாரன். 

௩௩ நகாசோன், அமின்தசாபின் 
குமாரன, அமின்தா!।, ஆராமின 
ருமாரன், ஆஅராம்,;, எஸரோமின் 
குமாரன்; எஸரோம், பாரேசின் 
ரமான, பாரேசு, wen alco 
குமாரன; மூதா, யாககோபின் 

குமாரன. 

௩௪. யாச்கோபு, ஈசாகன் ௫ 

ஈசாககு,உ ஆபிரகாமின 
குமாரன, ஆபிரகாம், செராவின 
குமாரன்; தேரா, காகோரின் குமா 
ரன் 
mG) காகோர, சேருக்கன் குமா 

ரன, சேரூககு, இராகுவின் குமா 
ரன; இராகு, பலேககன குமா 
ரன; பலேககு, ஏபேரின் குமா 
ரன, ஏபோ, சாலாமின குமாரன 

மாரன்; 

௬௬ சாலாம், "கேனானின் க் 

மாரன்; கேனான், அருபபகுசாத 

இன குமாரன; அருப்பகுசாழ்து, 
சேமின் குமாரன, சேம, கோவா 
வின் குமாரன், கோவா, இலாமே 
தின் குமாரன். 

௬௩௭ இலாமேகு, மெத்தூசலாகின் 
குமாரன்; மெத்தாசலாகு, ஏனே 
இன குமாரன்; ஏனோகு, யாரேத் 
இன் குமாரன்; யாரேத்து, மலெ 
லேயேவின் குமாரன்; மலெலே 

  

  

    

 



யேல், காயினானின குமாரன்; கா 
யினை, ஏனோசின குமாரன். 

ட ௬௮ ஏனோசு, த ன் குமா 
ரன, சேதது, ஆசாமின் குமாரன்: 
1ஆசாம, பராபரனால் உணடான 
வன 

1 

அதிகாரம். 
ந இ சோதிக்கபபடடு உபவாசமபணணின 

இ. ம௩ அவ பசாசைச் செயிழத்து ௦௪ அவா 
பரசவகிககர தொடுகிற ம்௬ sre Orage 

அவ்௱ாடைய இிருபையுள் ST IIS oD Bo" FD OA 

ORI mh பசாசு பிடிததவனையும 

my பேகருவின மாமீயையுப, ௪ம பினனும 
பலலவிச வி.பாடகசரரஸாபும சொரறகபபடு தின 

௫.௪௪ பசாகரள நவரை இடாளுரெணறு கொ 

வான தாகாக்க் கடா தகொளளப்பவ டது ௪௬ 

அவா படடணபயகம ஜோறம பிரச உத, 

2 ௦ இிமேசுவானவா LUM Ras oy al 

ui பிறை தவராய, யோர் 

, தானைபிடம்த இரும்மி, 5இலியி 
'றுலே வணாதாததில் கொணடு 

' போகபபட்டாா 

௨. அஙசே காற்பதுகாள் பசாதி 
|னணாலே சமோதிகஈபபட்டு *4அககாள 
| சளிலே ஒனறும புசியாமல இருக 
தா 

அலைகா முடிந்த பின்பு, 
அவருககுப பச உணடாயிற்று, 

| அபபொழுக பசாசானவன ௮வ 
ரை மோகக், ரீ சேவனுடைய கு 
மாரனானால, இஈசக கல்லை WL 

பமாகுமபடி சொல என்றான 
ச! அதற்கு இயேசுவானவா, 
*மனிசன அபபததினாலே மாத்தி 
ரம அலல, பராபரனுடைய வார் 

சதை எதுவோ, அதினாலே பிழை 
பபான என்று எழுதி இருககின் 
றது என்று. 

௫ பினபு பசாசானவன் ௮வ 
ரை உயாஈத மலையின்மேல் கொ 
ணடும்பாப, ஒரு நிமிஷூசுதிலே 
உலகததின் இராசசியஙகளையெல் 
லாம அ௮வருககுச் காண்பிதது, 

௬ இவை எல்லாவற்றின்மேலும 
அதிகாரமும இலைகளினீ மக 
மையும் எனககு ஓபபுக்கொடுக 
சபபட்டிருக்கெபடியால், கான் 
இவைகளை உனக்குச் தருவேன; 
என் இஷ்டப்படிக்கே கான் இ     
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களை cage gid சொடுக்க 
றேன, 

௭ ஆகையால் நீ என்னைத்* சொ 
முதிசகொணடால்,* எல்லாம் உன் 
னுடையதாயிருக்கும் என்று ௮வ 
ரூடனே சொனைன. 

௮ இயேசுவானவா அவனுச்குச 

சொனனது- சாத்சாம்ன, நீ என 
க்குப பினனாகப” போத or Cg 
வணாகிய பராபரனைத கொழுது 

கொண்டு, அவா ஒருவருக2க 

ஃாரசளைசெய்வாயாக என்று எழு 

தயிருகின்றதே என்றா. 

௯ “அனறியம அவன அவரை 

எருசலேம பட்டணத pes 
கொணடுபோரய், அவரைக் சேவா 

லயச்ிெ உபபரிகையின்மெல கி 
அகி, உன்னைக் காபபாற்றுமப 

டிகஞு உனனைசருறித்துச் தமமு 
டைப காதர்களுக்குக கட்டளை 

யிகிவா£ என்றும,   
௰ *உன் கால் கல்வில் இடராச 

பிசகு அவர்கள் தங்கள் தைக 
ole உனனை ௪ஈ௩இதிககொணடு 
போவாரகள் என்றும எழுதியிருக 
இனறது, 

௰க ஆகையால் நீ தேவனுடைய 
குமாரனானால், இஙசேயிருர்து சா 
ழககுகி என்று அவருடனே சொ 
னனான் 

௰௨ அதற்குமாறுத்தரமாக 11இயே 
சுவானவா சொன்னது. உன்னு 
டைய தேவஞகய பராபரனைப 
பரிட்சை பாராதிருபபாயாக என் 
௮ சொல்வியிருகடின்றது என் 
றார் 

௰௩ *பசாசானவன் (அவரைச்) 
சோத௫ிகசவைகளையெல்லாம மு 
டிச்தசபொமுரு, !1சிலகாலம் ௮வ 

ரைவிட்பெ போனான் 

ம. 4 18பின்பு இயேசுவானவர்   
3அவியீனுடைய பலததினாலே 

| “கலிலேயா நாட்டுக்குத திரும்பி 
னா, அ௮சைச சூழ்ந்இிருக்கிற சே 
ஈமெஙகும் அவருடைய: சீர்த்தி 

| பரவிற்று. | 
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௰டு அல்லாமலும் அவாகளு 

டைய மெபஅலயங்களில ௮வா 
உபசேசம்பணணி, எல்லாராலும 
புகழ்சசி அடைஈதார, 
௰௬ 4 அவா தாம வளாநத நாச 

சேத்தூருக்குப போய்,தமக்கு வழ | 
க்சமானபடி ஒய்வுகாளி 2ல செப! 
ஆலய5இில பிரவேசிதது வாசிகச 
எழுது நிற்கிறபொழுது, 
Oat ஏசாயா சாககதரி௫யின் புச்! 

தகததை அவருககுக கொத்தா , 
கள்; அுசப புததகச்தை அவா 
விரிசசபொழுது, 
Dy 3பராபானுடைய ஆவி என 

னில இருக்கினறது; தரிதகிருக | 
கு கான் சுவிசேவசசை அறிவிக 
கும்படி. எனக்கு அபிவ சமபண 

ணினா, ஈருச்குண்டவாகளைக க 
ணமாககுமபடிசகும், சிறைபபட் 
டவாகருக்கு விடசெலையையும, 
ருடருகமுப பாரககுகலையும பிரச 
ஙஇககுமபடிக ரம, கொறுஙகுண 
டஉாகளை விசெலையாகக, 

மக பராபரனணாலெ அஙிகரிக 
கபபடுவகர்சான வருஷசதைப 
பிரச௩கிசரும்படிக்ரும என்னை 
௮னுபபினா எனறு எழுஇியிருக 
OQ) Songs கணடு, 

௨௰ புத்தககதைச சுருட்டி ஊ 

ழிய5காரனிடததில் கொடுதது ௨ 
ளுக்கார்தார்; செபறலயத்திலுள் 
ள எல்லாருடைய கணகளும் ௮ 

வர்மேலே கோசசமாயிருந்தன. 
௨௧ அபபொழுது அவர் ௮வாசக 
ரூடனே போத்தொடங௫, நீங 
கள் கேட்ட வேதவாச்சியம இன் 
றைததனமே பிறைவேறிற்று என் 

ரா. 
௨௨ எல்லாரும் அவருகரு ஈல் 

லசாட்சி சொடுசது, அவர் இரு 
வாய்மலர்ந்து அருளிச்செய்த ௫௫ 
பையுள்ள வசனங்சளைக்குறிதது 
*அச்சரியபபட்டு, பின்பு இவன் 
யோசேபபினுடைய குமாரனல் 
லவோ என்றார்கள்.   
௨௬ அவர்களுடனே ௮வர் சொ | 

ன்னது: வயித்தியனே, © oo dew & | 
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தானே குணமாக்கு எனூற ஒழக 
கச்சொல்லையும், நாஙகள் கேள 
விபபட்டபடி *கபபர்நாகூம றள , 
ரில்(உனனாலே)செயயபபட்டது 
எதுவோ 7அசை உன ஊராதஇிய 
இவ் விடததிலேயும செய எனப 
தையும் நீஙகள் எனனுடனே 

சொலலுவீகள் எனபதறகு௭ ௪௭ 
சேகமிலலை 
ow அபபடியிருசக, Sere eel 

தியானவன் சன ஊரில ௮௩ 
கரிககபபட்டவன அலலயென்று 
/மயயாகவே உ௩சயரககு சோர 

லலுகஇிய்றன. | 
௨௫ அன்றியும எலியாலின கா 

லதடிலே மூன்று ௨௫௨? மும் று | 

மாதமும் வானம MCL FHL 
செ தேசமெங்கும் மிகுகத பஞூசம 
உணடாயிருசபொழுஒ, இஸ 
வேலருககுளளே அகேகம கை 
மபெணகள இருஈதும, 
௨௬ சீதோன் நாட்டிலுள்ள சரே 

பபததா ஊரில் இருக ஒரு கை 
மபெணணிடசதிறகே அனறி,மற 
ளொருசதியினிடததுககும எலியா 
எனபவா அனுபபபபடவிலலை 
௨௭ அலலாமலும 11ஏலிசா என 

னும் தாசசதரிசியின சாலசதிலே, 
இஸரவேலருக்குளளே அகேகம் 
ரூ ஷீடரோடிகள இருஈதும, சீரிய 

சேசசதானாகயெ நாசமானேஅனநி, 
௮வாகளில் வேரொருவனும சுத 
தமாககபபடவிலலையெனறு சச 

உங்களுக்குச 

சொல்லுகிறேன் என்ளா. 

௨௮ ர செபஆலயததில் இருநத | 
எல்லாரும இவைகளைச் கேட்ட ! 

பொழுது, 
௨௧ கோபச்தால் நிரபபபபட்டு | 

எழுந்து, அவனா ஊருககுபபுறம் 
பே தள்ளி, தஙகள் ஊருக்கு ௮ | 
டுத்ச செங்குசகான மலையின க , 

ரத்திலிருந்து *அ வராத தாழத்தள் | 
ளும்படிக்கு அவ்விடததிற்குக | 
கொண்டுபோனஞார்கள். 
ச 11அவர் அவர்கள் மத்தியில் | 

நின்று கடந்துபோனா | 
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ஈச 4 பின்பு அவர் சவிவேயா! இபி.௨௯. 
சேசத்திலுள்ள கபபாடாகூம் பட் 

டணத்திற்குப போய், ஓய்வுகாள் 
களில் சனங்களுக்கு உபசேசம் 
பண்ணினார். 
௬௨ அவருடைய வசனம் அதி 

காரமூள்ளதாய் இருந்தபடியினா 
லே, அவர்கள் ௮வருடைய உப 
சேசச்சைச்குறித்துப பிரமிச்தார் 
கள். 
௩௬ 4 3அல்லாமலும் செபஆல 

யத்திலே அசுத்தமான அவியுள்ள 
ஒரு மனிதன் இருந்தான். 
௩௪ அ௮வன (அவரைச் கண்டு) 
ஐயோ! நாசசேத்தூாரானாகிய இ 
யேசுவே, எங்களுக்கும் உமக்கும 
என்ன? எஙகளைக் கெடுசகவா வ5 
தீ; *உம்மைஅறிர்திருக்கிறேன்;* 
*8ீர் பராபானுடைய பரிசுத்தரே 
என்று மிகுஈத சத்தச்தடனே கூப 
பிட்டான. 
௬௫ அதற்கு இயேசுவானவர் நீ 

பேசாமல் இவனை விட்டுப போ 

என்று அதை அதட்டினார்; அப 
பொழுது பசாசு ௮வனைச் சனங 
களுககுளளே கள்ளி, அவனுக்கு 
ஒரு சேதமுூம செயயாமல ௮வனை 
விட்பெெபோயிற்று, 
௬௬ எல்லாரும் பிரமிபபடைரந் 

து, இவர் ௮இகாரததோடும் வல்ல 
மையோடும் ௮சுததவிகளுக்குக் 
கட்டளையிட அவைகளும் புறப 
படுகெறனவே; இது என்ன வச 
னம் என்று ஒருவரோடொருவர் 
சொல்லிசகொண்டார்கள். 
௬௭ அவருடைய ர்த்தி அச்சே 

சத்திலுள்ள இடங்கள் யாவிலும் 
பிரசித்தமாயிற்று. 
௩௮ 4 *பின்பு அவர் செபறுல 

யத்தைவிட்டுச் சீமோன் என்பவ 
னுடைய வீட்டுக்குபபோனார்; € 
மோனுடைய மாமி மிகுந்த சுர 
மாய்க் இடகதாள்; அவளுக்காக ௮ 
வரா வேண்டிச்கொண்டார்கள். 
௩௯ அ௮அபபொழுது அலர் அவளி 

டத்தில் குனிந்து நின்று சுரத்தை 

அதட்டினார்; ௮த அவளைவிட்டு 
17 
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௱௨௯ 

இருந்து அவர்களுக்குப் பணிவி 
டைசெய்தாள். 
௪௰ 4 பின்பு "சூரியன் ௮ஸ்த 
மிததபொழுது, ௮ரேக சளங்கள் 
தீஙகளிடத்தில் இருகத பலவியா 
திகள் உள்ளவாகளை ௮வரிடத்திற் 
குக் கொண்டுபோஞர்கள்; ௮வர் 
கள் எல்லார்மேலும் ௮வர் தம் 

டைய சைகளை வைத்து அவர்க 
ளைச் குணமாக்இஞார். 
௪௪ அ௮ரேகரிடத்திலிருந்து $பசா 

சுகளும் புறப்பட்டன; ?அவை 
கள், நீர் பராப.ரனுடைய குமார 
னாகிய இறிஸது என்ற கூப்பிட் 
டன; அவர் தம்மைக் இறிஸ்து 
என்று அவைகள் ௮றிஈசபடியினா 

லே, அவைகள் பேசுகிததற்கு 1இ 
டம்கொடாமல் அதட்டினார். 

௪௨ ரி 1உதயமானபொழுது ௮ 
at புறப்பட்டு வனாந்தரமான 
இடச்திற்குப போனார்; சனங் 
கள் ௮வனாத் தேடி ௮வரிடத்இல் 
போய்ச் தஙகளைவிட்டுப போகாத 
படிச்கு ௮வரை நிறுத்திச்கொண் 
டார்கள். 
௪௬ அதற்கு Hat அவர்களை 

கோக்க, கான் மற்ற ஊர்களுக்கும் 
பராபரனுடைய இராச்சியத்தைச் 
சுவிசேஷமாய் அறிவிச்சவேண் 
டும், அதற்காகவே அ௮னுபபபபட் 
டேன் என்றார் 
௪௪ 11 அந்தப்படி அவர் கலிலே 

யா தேசத்திலுள்ள செபஆலயங்க 
ளில் பிரசங்கம்பண்ணிச்சொண் 
டு வஈதார். 

இவத இ . 
௫. அதிகாரம். 

இறிஸஐ பேதருவின படவிலிருசது சன௫களைப 
போதிததது ௪ மீனகள அதிசயமாயப பிடி.க்சப 
படடதால அவனும அவன் தோழரும மனிதரைப 
பிடிக்திறவாகளாகுவதைக் காண்பித்தது, we. 

குஷடரோடுயைச் சத்தசூசெயதது oe வனா 
தாத்தில செபமபண்ணினது ॥௮ இமிரவாதக்கா 
ரனைக குணமாக்னெது ௨௭. ஆயக்காரனான மத் 

சேயுலை அழைத்தது ௨௯, ஆத்தும வைததியஞ 
பிருஈத இறிஸது பாகிகளோடே பு௫ித்தத ae. 
தாம பரமண்டலத்துக்கு ஏறினபிற்பாறுஅபபோஸ 
கலாகள உபவாடுக்கவேண்டியதைடிம துனபங 
களையுடீ முனனநிலிததது ௧௬ பலலீன Sear 
  

    
 



  

MT Tat வாசகா டூ அுதிகாரம. | 
    

சிசளைப பழைய தருத்திகளுக்கும பழைய வஸ.இி 
ரல களஞக்கும ஓபபாச்கனது 

1ஒருகாலத்திலே சனங்கள் பரா 
பரனுடைய வசனததைக கேட்கு 
ம்படிக்கு ௮வரை நெருக்கி இருக் 
கறபொழுது, அவர் செகேசரேத் 
து என்னபபட்ட சிறிய கடலின 
அருகே கின்ற, 

௨ கடற்கமாயில் இரண்டு பட 
வுகளிலிருஈது மீன்பிடிககிறவா 
சள இறவ வலைகளை அலைக் 
கொணடிருக்க, அவ்விரண்டு பட 
வுகளையும் கணடு, 

௬ ௮வைகளில ஒன்றாகிய சீ 
மோனுடைய படவில் ஏறி, அதை 
க் கரையிலிருஈது சற்றே த௭எளும்ப 
டிச்கு அவனை வேண்டிககொண் 
டு அதிலே உளுக்சாஈது, அங்கே 

யிருகது சனஙகளுக்கு உபசேசம 
பணணினா. 

௪ ர௮வா உபதேதத முடித்த   பின்பு சமோனைகோசகி, “8 அழத 
திலே தளளிசகொண்டுபோய், மி 

ன் பிடிச்கும்படிக்கு உஙகள் வலை 
சளைச் தாழவிடுங்கள என்ளுர். 

டு €மோன் அவருக்கு மாறுதசர 

மாகச் சொன்னது ஐயரே, இரா! 
முழுவதும் காஙகள் பிரயாசபபட் | 
மெ ஒன்றும் அசபபடவில்லை, | 
அபபடியிருந்தும், உமமுடைய | 

சொல்லின்படி. வலையைத தாழவி 
டுகிறேன் என்றான். 

சு அநதபபடி ௮ வாகள் செய்த । 
பொழுது, அவர்களுடைய வலை 
இழிரந்துபோகச்சக்கதாக, மிகுநத 
மீன்களைச் சோசதுககொண்டா£ 

கள். ட்ட | 
a அ௮பபொழுது மற்றப், பட | 

வில் இருந்த பஙகாளிகள் வது 
தங்களுக்கு உதவிசெய்யுமபடி.ககு 
அவாகளுக்குச சமிக்கை காட்டி 
ஞர்கள்; ௮வர்களபோய் இரண்டு | 
படவுகளையும் ௮மிழ்ததத்தக்ச பா| 
ரமாக கிரபபினாகள். | 

    

இ. பி. ௬௪ | டவரே, நான் பாவியாய் இருக்கி 
அவ! |றபடியினாலே நீ எனனைவிடபெ 

ச 2 | போகவேணடும் எனறான, 
டம் a) ௯ அவர்கள அவ்வளவு மின்க 
ச ப பிடிசசதின் நிமிததம், அவ 
பரனை னுக்கும் அவனோடிருகத யாவருக 

குமதிதில் உணடானபடியினாலே 
' அபபடிச சொன்னான் 
| 0 சீமோனுடைய தோழராகய 
' செபேதேயுவின் குமாரராகிய யா 
| சகோபுக்கும்யோவானுககும ௮௩ 
சபபடியே உணடாயிற்று, அப 

, பொழுது இயேசுவானவா சீமோ 
னே கோக, நீ பயபபடவேண 

டாம்; *இதுமுதல் நீ மனிதரைப 
பிடிச்கிறவழமை இருபபாய் என 
ரா 
௰க பின்பு அவாகளபடவுகளைக 
கணாயோரததிலேகொணடுபோய 
நிறு ௪௫, எலலாவறறையும்விட்டு 
அவருககுப பின்சென்ரார்கள. 
௰௨ 1 ₹மேலும் ௮வர் ஒரு ஊரில் 

இருசசையில, குஷ்டரோசம கி 
றைஈச ஒரு மனிதன் இயேசுவா 
னவராச் கண்டு வணகசமாய் வி 
மோது, ஆண்டவரே, உமக்குச 

சித்தமுணடானால் என்னைச சுச்ச 

மாசச உம்மால் ஆகுமென்று அவ 
ரை வேணடிச்கசொணடான. 
Dm அவர் தமது சையை நீட்டி 

௮வனைச்தொட்டு, எனக்குச் இதச 
மூணடு, சத்தமாகு என்றா; உட 
னே குஷ்டரோகம் அவனைவிட் 
டு நீயஇற்று. 

ம௪ 1பின்பு அவர் அவனைநோக் 
சி, 8 இதை ஒருவருக்கும் சொல் 
லாமல் போய, உன்னை சாரி 

யனுக்குச் சாணபிசது, Forms 
ஞககு௪ சாட்சியாக “மோசே 
நியமிததபடியே நீ சுத்தமானகைக் 
குறிக்தப பலிசெலுதது என்று 
கட்டளையிட்டார் 
௰௫ அபபடியிருஈதும் ௮வரு 
டைய ர்த்தி ௮திகமாகப பரவிற் 

4 மத் ௪ ௰௯ 

மாற 40௭ 

உ யத் ௪ B&D 

ம் டெஎ மாந 

க மடு தூக 

Do oy 

6மச 
மாற & ab 

2. 

706 H 

8m Gor oF ௪, 

ம, ௨௧, ௨௨   ௮ சமோன்பேதுரு ௮அதைச்சண் 9மத ௪ உட 
டு, இயேசுவினுடைய முழங்கால்! மாற &   களின் ௮ருகே விழுந்து, 3 அண் ' போகா ச ௨ 

று, 9அரேசானங்கள் அவருடைய 
உபசேசதசைக் கேட்கும்படிக 

கும், அவராலே த௩கள் வியாதிக   
 



ளில நினறு சுகமஅடைகதுகொள் 
ளுமபடிகமும கூடிவஈதாகள. 
௬ 1இவா வனாகதரசதிலே ச் 

னிசதுபபோய்ச செபமபணணிச 
கொணடி ருநதார். 
௰எ 4 அனறியும ஒரு நாளிலே | 

௮ வா உபசே௫ததுககொணடிருக | 
இறபொழுது, கவிலேயாகாட டி | 
லும யூசேயாநாட்டிலும உளள| 

சகல இராமஙகளிலிருநதும், ௪௬௪ 

லேம் பட்டணத்திவலிருஈதும் வாத 
பரிசேயரும்நியாயசாஸதிரிகளும 
உளுககாநதிரு௩தாகள; பிணி 
டபயாளிககாக குணமாக்கதசககதா। 
௧௧ சாததருடைய பலம் உண 
டாயிற்று. 

oy 4 ”?அபபொழுது சில மணி | 
தர் இமிர்வாசககாரன் ஒருவனை ப 
படுசககையோடே எடுததுககொ ee one 
ea@, aerGor Cunsabd gam|san mo. @ 

(Por Line வைக்கவும வகைதேடி, 9: ௪5 ௨௫ 
மக மிகுஈத கூட்டம இரு£தபடி 

யினாலே ௮வனை உளளே கொண் | 
டுபோடிறதற்கு இடம காணாமல், 
வீட்டினமேல ஏறித் தட்டோகக | 

ளின் வழியாய்ப படுக்கையுடனே | 

கூட நடுவிலே இயேசுவுககு முன 
பாக அவனை இறககினாகள. 
ew அ௮வாகளாடைய விசுவாசச் 

தை அவா கண்டு, மனிசனே.. 
உன் பாவங்கள் உனக்கு மனனிக 
சபபட்டன என்று அவனுடனே 6-௪ ௯ மமாற 
சொனனா. | “55 
௨௧ “அ௮பபொழுது வேச்பாரக' 

ரும் பரிசேயரும யோசனைபண 15௪4 ம0 ௧ 
ணிச் சொன்னது: தேவதூஷணங 

| களைச் சொல்லுற இவன யாவ। 
1. 

டன்? 4பராபரன் ஒருவரே sau! 

பாவங்களை மன்னிசகத இராணி ' 
யுளளவா யார் எனளு£கள். | 

| ௨௨ இயேசுவானவா அவர்களு ! 
டைய யோச&- 

nc ete! 

  

log ௦௪ வரு 

மாற் ௬ ௪௪௬ 

  

  
9 we & 2. ey 

உ ர 

  

மத ௯ ௯ மாற 

Q. um we 
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i re Nm pe 

ரு 1 | 

வர்களோகோகம ன nell 

இருதயங்க ௨ து 

என்ன? | 

௨௬ உன் த. 

கப்பட்டன ஐ. 
ட   

வூ£ககா டூ ௮திகாரம. 

| இ. பி.கு ச. 

Tis | 
  

தோ, எழுந்து ஈட என்று சொல்லு 
Govan, ogy எளிது? 
௨௪ பூமியிலே பாவங்களை மன் 

னிகடூழறதற்கு மனிசனுடைய கு 
மாரன் அதிகாரம் உடையவன் 
என்று நீஙகள் அறியும்படிசகுப 

(பாருங்களென்ற) சொல்லி, தி 

மிரவாதககாரனைடரசக்கி, நீ எழுஈ 
௮ உன படுககையை எடுத்துக் 

| கொண்டு உன் வீட்டுக்குப போ 
, என்று உனககுச் சொல்லுறேன் 
| எனற. 
| ௨டு உடனே அவன் அவர்களுக 
குமுன்பாக எழுஈஇிருஈது,தன் படு 

, ககையை எடுததுகசொண்டு, பரா 

'பரனைப புகழ்ஈது, தன வீட்டுக 
ரூப போனான. 

| ௨௬ அதலால எல்லாரும் பிரமிப 
படைகது பராபரனைப புகழ்க 
தார்கள்; அலலாமலும் அ௮வாசள 

। பயத்தால் நிறையபபட்டு, ௮'சய 
மானவைகளை இன்று சண்டோம் 

GT GOT (Up IM 
௨௪ 4 அதன்பின்பு ௮வா ypu 

பட்டு, ஆயததுறையில் உளுக்காக 

| | திருஈத இலேவி எனனும் ஆயக்சா 
ட ரனைக கணடு, நீ எனககுப பின் 
| சென்றுவா என்றா 
. ௨௮ அ௮ரதபபடி அவன் எல்லா 

' வறறையுமவிட்டு, எழுந்திருஈது, : 
' அவருச்குப பின்செனறான் 

௨௯ அ௮லலாமலும் $௮௩த இலே 
| வி என்பவன் தன் வீட்டிலே ௮வ 
। ௬ுககுப பெரிய விருஈது பணணி 
ஞனை; 1௮0கேக அயகசாரரும மற் 
(றபபோகளூம அவாகளுடனேபஈ 
| தியிருசதராகள; 
ட உடனே அவ்விடத்து வேத 
பாரகரும் பரிசேயரும அவருடை 

'ய ஷருசகு விறரோசமாக மொறு 
' மொறதது, எனனசதினாலே நீங் 

| கள் அயசகாரரோடும் பாவிகளோ 
, மெ போசனபானம பண்ணு தெர் | 
| Bar GI GO (1 TE OT | 

டக இயேசுவானவர் அவர்களுக் ! 
க மாறுத்தாமாசச சொன்னது: | 
| சொஸ்சமுள்ளவர்களுச்கு வயித் | 

  

    
 



Buer வேண்டுவதில்லை, வியாதி 6 2. பி ௬௧. 
யுளளவாகளுககே அவன் வேண | வ அமவ 

டும். | 
௩௨ மேலும் Guwrereter sj lod ௯ 0 

ல, பாவிகளையே மனம்திருபபும் . கதிமோ கமடு 

படிக்கு ௮ழைக்கவஈதேன் என்: 
றா. | | 

௬௩ 4[ பின்பு அவாகள் அவரை । 
நோக்கி, யோவானுடைய சீஷ 9மத ௯ ௮௪ 

(ரம் பரிசேயருடைய சீ ஷரும் ௮! ட்கள் 
| சேகுசாம உபலாசமபணணிச | win ௨ ௨௪, 
(செபக்களைச் சொல்லிககொண்டு | ௨௨ 
| eva @em ice Gor, உமமுூடைய | 
| ஷா போசனபானமபணணலாமா 

என்றார்கள். | 
௬௪ அதற்கு ௮வா சொன்னது 
மணவாளன சலியாணததஇறகு। 

| வநத மனிதரோடு இருககும் கா 
லததிலே, நீஙகள அவாசளை உப! 
வாசம் பண்ணுமபடி செய்யச. 
கூடுமா? | 

௬௫ மணவாளன் அவாகளைவிட் । 
டு நீக்கபபடும காளகள வரும, அப | 

பொழுது அவாகள் உபவாதிப *௨மோ ௨ம் ௦ 

  

4 மக oD ௧ 

மாப ௨ ௨௬ 

பாரகள எனறு சொல்லி, | 
௩௬ 4 5பினனும் உவமையாய்ச ' 

। சொன்னது: ஒருவனும புதியவஸ் | 

| 
| 

| 
| 

| 

, இரத்தணடைப பழைய வஸதி 65சாழமு ese | 
| ரச்கோடே இணைக்சமாட்டான. 
| இணைத்சால புதியசானது (பழை 
wanes) இழிகரும; அல்லாமலும ' 
புதிய வஸ.திரசதுணடு பழைய 7௩மோ௨௪ ௮ 

தற்கு ஒவ்வமாட்டாது | 

. ௩௭ அன்றியும் ஒருவனும் புதிய | 
! இிராட்ச இரசத்தைப பழைய து. 
| ௬ுததிகளில வராததுவைசசமாட் 
டான்; வைத்தால் புதிய இரசம் 
'துருத்தளைக இழிசதபபோடும்; 
, அபபொழுது அது சிஈதிபபோம, 
துருததிகளும் , கெட்டுபபோம். 

ட ௩௮ புதிய இரசசசைப புதியது 
, ரசதிகளில் வார்ததுவைச்சால் இ 
ட ரணடும காசதுச்கொளளபபடும். 8 மத OO ௯ 
| Fok ல்லாமலும் பழைய மாற ௬௪ இரசு 

அ! a சி இர Om de OP t 

'சத்தைப பானமபண்ணுகறவன் பேவாக 0௯. 
உடனே புதிய இரசததை விரும் ' 

| பமாட்டான்; பழைய இரசம் ௮. 
கவல் தண் ப வ அகவ வலக பம் tert at meer foe teen வனக அனைய வதய யய cee anther 

௱ஈ௩௨ லூககா ௬ , Bara ; 
  

  

இக ஈல்லசென்று சொல்லானே | 
எனளுா | 

: 
| 

அதிகாரம். 
க ஓயவுகாளை ஆசரிபபதைககுறிததப பரிசேயரு । 

டைய குருடடாடடதகசைக் இறிஸக கோகத இனா 

ம, புததியினலும, அறபுதததிஜைம கணடித | 
கீது Om பனனிரணமு அபபோஸதலாகளைத ! 

தெரிகுது ஏறபதெதினத wer பிணியாளிகளைக   
குணமாக்கினது ௨௦ ஆசோவாதறகளையும சாபறு 

சளையும சாட்டி, ௨௭ பசைஞாக் இரேடிக்ச | 

லாச வீ விழுகதுபோவதுபோலச Cong war 
Wear காலததில நாம விழாமவிருகக வசனத் 
தைக சேட்பதோடே ஈறதிரியைகளான இழப 
படிசலூம கலக திருககவேணமெ எனபசையம ! 
Formac agp res ச.ாசளாகருப போடுக | 

தீத | 
(Lfoflums அபபஙகளைச சாபமபி। 
டுகிற நாளகளில்) *இரணட mo 

( காளுககுப பின்வஈத மூசலாம் , 
' ஒயவுசாளிலே அவா பயிாவழியே 

| 

நடஈது போடுிறபொழுத, அவரு 
டைய சஹா சதாகளைக செரயது, | 

சைகளினாலே கசக்தெ இினரூர் 

வேண்டிய விசததையும, ௪சு அஸதிவாரம இல | 

| 

| 
| 

௨ ௮வாகரடனே பரிசேயரில் 

சிலா, ”ஐயவுகாளசளில் செயயச 
SENSES FEET செயயவேண்டு 
வசெனன என்றாகள. 
௬ அவாகளுககு மாறுதசரமாக 
இயேசுவானவா சொனனது; தா 
வீதம அவனோடு இருகதவாகளும் 
பசியாயிருகசபொழுது, ௮வன 
, தேவாலயததில பிரவேச௫ிகத, 
ட ச 7இசாரியாமாததிரமேயன்றி 
மற்றொருவரும புசிசககதகாச தே 
வசழமுசததபபங்களை எசெதுப பு 
௪௧௫, பின்பு தனனோடு இருந்த 
வர்களுக்கும கொடுத்தான் என்று 
நீஙகள் வாரெகவிலலையா எனறு 
சொல்லி, 

௫ பின்பு மனிதனுடைய குமா 

ப ரீன ஓய்வுகாளைககுறிகதும அண் 
டராய் இருச்கிறொர் எனறு அவா 
 களுடினே Denar ent. 

| 

  

௬ 4 “மற்றொரு ஒயவுசாளிலே 
அவர் செபஅலயததில் பிரவேச 
த்து உபதேூத்தார்; ௮ஙகே சூம் 
பின வலதுகையையுடைய ஒரு 
மனிசன் இருரதான். 

  

  
 



௮ாககா ௬ அ௮திகாபம. ௱௬௬, 

, பரிசேயரும் அவரிடததல் குற்றம் | 
'காணுமபடிககு ஒயவுகாளிலும 
।குணமாககுவாரா என்று எணணி, ' 
அவரை கொக்செ சாததிருஈகா£ 

கள 
௮ அவாகளுடைய யோசனை 

| 8. 

! யையடையவனை கோகு, நீ எழு! 
| ஈது நடுவே கில் என்றா, அ௮ஈதப 
| படி. ௮வன் எழுது நினறான 
| ௯ அபபொழுது இயேசுவான 
| வா ௮வாகளை கோக, சான் ௨௩ 
| களிடததகில் ஒன்று சேட்டிறேன? 
| ஒய்வுகாள்சளில ஈன்மைசெயகிற 

' சோ மைசொெயகிறரோ, €ேவனைக 

| காசகிறரோ அழிகதிறசோ, எனு 
| நியாயம என்று சொல்லி, 

| ம அவாகள எலலாராயும் ச 
' றிபபாக௫ அச மனிசணை சோக 
இ, உன கையை நீட்டு எனனா; 
அவன் ௮.1படிச செயசான்; ௨ட 
னே அலருடைய மை மறுகை   ' யைபயபோலச சொஸதமாய்று 

௰ச௪ பினபு அவர்கள் மஇயிலலா 
மையால் நிறையபபட்டு, இரத | 
இயேசுடை எனன செய்யலாம | 
எனறு ஓருவரோடொருவா பே 
இககொணடாாகள, | 
We FY god win Lg honor sane | 

ஆவா செபமபணணுமபடிசகு' 
மலைக்ருப போய, இராததிரி முழு 
agi பராபானை சகோகசெ செ, 

பமபணணிககொணடு, 
௰௩ பின்பு உதயமாகிறபொழுது | 

சமமுடைய ௪ ஷரைவ. ரவழைதது, 
௰க “அவாகளில பேதுரு என்று | 

தாம பேரிட்ட “சீமோனையும; ௮. 
வனுடைய சகோதரனாகிய அதி. 
சேயாவையும் யாககோபையும், | 
யோவானையு, “சட்டு 

தசொலொபே : ப 

௰௫ மததேய. ய் 

யும், அல்டே ஈர 

னாகிய யாச! த 

இயன என்௨ ர 

யும், |   

சாளை ௮லா அறிது, சூம்பின கை | 

எ அப்பொழுது வேதபாரகரும் இ பி ௬௧.! ௬ *யாககோபின் சசோதானா 
அவை! | இய யூசாவையும, பின்பு தம்மைக 
a Se" காட்டிக்கொடுத்த. ஸ்சாரியோத் 

பேக II CHB யூசாவையும், இபப 
யூதா க டிப பன்னிரணடுபேபேோராயும தெ 

ப ரிஈதுகொண்டு அவர்களை அப 
, போஸகலர் என்ற பேர்சொல்லி, 

ட ௭ பின்பு அவாதஞ்டனேகூட 

-இற௩௫), சமனான ஒரு இடத்திலே 
'சினருா; ௮ஙகே அவருடைய 

ம ச ௨௦ சீரில் ௮சேகம்பேரும அவ 
எ. ருடைய உபசேோததைக சேட்டு, 

சீஙாள வியாதிகளில கினறு குண 
மாககபபடும்படிக்கு யூதேயா நா 
ட்டின இசைகள் யாவற்றிலும், 
எருசலேம் ஈகரகதிலும, தரு? 
தோன பட்டணங்களுள்ள சட 
லோரசதிலுமிரு£த। அநேக சனங 
கம வ/௬ஈதாகள 

ட ௰௮ அசுசசமான அவிசளால் வா 
இகசபபட்டவாகளும கூடி.வந்தஇ 
ig ௮ரோகதியம் ௮டைஈதாா£ 

க்யா . 

Comp Cam ம௪, வல்லமை அவரிவிருநது 

AES புபபட்டு எல்லாரையும் குண 
மாகனெபடியினாலே சனங்கள் 

ரம we ௩௦ எலலாரும 1அவரைத சொடப 
LINN EN 1 BO « ° 

௨௰ 4, ௮பபொழுது அவர் தம் 
முடைய €ஷாகளை கோக்பெபாா 

up உட தீதிச் சொன்னதாவறு: "தரிததிர 
சுயாச்௨உமு ராஇய ce seg பராபரனுடைய இ 

ராசசியசசை உடையவர்சள, ௮) 

  
கையால் நீ௩கள் பாகூயெவான்। 
கள். | 

௦சா டட ௪. ௨௧ *இபபொழுது ப௫ியாயிருக 

<@ ws 38. இற நீடிகள் (இனி)திருததி அடை 
ae வீாகள, ஆகையால் நீஙகள் பாச 

10 ஏசா ௧௧ ௩ இயவானகள;இபபொழுது !1அழு 
௪ திற டீமகள (இனி) ஈகைபபீகள், 

அகையால் நீஙகள் பாக்கியவான் 
கள 

Nes @us) 22 மனிதனுடைய குமாரன் 

சுபே ௨௦௯  நிழிதசமாகச் சன௩கள் உஙகளைப 
போகா பட பகைத்து, உஙகளை விலகு ais 

2. | தைபபடுததி, உங்கள் நாமத்சைப 
' பொல்லாததென்று தள்ளிபபோ। 

 



| ரக ௮ாககா ௬ ௮திகாசம 
  

இருபபீரகள. 

௨௬ பரமணடலச்திலே உங்கள | 
பலன மிகுதியாய இருபபதால், | 

| 'அகசாலததிலே நீஙகள சநதோ 1மத் ட oo 
் க | அப டு சக ஷ்பபட்கெகளிகூருஙகள்; அவா! 27 2 

களுடைய பிதாககள தாககதரிசி! 55 யாக்க உ 
ly - களுககும “அபபடியே செயதா£ % su « Ge 

| ‘ |3 ova, We we கள. | | . (4 Gunn & & 
௨௪ சுவரியவான்௧களாகிய நீங 1 ட மாம மு ச 

கள் 1உஙகள் ஈகனமைகளை அடை 

egg அய 

  
து தீஈசபடியால், ஐயோ! *உ௩ | ட்டி லை 
களுக்கு வேதனை வரும; | 8 ஏசா சுடு oe 

௨டு *இருததியுள்ளவர்களாகய 1575” oa 
நீஙகள uRenw அடைவாகள்,| ௦௯ 5 யோ 
ஆகையால் ஐயோ! உஙகளுககு “5. 
வேதனை வரும; 1இபபொழுது। , wns உட 

ஈகைகறெ நீஙகள் (இணி) துககப| 55 Bea 
படுவீரசள, அகையால் ஐயோ! “ற ணை 
உங்களுக்கு வேதனை வரும. 10 தூக் ௨௪ ௬௬ 

௨௬ *எலலா மனிதாகளும் உங அப எ ௧௬௦ 
‘ 11மாடு ௩௬ 

களைககுறிததுப புகழ்சயொயப 32 ககொரி௬ு௭ 

பேசும்பொழுது, ஐயோ! உஙக 
ளுக்கு வேதனை வரும், ௮வாகளு 

  

  
ம் வாக் ௨௧ 

  

. ௨௬ மத ட 

டைய பிதாககள் களளததாககதரி। ௪௨ 

சிகளுக்கும ௮பபடியே செயதா£ 11மக ௭.௦௨ 
| 1ம௪ ௫) ௪௬ 

oor 
16மத ® ee 

உளுரி அனறியும (எனககுச)। 17௨௭ ௨௪ 
செவிகொடுககிற உஙகளுக்கு | 
நான் கட்டளையிடுகறெதாவது உ | 
கள சததுருககளில்௮அனபுகூ ர்க, 
உஙகளைப பசைகஇறவர்களுககு 
நன்மைசெய்து, 
௨௮ 10உஙகளைச் சபிக்கிறவர்க | 

ளை ஆசீர்வதித்து, உஙகளை வருத। 
தபபடுத்துறெவர்களுககாகச் செ 
பம்பணணுங்கள். ம 
௨௯ 1'உன் கனனததில் அறைகி 

றவனுககு மறு கனனத்சையும | 
கொடு; 1உன வஸ்.திரசதை எடுத் | 
துசகொள்ளுகிறவனுசகு உன் ௮ | 
ஙகியையும் எசெதுககொள்ளத ௪ 8105 எ, 
டைபண்ணாதிருபபாயாக. | 

௬௰ 15உனனை வேணடி.ச்கொள | 
ரத யாவனுக்கும் கொடுபபா। 
யாக) உன்னுடையதை ஒருவன் | 

| எடுத்தச்கொணடால், அவனிடச்: 

Wem ma Pw 

ஈம் வா 
  

19 மக டு சடு 

  

|90மத் டு சு 

  

மெபொழுது,நீகள பாக்சியராய | இ, பி. ௬௧. 

5g & 2, &, 

1, @ Cur 0@ er, 

| தில ௮தைத் திருமபக் கேளாதி. 
ருபபாயாக 

mo 1*சனஙகள 2 WECEEGE | 
Qeuuwuy smear a mw Gln | 
௮ எபபடியோ, அபபடியே நீஙக! 
ளம அவர்களுககுச செய்யககட | 
வீாசள 
me 15*உஙகளைச் இசே௫ககிறவா 

களை (மாததிரம்) நீஙகள சிநேதெ ! 
தால், உஙகளுகரு என்ன பலன । 

வரும* பாவிகளும் தஙகளைச இ. 
கே௫க்றெவாகளைச சரேதகட௫ரா | 
களே. [ 

௬௩ உஙகளுககு நன்மை செய: 
இறெவாகளுககு (மாததிரம) நீஙகள ' 
நன்மை செயதால், உஙகருநககு 
என்ன பலன் வரும? | 
௩௪ 1$பாவிகளும அபபடிச செ! 

ய்திறார்களே, தஇிருமபக் கொபெ | 
பாகள என்று நீஙகள நம்பி ௮ப। 
படிச செய்பவாகராக்கு (மாததி 
ரம) கடன் கொுதெதால், உஙக 
ஞூசரு எனன பலன் வரும் *பாவி | 
களும சரியாயத இருமப அடைக | 
துகொளளுமபடியாய, (மற்றப) | 
பாவிகளுககுக கடன்கொகெகி 
ராகளே. 
௬௫ 11 அகையால் உஙகள சத்து 

ருககளைச இகேதிதது ௩னமை 
செயது, கைம்மாறு எண்ணாமல் । 
“கடன்சொடுஙகள; அ௮பயபொழு ' 
து உஙகள் பலன் மிகுதியாய இ ! 
ருக்கும்; அல்லாமலும ஈனறி அறி | 
யாசவாகளமேலும் பொல்லாதவர் | 
சள்மேலும துயவாயிருககிற!”உன 
னதமானவருககுப பிள ளைகளாய 
இருபபீர்கள். 

௩௬ *0அகையால் உஙகள பிதா 
இரக்கமுளளவராய் இருகிறது | 
போல, நீங்களுமஇரகச்சமுளளவா 

। களாய இரு௩௧௭. | 
௩௪ “1மற்றவாகளைக்குற்றவாளிக | 

ளென்று எணணிசகொளளாகி 
ருஙகள; அபபொழுது நீங்களும்" 
குற்றவாளிகளெனறு எணணிக ! 
கொள்ளபபடாதிருப மீரகள்; மற | 

றவாகளை நககனைககுள்ளாககும் | 

    
 



| ௮£ரசகா Fe MRSTI Ww. 

9. பி ௬௧. 
  

படி தீராதிருஙகள்; அப்பொழுது 
நீககளும் ஆககினைச்குளளாகுமப 
டி தாசசபபடாதிருபபீ£கள, விடு 
தலைபணணுஙகள, அப்பொழுது 
நீஙகளும விடுதலையாககபபடுவா£ 
கள. 
௩௮ /கொடுஙகள், ௮பபொழுது 

| உஙகளுககும் கொடுககபபடும; 

, அமுக குலுகடிச் சரிஈதுவி | 

வறை அவவர 

ர வாக Om Der   26D ௭௯ wR 

உ மத ௨ 

மாற foal RL 

௪ 

‘ (pw ue 1 GOT (AP ULI அளாது, உங் யாக் ௨ மர 

கள மடியிலே போடுவாகள; 3நீ 4 42 
| een மடி ப் 3 உமத. ம் ௨௪ 

. 

aaa gorakln sora agian, 
ஆனாலே உஙகளுககுத இரும்ப 

யோவா யுக 

Oe du aw 

  

> * அலலது தன 

| அளககபபடுமே எனு. போதகசைழ 

| me TF பின்னும அவர் உவமை । போல ஈழை 
வாயிருபபான 

| யாய் அவர்களுடனே சொனன 
| சாவது: *குருடனுசருச் குருடன 

| வழிகாட்டலாமா? இருவரும பள 

6மத ௭௬௯ 

7 ara Oy wer 

8 மத o Wa wer   9 trys DE. ௩௬ 
org gion விழுவார்கள அலலவா? | + gi Seater ஒர 

| ச௰ ஷன தன் போசகருச்கு। திராடசககுலை 
| Ong oo. we 

மேறபட்டவன அலல; நிறைவா! ௦௨ ௪௪ 
we கற்றுககசொணடவனே சன 12ம8 ௧ ௯ 
போசகரைபபோல இருபபான.* | wad ak ene 
௬௧ 4 நீ உன்னுடைய seam | ee 

லுளள உசதிரததை உணராமல், | 182 ௭ ௨௪ 

உன் சகோதாரனுடைய சண்ணி ' 
ஓுளள  திராயைப பராகூறெ:! 
சென்ன? | 
௪௨ அல்லது நீ உன் கணணி 

லுளள உததிரததைக காணாமல் | 
| இருக்க நீ உன சகோதரனை கோச் 
இ, சகோசானே கான உன சண் | 
ணிலுள்ள ராயை எ௫செதுபபோ. 
டுறேன் இடமகொடு என்று எப 
படிசசொல்லலாம? வஞ்சகனே, 
முன்பு நீ உன் கணணிவிருக் 
இற உ௪$ரசசை எடுசதுபபோடு, 
பினபு உன சகோதரனுடைய | 
கண்ணிலுளள சிராயை எடுசதுப , 

போடும வகையை செளிவாக , 
அறிவாய 
௪௩ 8செட்ட 

மரம் நல்லம 

கொடுக்கிற ஈ 
அல்ல. 

௪௪ Pap tC 

பழஙகசளைப 

| 
॥ 
| 

i 

( 
1 

| i   
tw IY 

9 
n | 

| 
| 

bd 
| 

| 

' 

௪   

௱௬டூ 

'கெரிஞ்சச்செடியிலே இராட்சத 
| சைப ர் பறிச்சிறதுமில்லை, ஆகை 
(யால எ௩த மாமூம அ௮தினதினு 
(டைய சனியால் அறியபபடும். 
௪௫ 1*ஈல்லமனிதன சன் இருத 

யத்திலுளள ஈற்பொசகிஅஷததில 

ஈலமானசையே எடுததுக் காண் 
பிபபான:; பொல்லாச் மனிசனும 
தன இருதயததிலுளள பொலலாத 
பொச்கிஷசடில் பொல்லாசதை 
யே எசெதுச் காணபிபபான, 
11இருதயத்தின் பரிபூரணசதினால் 
அவனுடைய வாய் பேசுமே 
௪௬ 1 1அன்றியும கான் கட்ட 

ளையிடுகிறவைகளை நீகுகள செய் 
யாமலிருகச, என்னை ஆண்டவ 

சே, ௮ணடவரே என்று என்னத 
துககு அழைககிறீர்கள? 
௪௭ 18என்னிடத்தில் வரது என் 
வசனஙகளைக கேட்டு, ௮வைக 
ளின்படி செய்கறெவனை உஙக 
ளுககுக சாண்பிபபேன் 
௪௮ அவன் எவனுக்கு ஒஓபபாய் 

இருககிறான் எனமுல, அழமாயத் 

தோணடிப பாறையின்மேல் ௮ஸ 
| திபாரம போட்டு வீகெட்டின ம 
'னிதனுககே ஒபபாய் இருக்க 
ரன்; பெருவெள்ளம் உண்டான 
| பொழுது நீரோடடம் அந்த வீட் 
டில் மோதியும், ௮து கல்மலையின் 

| மேல ௮ஸதிபாரம் போட்டிருந்த 
LID LITE YOST HOFEEE KLM 

| மல போயிற்று, 
௪௯ (என் வசனத்தைக்) கேட் 

'டும் அதின்படி செய்யாசவன், ௮ 
"“ஸதிபாரமில்லாமல் பூமியினமேல் 
-வீடுசட்டினவனுச்கு ஒப்பாய் இ 
(ரசளுன்* வெளளம் 2) fe Cun 
தஇினவுடனே அது விமுாது மிச 
வும் இடிநதுபோயிழ்று என்றார். 

௭. அ.இகாரம். 
Lion ஒரு ஆஞுானியாயிருர்த சோகைக் | 
கரானிடகஇில யூதரின் விசுவாசததிலும், ghia 
விசுவாசதரைக் கண்டது 0 இவனுடைய கே | 
லைக்காரனைக் குணமாக்இனது மக நாயீனூர் வித , 

| கையின் மசனை உயிரோ எழுபபினது Om | 
| யோகான அனுபபின அூதாகளக்குச் flo pau! 
| அறபுகங்களை ஓ சூரிபபாகக் Th i, Vg see, 

  

  
  

  

 



  

IT Ter Ger ரக்கா ௭ அதிகாசம. 

இருளிச்செயுத்து ௨ ௨௪ போவானைக்குறிததுத் தம! Q LS. me. | ௮] STEN நான அட்சர. 
முடைய தாறபரியக்தைச் சனறகஞக்கு அறிவித 

fo ஈம் யோவாறுடைய செயகைகளினாலாவ | 
த, தம்முடைய செயகைகளினாவாவது குணப் 

படாத யூதாகளைக் சடிரதகொணடு, ௬௬ மகுத ) 
லேனாளாயெ மரியாளாகருச்செயத இரு பையினால | 
விசுவாடித்தக் குணபபடுஇற பாலிகளஞகருப பா | 
வவகளை மனனிக்கிற பாவிசஞுடைய இிரேதத 
ரெனறு சமமைத இருஷடரர்தபபடுத்தினத 

ச்னங்கள ,கேட்கததக்கதாக ௮ 

வர் தம்முடைய வாச்கியங்கள 

யாவையும சொல்லி முடித்தபின் 

பு 1கபபாராகூம ஊருக்குப் போ 

ஞர் 

௨ ௮ங்கே நூறு போர்ச்சேவக 

ருக்குச் சலைவனாயெ ஒருவனுக 
குப பிரியமான வேலைககாரன் | 
வியாதியினாலே மாணத இற்கு ஏ 
வாய இருஈசான் 
௩ ௮ஈதச௪ தலைவன இயேசுவைக 

குறிததுக் கேளவிபபட்டபொழு | 
து, ௮வர் வரது தன லேலைசககார! 
னைச குணமாககவேண்டும் என் ! 
று அவனா வேண்டிககொள்ளும 

படிக்கு, பூசருடைய மூப்பரை 
gai see sens ener. 
௪ அவர்கள் இயேசுவினிடததில் 

Curd, scr Dean Caren 
டிசகொணடு பினபு சொனனது? 
அவன் ஈம்முடைய சேசசதாரில் 
௮ன்பாயிருஈது, எஙகளுககாக 
ஒரு செப.றலயதசையம கட்டி 
னான் 

டு ஆகையால் உம்முடைய சய 
வுக்ரு ௮வன் பாசுதிரனாயிருக௫ 
ரான் என்ராகள 

௬ 4 இயேசுவானவா அவாகளு ! 
* ச a | 

டனே கூடச் சென்றா; லீட்டு ! 
॥ 

| 

குச் சமீபமாய்ப போனபொழுது | 
அந்தத் தலைவன் GC Bl gar | 
கோகஇ, (ரீஙகள அவரிடததில | 
போய்) ஆண்டவரே, நீ என | 

வீட்டு வாசலுககுள பிரவேசிக௫ 

தற்கு கான் பாசதிரன அலல | 
௭ அதினாலே கானதானே உமமி 

டத்தில் வருறெதற்கும் என்னை! 
அபாததிரன எனற எண்ணினே 
ன்; ஆகையால் ந8ீ£ வருதசபபடா 

திரும். | 

  

  
| 

  

      

102 அடு 

* அலலத இ! நு சொலலுஙகள என்று அனுபபி 
மணித 

1 அலல ஈ வப 

பெட்டிப் 

2தூக று நு௪ 

Culm ar we 

Fim ye! ஸ் 

சம உபோ ௪ 

wer 

                  

டம், எனக்குக 2ழிருகக்ற Seas | 
fo ஒருவனை* போவென்னப | 
| போகிறான்; மற்றொருவனை வா 
வென்ன வருகிரான; என வே 
லைகசாரனை நோகச், இசைச 
'செய்யென்னச் செய்கிறான; ௮ 
"கையால் நீர ஒருவராததைமாத்தி 
(சம சொன்னால், என் வேலைககா 
'ரன் சொஸதம அடைவான் என் 

ன் 
௯ இயேசுவானவர் அதைக் கே 

ட்டு அவனைசகுறிசது ஆச்சரியப் 
பட்டி திருமபிகசொணடு, தமக 
குப பினசெல்லுறெ சனங்களை 
நோக்க, இப்படிபபட்ட விசுவா 
F EGOS கான் இஸ்ரவேலருககுள் 

ளும காணவிலலைஎன்று உஙகளா 
கரச சொல்லுகிறேன் என்றா 

௰ ௮அனுபபபபட்டவாகள் இரும் 
ப வீட்டிற்கு வருடெறபொழுது, 
வியாதியாயிராக வேலைக்கான 
ஆரோக்கியம அடைஈஇருககற 
NES ECHL NM EAT. 
௰க மறுரளிலே அவா சாமீன் 

எனனும ஊருககுப போனா, ௮ 
| வருடைய சீஷர் ௮கநேகரும மற்ற 
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De ௮வா ஊரின வாசலுககுச | 
ரமீபமானபொழுது, ஒரு DEL 
பெண்ணினுடைய? குமாரன। 

| தறரதுபோய வெளியெ பிண! 
| ரிவரபபட்டான; ner aor 
[SFOS ORD அவருடனே கூட 

க சராகன் ன் 
௩ காத்தா YOM IIE SI அவ 

சாமேல் உ ருக்கமாய் இரஙகி, & 9 

ழவேணடாம எனறு சொல்லிக௫ 

ட்டபபோகையில் பாடையைசர் | 
சுமககிறவாகள நின்னாகள. | 
௪ உடனே அவர் அதைத। 

சொட்டு, வாலிபனே, “எழுஈதிரு. 
எனறு உனககுச சொல்லுகிறேன 
என்றார். 

| 

 



    
OG) அப்பொழுது மரிததவன் ௭ | 2. பி ௬௧ 

ழோது உளுககாஈது பேசததொ| அகவ 
டஙஇினான, அவனை ௮வா தாயக | 

கு ஒபபுககொசெதா. 
௰௬ 1எல்லாரும பயம் ௮டைஈது, | | தூக் ௧ கமி 

, மகாதீாசகதரிசிஈமககுளளேதோ நதாக் ௨௪ 0௯ 
| னதியிருககரா எனறும், “பரா பரவா சக் 
பான் தமமுடையசனஙகளைச் ச. Spree ay 

இசதுப பார்த்தா என்றும சொல் 
லிப பராபரனைப புகழ்நதராகள. 
Me ௮ல்லாமலும் இஈதச சஙகதி | 

யூதேயாநாடு முழுவதிலும் சுறறி | 
யிருகசிற தேசஙகள யாவற்றிலும | 
பிரதிததமாயிற்று, 
oy ர இவை எல்லாவற்றையும 

*யொாவானுடைய ஷோ அவனுக fos ue o 
கு அறிவிககாரகள,. oo ய் 
We அபபொழுது யோவான ர வாக் ௪ டட 

தன சீஷேரில இரண்டுபேரை gs Sus os « 
DUE HI, PE SOT இயேசவினிடச' 
Bev போய, வருவா எனறு சொ! 

| 
| 

௪ ம். ௪ ॥ 

லலபபட்டவயா நீரா, அல்லது யே | 
ரொெருவா ௨ரசகாகதிருககவேண ।   மொ எனறு கேளுஙகள எனறு 

|சொலவி அுனுபபினான் 
௨௰ அகசுபபடி அவாகள் அவரி | 

Loto போய, வருவாரா எனறு | 

சொலலபபட்டலா நீரா, அவவ, து 

| 
| 
| 
| 
{ 

i 

| 
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| ணடிமா எனறு கேட் குமபடிககு | 

மயோலவானஸகானன் எங்கயோ உம) 
. மிடததிறரு ௮னுபபினறான என | 

(a NEA | 
க அவ்வேளையிலேஅ௮வா வியா 

| களையம வேதனைகளையம பொ 
'லலாத அவிகளையுமுடை கே 
, கமபபெராக குணமாகி, கருடா 
UOTE REELS ராமை ய இரு 
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விககபபட்டு வருகின்றது; இப 
படி நீ௩கள் பராககிறவைகளையும் 
சகேட்டுிறவைகளையும்யோவானுக் 

' குபபோய அறிவியுங்கள். 

| ௨௩ அ௮லலாமலும் என்னாலே 
'இலசசையடையாமல் இருககற 
(வன பாக்கியவான் என்றா. 

௨௪ ரீ 4யோவானுடைய தூதர் 

கள போனபின்பு, ௮வா யோவா 
| ton & @ DO Eg F சனங்களுடனே 
Qe nan ong: END DEON MOES 

, சபபடுஇற நாணலையா சோச்பெ 
 பராசகுமபடிககு வனாக்தாத்திற் 

।குப போனீசள? 

௨டு அல்லது மெல்லிய வஸ்திரம் 

| song சரிததிருகூற மனிதனையா 
பராசகுமபடிக்குப புறபபட்டீர் 
(கள? மசமையான உபெயபோடும் 
செல்வத்தோடு இருசகிறவர்சள் 
அராருடைய அ௮ரமனைகளில் இ 

'ருககிராகளே.   

| ௨௬ அல்லது ஒரு தீர்ககசரிசியை 
யா பார்ககும்படிககுப புறபபட் 
|மாகள?* ஒரு தாககதரி யிலும் 
|அதிசமானவனையே (பாதநீர்க 
'ளெனறு) உ௩.களுககுச சொல்லு 
IE m oor 

| ௨௭ “இதோ கான் என்னுடைய 
தூசனை உமசகுழமுனபாக அனுப 

'புகிமின, அவன உமகருழமுன 
ட மீடாது, உமககாக மாரககத்தைத 

| திரூசதுவான் என்று ஒருவனைக 

' குறிகது எழுதியிருககினறதே, ௮ 
வன இவனதான. 

௨௮/ கையால கான உங்களுக் 
(குச சொலலுகிறதாவது” ஸதிரிச 
'ளிட gaa பிறாசவாகளில யோ 
வான்ஸகானனிதும் பெரிய தீர்க 
கதிரிசி ஒருவணும இலலை; அனா 
லம பராபாணுடைய இராச்சியத 
திலே சிறியவனானவன் அவனி 
.லும பெரியவனாயிருக்கிறான. 

(| ௨௯ ॥ அனறியும (யோவானு 
படைய உபதேசத்தைக்) கேட்ட 
சகல சனஙகளும ஆயச்காரரும 

| 

அவ னாலே ம்ஞானல்சானதைப  
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பெற்று, பராபரன் நீதிபரா என்று 
௮றிசகையிட்டாஈகள 
௬௰ பரிசேயரும் கியாயசாஸ்இிரி 

களாமானவர்கள்மாத்திரம் ௮வனா 
லே ஞானஸகானத்தைப பெரு 
மல, தஙகளைககுறிததுப* பராபர * Hus swe 

  
  
னுடைய 'அலோசனையைத தள் நடக 

ளிஞர்கள்.] ர் அலலத அழித 
ins J ௮பபடியிருக்க, இந்தத் | தாக 

தலைமூறையின் மனிதரை கான “4 950௪ 
யாருக்கு நிசா சொல்லுமேன் £ 
இவாகள் யாருக்கு ஓப்பாயிருக | 
இராகள 8 | 

௬௨ சதையில் உளுச்சாந்து ஒரு 
வரா ஒருவா கோககி, உஙகளுக 
சாச ஊதினோம் நீமகள கூததாட | 
வில்லை; உஙகளுக்காகப புலம் 
IC end Bm sci அழவில்லை எனறு 
எதிர் கூபபிடுகிற பிளளைகளுசகு 
ஓபபாயிருக்கிறார்கள 

௬௩௩௬ எப்படியெனில், யோவான் | 3மத் ௩ லு 
க சுதூக்ச ஸாரானன வநது. அபபம் புசியா 

மலும் இராட்சஇரசம குடியாம 
லும் இருநசான், அதினாலே ௮ 
வன் பேய்கொணடவன் என்கி 
நீர்கள். 
௩௪ மனிதனுடைய குமாரன் 

வநது போசனபானம்பணணுகு 
ரான்; ௮தினாலே இதோ, போச 
னப்பிரியன் மதுபானபபிரியன். 
ஆயச்சாரருக்கும் பாவிகளுக்கும 
திரே௫சசென் என்ூறீர்கள். 
௬டு *நனாலும் ஞானமானது தன் , 

பிள்ளைகள எல்லாராலும் நீதியாக ' 
கபபடுகின்றது என்ரூர் 
௩௬ 1 5பரிசேயரில் ஒருவன் தன் 
னுடனே போசனம்பண்ணும்ப 

டிக்கு, அவரை வேண்டிககொண் ஈத வ.உ 
டான்; அந்தபபடி அவா பரிசே tes ey eu 
யனுடைய வீட்டுச்குப போய்ப் | 
பநதியிருந்தார். 
௬௭௪ 1 அப்பொழுது பட்டணத் | 

திலுள்ள பாவியாகிய ஒரு ஸ்திரி | 
அவர் பரிசேயனுடைய வீட்டி 

லே பக்தியிருகறெதை அறிந்து, 
ஒரு பரணியில் பரிமளதயிலம் 
கொண்டுவந்து, 

௰்ட) 
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௩௮ அவருடைய பாதஙகளின 
அருகே பினனாக பினறு அழுது 
கொணடு, அவருடைய பாதகச் 
ளைக கணணீரினாலே ௩னைததுத 
தன தலையின மயிராலே துடைத 

து, அவருடைய பாதஙகளை முத 

தம செயது, பரிமளதயிலத்தைப 
பூசினாள. 
௬௯ ௮வரை அழைச்த பரிசே 

யன ௮தைக கணட்பொழுது, ₹இ 
வா தாககதரிசியானால தமமைத 

தொடுகிற ஸதிரி இனனாள என 
௮ம், இபபடிபபட்டவள எனறும | 

௮திஈதிருபபா£, இவள பாவியா | 
யிருககிருளே எனறு தனசகுள 
ளே எணணிககொணடான. 
௪௰ 4 இம௰யசுவானவா ௮வனை 

Cane), மோனே, உனக்கு ஒரு 

வாரத்தை சொல்ல விருமபுதி 
றேன எனரா, போதகரே, சொல 
லும் எனறான். 
௪௧ (இமியசுவானவர் சொன் 

னது )கடனகாரன ஒருவனுககுக 

| கடனாளிசள இரணடுபோ இருக 
| தாகள; ௮ வாசளில் ஒருவன De 

நூறு 1 வெளளிககாசும, மற்றொ 

' ரூவன் ஐமபது வெளளிககாசும 
கொடுககவேணடி.ப்ர௬ுஈதது 
௪௨ ௮வாகள கொ௫ுச௫றதற்குசு 

இராணி இல்லாதவாகளானபொ 
மூதா, இருவருக்கும கடனை மன் 
னிததான; ௮கையால் அ௮வாகளில் 
எவன் அவணிடததில் ௮திக அன் 

 பாயிருபபான அ௮தைச சொல் 

  

| என்ரு. 
। ௪௩ இ$மான் மாறுததரமாகச்சொ 
ன்ன அதிகமான மன்னிப 
பைப பெற்றவன எவனோ, ௮வ 

| Car என்று நினைகிறேன் என் 
ரன்) அபபொழுது அவா நிதான 
 மாயத தாததாய என்று சொல்வி, 

PH பின்பு ஸதிரியினிடத்திலே 
திரும்பிச் சமோனுடனே சொன் 
னது: இந்த ஸதிரியைப பார்க்கி 
ரூயா? நான் உனது வீட்டில் வஈ 
eee ரீ என் கால்சளுச்கா 
' கத தணணீமாச தரவில்லை;இவள் 

       



அக்கா ௮ ௮இகாரம. ப 
      

। சண்ணீரினாலே என கால்களை 
'நனைச.ஐ, சன சலையின மயிராலே 
தஇடைததகாள. 
௪ட௫ நீ எனனை மூசசம்செய்யவி 

'லலை; இவள இஙகே பிரவே௫த் 
,திதுமுதல என பாதஙகளை ஓயா 

மல முசசமசெய்தாள. 
| og 1நீ என தலையில் எண்ணெ 
| யைப பூசவிலலை, இவள பரிமள 
'தயிலதசை என பாதஙசளில பூசி 

றை 
|) ௪௭ ”இனதால் இவள செயத ௮ 
கேச பாவஙகள மன்னிச்கபபட் 

| ட படியினாலே, மிகவும் அன்பாயி 
। ருச௫ராள என்று உனக்குச சொல் 
| Gener; அலலாமலும கொஞ் 
சம் மனனிசசபபெறறவன எவ 
Ce அவன் சொஞ்சம அன்பா 
| யிருகசிரான எனறு சொலலி, 
| சழ 3பின்பு அவளை கோக, 
உன பாலஙகள மனனிகச்கபபட் 
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சொன்னான, “Cn sib பசாசுகள் 
௮வனுசகுள புகுஈதபடியால் ௮௩ 
சதீப்போ அவனுக்கு உண்டா 
யிறறு. 

௩௪ அலலாமலும் *சங்களைப பா 
தாளச/ கப போகுமபடி சட் 
டளையிடாதபடிககு, அவைகள் 
அவரை பேணமதசொணடன. 
௩௨ 4 அபபொழுது அவவிடத் 

தில ௮ரேசம பனறிகள கூட்ட 
மாய மூலையிமில மேபஈதுகொண 
டிருசன; அவைகள் HSL WET 

றிசளுசருள பி/வேசசகுமபடி, 
உகசாவு கொடுகசவேணடமமெ என 

ao gue வேண்டிககொண்ட 
ன; அ௮பபடியே அவைகளுக்கு 
உகசரவு கொடுதகரா. 
௬௩ உடனே பசாசுகள் அந்த 

| (ont Boar விட்டு ரீஙபெ பன்றிக 
ககுள புகு-கன; அபபொழுது 

அசுப பனறிக்கூட்டம உயாத 
மேட்டிலிரு. ந ஈடவிலே பாயந் 

ay மிழ் ஈதுபோயிறறு. . 

me அ௮வைகயா மேயத்தவாகள் 
௮ ரை சணடு ஒடிபபோய், பட் 

வெளிபபுறஙகளி 
gw gia சாரகள். 

௩௫ LILI. LEONE F COMB 

ae 
டணதாலும 

கள பாரசகுமபடிககுப புறபபட் 

| அசாசகள விட 

டி இயேசுவினிடததில் போய், 

டுபபோன மனி 
ட தன இஃயசு வினுடைய LIS tbl BOT 

| ௮.௫௪ வஸ்.திரம தரிசதவனாய் உ 
சகாரா, புகதி அடைரதிருச்கி 
சைக சணடு, பயபபட்டாரகள;. 

௩௬ பசாசகள் பிடிசஇருதவன 
இரட் கெகப்பட்ட கையைக் 

அதை அவர்ச 
ராக்கு ௮றிலிசசாசள. 
௬௭ 1 3அபபொழுது சுதரேன 

ருடைய சுநறுச தேசத்தின் இர 
ளான னங்கள் எல்லாரும் மிகுஈத 

பயம அடைஈதவாகளானபடியி 
னாலே, *தங்களை விட்டுபபோகும 

படிக்கு ௮வரை வேண்டிச்கொ 
ண்டாகள; ௮நதபபடி ௮வர் பட 

& GOO Ly Qi TR CH, 
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இ பி௬௨ 
ee, 

my 1பசாசுகள் விட்டுபபோன | 
மனிசன் அவருடனே கூடபபோ | 
யிருககுமபடிககு, அவரிடததில் | 1 ச் 6 6௮ 
உசதாவு கேட்டுக்கொணடான். 
௬௧ இயேசுவானவா ௮அவனைகோ 

க், நீ உன் வீட்டிற்குக இரும் 
பிபபோய, பராபரன் உனககுச 
செய்த விசேஷஙசளை அறிவிப 
பாயாக என்ற சொல்வி அனுப 
பிவிட்டார்; அர்தபபடி ௮வன 
போய, தனச்கு இயேசுவானவர் 
செய்த விசேஷஙகளைப பட்ட 
ணததில் எஙரும் பிரசசதமபண 
ணிஞன். 

௪௰ 4 பின்பு இயேசுவானவர் 
இருமபி வாதபொழுது, அவா வ 
ரக காததுசகொணடிருஈத சனங 
கள் எல்லாரும் ௮வரை உபசாரம 
செய்தாரகள். 
௪௪ *முபபொழுது செபதுலயத் 
தலைவனை யாலீரு என்பவன் 
வந்த, இயேசுவின் பாசஙகளிடசு 
இல் விழுது, சனககுணடான 
பனனிரணடு வயதுளள ஒரே கு 
மாத்தி மரணத்துககு எதுவாயி 
ருசபடியினாலே, 
௪௨ தன் வீட்டிலேவரும்படிக்கு 
அவரை வேண்டிக்கொணடான்; 
அவர் அவனுடனே கூடப போ 
சையில, சனங்கள அவரை நெ 

ருககிஞாகள். 
௪௩ ரி 3அபபொழுது பன்னிர 

ண்டு வருஷம் பெரும்பாடுபட்டு, 
சன் பொருள்சள் யாவையும பரி 
காரிகளுககுச் செலவழிசது, ஒரு 
வராலும சுகம அடையாத ஒரு ஸ் | 
இரி, (௮வருக்கு) பின்னாலே சேர் 
நத, ் 
௪௪ அவருடைய வஸ்திரத்தின் 

ஓரத்தசைச் தொட்டாள்; உடனே 

அவளுடைய இரத்தஊறல் நின்று 
போயிற்று. 

௪௫ அபபொழுது இயேசுவான 
வா, என்னைச் தொட்டவர் யார் 

என்றார்; ரசாஙகள் அறியோம் என் 
று எல்லாரும் சொன்னபொழுது, 
பேதுருவும் ௮வனோடிருந்தவர்ச 

மக ௬ மீறு 

மாற டு ௨௨ 
மக ௬ ௨ம் 

4மாற ட amd 
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ளும் அவரை கோக்க, ஐயரே, ௪ 
னஙகள உம்மை கெருககி உரக் 
கொணடிருக்கிராகமளே; அபபடி 
யிருகக, எனனைத தொட்டவர்யா 
ரெனறு எபபடிக கேடஇறீ£ என 
ராகள. 
௪௬ *4இயேசு வானவர் சொன் 

னது: என்னிவிருஈது பலம புறப 
பட்டதை அறிஈதிருச கிறேன், ௮ 
கையால் ஒருவா எனனைத சொட் 
டது உணடெனரளுர். 
௪௪ அபபொழுது ஸ்திரியான 

வள் மறைஈ இிருகசசகூடாதென் 
று ௪ணடு, நடுஙடி வநது, அவர் 
முன்பாக வணககமாய விழுஈது, 
தான் அவரைச சொட்ட காரணத 
தையும், உடனே குணம அடைச் 
திதையும் எலலாச சஎனஙகநரககும் 
மூனபாகறுவருககு அறிவிசதாள். 
௪௮ அவா அவளுடனே சொன் 

னது: மகளே சஈசோஷமாயிரு, 
உன விசுவாசம உன்னை இரட் 
Fess, சமாதானததசதோடே போ 
என்னா. 
௪௯ 4 அவர் அபபடிப பேசிக் 
கொளளுகையில, செபஅலயதத 
லைவனுடைய வீட்டிலிருஈது ஒரு 
வன் வநது அவனை Care, 
உம்முடைய குமாரததி இறகஈது 
போனாள், போதசனா (இனி) வ 
ருதசபபடுததாதிரும என்றான் 
௫௰ இயேசுவானவர் அதைக் 

கேட்டு, யாவீரு எனபவனை கோக 

தி. நீ பயபபடாமல் விசுவாசமா 
யிரும்,_பபொழுது இரட்ிககப 
படுவாள என்ரு 
டக பின்பு அவர் வீட்டிலே 
சோரதபொழுது, பேதுருவையும 
யாச்கோபையும் யோவானையும் 
பெண்ணினுடைய சசபபனையும் 
தாயையும் தவிர, ம௱றொருவரும் 
உள்ளே பிரவேசிககறதற்குஇடம் 
கொடாமல், 

௫௨ எல்லாரும் அவளைககுறிச்து 
அழுது அககஙகொண்டாடுகற 

தை (கண்டு) நீஙகள் அழவேண் 
டாம்; அலவீள் இறந்துபோகவில்     
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லை, 1கிததிரைபண்ணுடுறாள் என் 
ரூர். 
௫௩ ௮வள் இறர்துபோனாள் 

என்று அவர்கள அறிநது, ௮வ 
மைககுறிசது ஈகைசதாாகள் 
@P மபினபு அவர் எல்லாணாயும் 
வெளியே போகபபண்ணி, ௮வ 
ஞூடைய கையைப் பிடித்து, “பிள் 
ளையே, எழுஈதிரு என்று கூப 
பிட்டார். 

௫௫ உடனே அவளுடைய அவி 
இரும்பி Me sug wre gar 
எமுகதஇிரு நதாள, அவளுக குச் 

சாபபாடு கொடுக்கும்படிக்குக் 
சட்டளையிட்டா:. 

டுச அவளுடைய தாய் தசபபன் 

மா பிரமிதசார்கள்; 3அபபொழு 
து ஈடஈசதை ஒருவருககும் சொல் 
லாதபடிககு அவர்களுக்குக கட் 
டளையிட்டா. 

௯. அதிகாரம். 
க இறிஸது தமராடைய அபபோஸதலாகளை அறபுது 

நாகள செயயவும பிரசஏடக்கவும ஆனுபபிளாது எ 

அவரை ஏரோதே காண விருமபினது ॥௭ அகா 
ஐயாயிரமபேரைப போஷிததது டு உவகததா 
தமமைக்குறிசத எ வலிதமாய நினைகஇறாகளெனறு 

கேட்டு ௨௨ தமமூடைய பாடுகளை முனனறிகி 
த்தி ௨௩ தமமுடைய பொறுமையை மாஇரியா 
௧௧ காணமபிததது ௨று அவா மறுரூபபப்ட்டமு 

௬௭ சரஇிரரோஇயைக் குணமாக்கனது em தம 
முடைய பாகெளை மறுபடியும சஷாகளுக்கு முன 

oils sn ௪௬ தாழமையாய ஈடஈஐு டக 

குசோதமகொளளாமல யாவரோடும சாகதமாயி 
ருக்க அவாகளைப படி.பபிததது ௫௭ தஙா௭ சுய 

இஷடபபடி. ஒபபுவாராலை, அரேகா கிறிஸது 
வைப பினசெவலுவாகர எனபது 

“பின்பு அவர் தமமுடைய பன் 
னிரண்டு ஷாக் கூடி வரவ 
ழைசது, எஈசப் பசாசுகளையும் வி 

யாதிகளையும நீக்குவதற்கு வல்ல 
மையையும அதிகாரத்தையும் ௮ 
வாகரககுக கொடுகக,     ௨ “பராபாவு. ப... WS 

தைககுறிச_ ரி 
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காசையாவது, எடுத்துச்கொள்ளா 
இருஙகள; இரணடு ௮ங௫களையும 
கொணடுபோகவேண்டாம் 
௪ 7நீ௩கள பிரவேக்கும் வீடு 
எதுவோ, அதிலே நீஙகள் புறப 
படுகிறவரைககும் தஙகுஙகள் 

டு “உஙகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத 
வாகள எவர்களோ, , அவர்களு 

டைய பட்டணத்தைவிட்டுப் புற 
பபடுகறபொழுது, ௮அவாகளுககு 
விரோசமான சாட்சிககாக em 
கள காலகளின் தூளை உசறிபபோ 
டுங(கள என்று சொல்லி அனுப் 
LS) ei. 
௬ 11அர்தபபடி. ௮வாகள புறப் 

பட்டுக கிராமகசளதோறும் போ 
யததிரிஈது சுவிசேஷததைப பிர் 
சஙதெது, (பிணியாளிகளை) குண 
மாககினாகள. 
எ 4112 அகசாலததிலே காற்பங்கு 

சேசாதிபதியாகிுய ஏரோசே ௮வ 
ராலே செயயபபட்ட யாவையும் 
கெளவிபபட்டு, சிலர் யோவான் 

மரிதசோரிலிருஈது எழுகதான் 
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௮௪சுத்த ஆவியை அ௮தட்டிப பிள। G inte we 
ளையைச் குணமாக, அவனைச। 2 
தகபபனுக்கு ஒஓபபுககொடுததார. | 3 மத ௨௩ vs, 
௪௩ (௮தைக கண்ட ) எலவாரும। க்க 
பராபரனுடைய மசத்துவத்தைக| » Sor os ௨௮ 

குறித்துப் பிரமிததாகள; இயேசு ,7 மத் ௨௨ sv 
வானவர்செய்த எல்லாவற்றையுங। ***** 
குறிதது யாவரும் ஆசசரியபபடு। 9 மர ௦௬ ௨௯ 
இறபொழுது, ௮வா தம்முடைய ௮05௨ 
ஷா நோக்கிச் சொன்னது: 
௪௪ 1மனிதனுடைய குமாரன் 

மனிதர் கைசளில் ஒபபுககொடுக 
கபபடுவான்; இரந்த வசனஙகளை 
நீங்கள் ஈன்றாயக கேட்டு சாத 
துககொளளககடவீகள என்றா. 
௪டு 3௮வர்கள ௮5த வசனஙச 

ளின் கருத்தை அறியாமல் இருஈ 
தார்கள்; ௮து அவர்களுககுத 

தோன்றராதபடிககு மறைபொரு 
ளாயிருநதது; அல்லாமலும் ௮வர் 
கள் ௮5த ௮சனங்களைக்குறிதது 
அவரிடத்தில் விசாரிசததுககொள 
ளூூறதற்குப் பயபபட்டார்கள். 
௪௬ 4 ஒருசாள் ௮வாகள் தஙக 

ளில் எவன் பெரியவனாயிருப 
பான் என்று யோசனை பண்ணிச் 
கொண்டார்கள். 
௪௭ அவர்களுடைய இருதயததி 

ன் யோசனையை இயேசுவானவர் 

அறிந்து ஒரு பிள்ளேயை எத்து, 
அதைத் தமக்கு ௮ருகே நிறுத்தி, 
௪௮ 4இக்சச சிறுபிள்ளையை என் 

நாமத்தின்கிமித்தம் ஏற்றுக்கொள் '11 போலா ௧ 
ஞுகிறவன் என்னை ஏற்றுச்சொள் | 24 9௨ ௪௭ 
ளுகிறான்; என்னை ஏற்றுககொள்் 
ஞுழெவன் என்னை அனுபபினவ 
ஜா ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான்; “ஆச | 12 மத 30௯ 

லால் உங்கள் எல்லாரிலும் சிறி 
யவனாயிருக்றெவனே பெரியவ 
ஞய் இருப்பான் என்றார். 

க 

19 யோகர் ௪ 

௪,௯ 

oo. 

    
1 

10௩இரா கம், 

| ௪௯4 $அப்பொழுது யோவான் 
(அவனை கோக௫,) ஐயரே,உமழு 
(டைய காமசதினாலே பசாசுகளைத 
| துரததுறெ ஒருவனை நாஙகள் 

| கணடு, அவன் எஙகளஞடனே கூட 
| (உமசகுப) பினசெல்லாதபடியி 
(னாலே ௮வனுசகுத தடைபணணி 
। னோம் எனருன். 
| ௫௰ அதறகு இயேசுவானவா 
'சொனனது: நமக்கு "விரோதமா | 
யிராதவன நம்முடைய பவல் 
இருககிறான்; ஆகையால் நீஙகள 

அவனுக்குத் சடைபணணவேண் 
டாம எனளுர். 
இக 4 அவா எடுக்கபபடும்படிக | 

கு5 காலம் சமீபமானபொழுது, | 
| அவர் எருசலேமுசகுப போகக ! 
சண்ணோேட்டமாகத தமக்குழுன | 

| பாகச தூதாகளை அனுபபினா | 
Ge ௮வாகளபோய அ௮வருககாச | 
இடமயததனமபணணுமபடிக்கு, | 

 சமாரியருடைய ஒரு கிராமததி | 
லே பிரவேசிசெசாாகள். 
| ௫௬ *௮வா எருசலேம் ஈகரததிற 
( குப போகிறவரானபடியினாலே, 
அவ்வூராா அவரை ஏறறுககொள 

| ளவில்லை. 

| GF அவருடைய சீஷராதிய 
।யாசகோபும யோவானும ௮தைக 
| சண்டு, ஆண்டவரே, !1/எலியாவா 

"னவர் செய்ததுபோல, நாங்கள 
இவாகளை அழிககும்படிககு வா 
னததிலிருஈது அக்கினி வரும்ப 
டி. சொல்லச சிெததமாயிருக்கிறீரா 
என்றார்கள். 
௫டு ௮பபொழுது அவா திரும்பி 

அவாகளை அசட்டி,ரீஙகள் இன்ன 
அவியை உடையவாகள என்று 
அ௮.றியீ£கள். 
௫௬ !11மனிசனுடைய குமாரன் 

மனிதருடைய சீவனை அழிக்கும் 
படிக்கல்ல, இரட்சிககும்படிக்கு 
வந்தானே என்றார். 
௫௭ ரி 15பின்பு வேரொரு இரா 

மத்திற்குப் போனார்கள்; ௮வாகள் 
வழியிலே போகையில், ஒருவன் 
௮ வரை நோக்கி, ௮ண்டவரே, 

  

  
  

  

      
 



  

லூக்கா ௰ ௮தஇிகாசம். 
  

௪௭ 
  

ér போகும் இடம் எங்கேயோ. பி. ௩௨ 
அஙசே உமக்குப பின்செல்லு | அவம் 
வேன எனறான். அ ல 
௫௮ ௮வனுடனே இயேசுவான | ௨5 

வா சொன்னது: நரிகளுச்குக் கு!3ம2 6 ௪ மற் 
ழிகளும், அகாயத்தின் பறவைக 
OFS GFE HOFER உண்டு; மனி 
சனுடைய குமாரனோ, தன் சலை 
யைச் சாய்க்கிறதற்கு இடம் இல் 
லாசவனாயிருக்கிறான் என்றுர். 
௫௧௯ 1வேறொருவனை அவா நோ 

கி, எனச்குூப பின்சென்றுவா 

என்றார்; (அதற்கு) அவன் சொன் 
னது: ஆணடவரே, முன்புகான் 
போய, என் தசபபனை g/L. Hw 
பண்ணும்படிச்கு உசசரவு சொ 
டுசகமேணடும் என்றான். 
௬௦ அதற்கு இயேசுவானவர் 
சொன்னது: மரித்தோர் தங்களி 
டததில மரிசசவாகளை ௮டககம 
பணணட்மெ,ரீபுறபபட்டுபபரா 
பரனுடைய ஆளுகையைப பிரச 
சசமபண் என்ளூர் 

௬௧ பினபு வேறொருவன் வந்து, 
”உமக்குப பின்செல்லுவேன், ௮ 
FO முன்பு சான் போய என் 
வீட்டில் இருச்சறவாகளிடத்தில் 
அனுபபிச்சொண்டு வரும்படி உ௪ 
தரவு கொடும் என்றான். 
௬௨ அவனுடனே இயேசுவான 

வர் சொன்னது; கலப்பையைப் 
பிடிகதச்சொணடு பின்னாகப பா 
£சூற எவனும, பராபரனுடைய 
இராச்சியக்திற்ருச் சகுதியானவ 
வன் அல்ல என்றுர் 

e 

ம. அதிகாரம். 
க இறிஸத எழுபது ஷோகளை அற்புதலகள செய கடனை é 

யவும, பிரசலஇக்கவும அனுபபினது der அவுர் | 0 ் 

கமா தாழமையாயிரா ச”: கழும்சா பா 92) 12 a கொரி 

இனனதினனதில் உ.” - no ea 
எனறும புததிகொட 

தாவின கஇருபைககாக ம் 
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௩௭ யோவா, 

௪ ஈடு 

5௨ தெச க ௧, 

bugs 0 da 

உமத ம ௬ம் 

மாற ௬ GB 

துக் ௯ ௩, 

8 & Orr ௪ 

RSs 

9 og v On. 

  10 wg © oe . 

llag ம்.ம் 

ம் 

we 

utr ern oe \ 

வழியைப், உன _ 
கடனச்க த தவன! எட 
மாாததாம்க் B19 Ke 

சோதரி மரியாளைப - 

ன்பு கர்ததா . டு 
மடை. ஒதை ee ncn ti 

னா நியமித்து, தாம் போகச் சத்த 
மான பட்டணம் ஊர்கள் யாவுக் 
கும் அவர்களை “இருவர் இருவரா 

கச் சமச்ரு மூன்னே ௮னுபபுசை 
யில் அவர்களுடனே சொன்ன 
தாவது: *அறுபபு மிகுதியாகவே 
இருச்சன்றத. , 
௨ வேலையாள்சகள் சிலர்மாத்தி 

ரம் இருக்கிறார்கள்; கையால் 
௮றுபபுச்கு எசமான் அறுக்க 
தற்கு (அதிக) வேலையாள்களை 
௮னுப்பும்படிச்கு “௮வனராை பே 
ணடிச்கொள்ளுஙகள் 
௬ நீஙகள் புறப்படுங்கள், ஆடு 

களைக் கோளாய்களுக்குள்ளே ௮ 
னுபபுகிறதுபோல உஙகளை அனு 
பபுதிறேன. 
௪ 7பணபபையையாவது, சா 

மானபையையாவ௫, பாச இரட் 

சைகளையாவது கூட எடுத்துக் 
கொண்டு போகாமலும் *வழியில் 
ஒருவராயும மினவுதல் செய்யா 

மலும் இருங்கள்: . 
® "om Sina IrCa hes, 

பொழுது, இந்த வீட்டாருக்குச் 
சமாதான சவுக்கியம் உண்டாவ 
டசாச என்று முதலாவது சொல் 
| லங்கள். 

சு அவ்விடத்திலே சமாதானச 
வுகியெத்திற்குப பாத்திரன் ஒரு 
வன் இருந்தால், நீஙகள் வாழ்த்திய 
சமாதானசவுக்கியம் ௮வளனிடத் 
இலே சங்கும்; ௮பபடிபபட்ட 
வன் இல்லாதிருந்தால், ௮து உங் 
களிடமாய்த் திரும்பும் 
௪ 11அ௩த வீட்டிலே நீங்கள் இரு | 

ஈது, வேலையாள் சன் கூலிச்குப 
பாத்திசனானபடியினாலே, 1 அவா 
களுச்கு உண்டாயிருக்கிறவைச 
Carts போசனபானஏம்பண்ணுங 
கள்; வீடுகள்தோறும் போகாதிருங் 
சள். 
௮ ஒரு பட்டணத்தில் நீங்கள் 

சேர்ந்தபொழுது, ௮ங்கே அவர் 
கள் உங்களைச் சேர்த்துக்தொண் 
டால், உங்கள் முன் வைச்றெ 
வைகளைப் புரத்து, 

  

  

    
  

 



  

௱௪.வ) ஒக்கா ௰ அதிகாரம். 
    

௯ 1தவ்விடததிலுளள பிணி! 

குச சமீபமாய வஈசதெனறு ௮வா : 

௰ ஒரு'பட்டணத்திலே நீஙகள் ! 

ஏாதிருந்தால், அதின் வீதிசளில 
நீஙக புறபபட்டு, 
௰௪ 3எங்களில் ஒட்டின உஙகள 

போடுகிறோம்; ஆகிலும் பராபர 
னுடைய ஆளுகை உஙகளுககுச , 
சமீபமாய் வஈதசென்கிறதை ௮றி 
யக்கடவீர்கள் என்று சொல்லுங 
கள, 
De. *4அரராளிலே சோதோம் பட் 
டணததாரிலும் அபபடிபபட்ட' 
பட்டணததாா ௮$ிக தண்டிப। 
பை அ௮டைவாரகள் என்று உங 
ளுகருச் சொல்லுறேன. 
Om *ஐயோ! கோராசின பட்ட 

ணததசாரே, ஐயோ! பெத்சாயிதா 
புட்ட ணத்தாரே, உங்களுக்கு வே 
தனை வரும்; ”உங்களசகுளளே | 
BL Ag UVES செயகைகள திரு 
தோன் என்னும் பட்டணங்களில் ' 
CL CREAT EHV, YOM Kot 2௧௫. 
ரமாயத (துககதகினாலே) இரட். 

கள். | 

௰௪ ஆகையால் நியாயத்தாபபு ' 
கானிவே தீருசிசோன் பட்டணத்। 
தாகுச்கு வரும் தண்டிப்பு எளி 
தாய் இருச்சும்; ரீயகள் is 
தண்டிபபை அடை வீர்கள். 
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நீஙகள செபம்பண்ணும்பொழுது | 
*பரமண்டலங்களில் இருக்கற, 
எஙகள பிசாவே, உம்மூடைய நா 

மம ப சுச்சமாய வணஙசபபடுவ | 
தாச) உம்முடைய இராசரீகம் வ | 
ர௨தாக; உம்முடைய சித்தம் பர | 

) தூக் மறு கழி 

| 
Bos oe ௨௧ 

௨௨ மாற யக 

ae யோவா, 

ம்டுஎ யாக் ௪ 

& eGur a 

2.8 

மண்டலத்திலே செய்யபபடுற 
துபோலப பூமியிலேயும் செயயப 
படுவதாக. 

௩ தினம்தோறும் * எங்களுக்கு 
ேணடிய ஆகாரத்தைத தாரும. 
௪ எஙகளுககுக குற்றஞசெய்த 

யாவருக்கும காஙகள மனனிக 
இறபடியினாலே, தேவரீரும் எங 
கள பாவஙகளை மன்னிததருளும; 
நாஙகள சோதனைககுள பிரவேச 
யாசபடி. செய்து, பொல்லாஙகில் 
இின்று எஙகளை இரட்சிததுககொ 
எளும் என்று சொல்லுஙகள என் 
ரா. 

டு ॥ அ௮ன்றியும ௮லா அவர்க 
ளஞுடனே சொன்னதாவது: ௨௩ 
சளில ஒருவன பாதி இராததிரியி 
லே சனசகு௪ சிரேசசெனொனவனி 
டததிறகுப போய, சிரே௫ஏசனே, 
என் சிரேதென் பிரயாணமாயர 

| எனனிடததிலே வஈதிருககிறான். 
௬ ௮வன போசனம பணணச 

செய்யும்படிககு என்னிடத்தில் 
ஒனறுமில்லை; ஆசையால் ரீ என 
சகு மூன்று அபபஙகளைக கடன் 
கொடெகெகவேணடும் எனறு கேட் 
குமபொழுது, 

எ வீட்டினுள இருககிறவன, 
எனக்குச தொகதரவுசெயயாஇரு, 

  
  

                       

௮, என பிளளைசகள எனனுடனே 
(கூடப் பதெதககொணடிருககி 
றார்கள, கான எழுஈது உனசகுக 
கொ௫ெசககூடாதெனறு மாறுத 
சாமாகச் சொல்லி, 
அ ௮ *சனச்கு அவன் ஏநேகிசனா 

| பிருககிற தினாலே அவனுககுச 

| சொடாதிருகதும, பினபு சன்னை 
௮வன் ௮இக வருச்சம்செயகிற 
படியினாலே எழுகதிருகது அவ 
னுக்கு வேண்டியபடிசக்குக் கொ 
டுபபரன என்று உங்களுக்குச் 
சொல்லுறேன் என்றா, 
& *$அநதபபடி. கான் உஙகளுக் 

குச் சொல்லுறெதாவது: வேண் 
| டிககொள்ளுங்கள், ௮பபொழுது 
| உஙகளுக்குக் கொகெசபபடும்; 

  

  
   



  

முது சண்டடைவாகள்; தட்டுங் 

கள், அபபொழுது உககளுகருத 
திறசசபபடும. | 

௰ என்னததினாலெனில், வேண் | | 
டிகுகொளளுகற எவனும் வாவ | 
கிக்கொளளு கிறான், தேடிகசொ 

  

                
j சட்டுறைவனுச்ருச திறசசபபடும் | 

௰க 41 அனறியுமஉஙகளிலதகப 
பனணானவனிடசதில் குமான அப | 
பம சேட்டெறபொழுது, sage 

| 

சேட்டால், மீனை அல்ல பாம: 
பைச கொடுபபானா£ 

௮வனுககுத் தேளைக 

மக அதலால் பொல்லாதவாகளா 

இய நீஙகள், உஙகள் பிளளைக 

சகு ஈலல ரவுசளைச செயயும। 

| படி அறிஈதிருக்க, பரம பிதாவா , 
னவா தம்மை வேணடிககொள | 
ளூசிறவாகளுககு மிகவும ௮௪ 
மாயப பரிசுதத ஆவியைக கொ! 
டாமல் இருபபாரா எனஞா. 

  
| | ற பசாசைத அ.ரத்தினார், பசாசு 
' போனபினபு ஊமையன் பேட 
[னை; அசைக்குறிசதுச் சனஙகள் 

 ஆச்சரியபபட்டார்கள். 
' மடு அவர்சளில லா சொன்ன 
அ “இவன பசாசுகளின் தலைவ 
னாகிய பெயேல்செபூலினாலேர 
பசாசுகளைத தூததுகிறான என 
ர்கள். 
௬ வேறுசிலர் ௮வனாச் சோ 

திக்கும்படிககு பூவ எனத ne 
ஓர் அடையா 

படி atl 
ண்டாகள 
0௪ 5அவாக 

களை அவா 

னே சொனன 
சியத்தா ௪௩. 

a ihe en LD 

~ 

அக்கா மக அ௮திகாசம். 

குக்கலலைககொபெபாளு*மீனக். 3மத ௯ 

பானா£* 

[ 
eae a 

௪ “ஒருகாள ஊமையாசசசெய 

    வினை உண்டு 

கள் அழிஈது? ir   

m@s | 

தேடிசகொள்ளுககள்,, அபபொ!9. பி. ௧௩ | டும்பத்தார் தங்களுக்குள்போ பீரி 
பக அவை | வினை உணடெபணணினால், wipe | 

| தபோவாகள 
| 

| ௰௮ அபபடிக்குச் சாத்தானும் 

(னக்குத்தானே விரோதமாகப் பி: 
| ரிவு உணபெணணினால், அவனு | 
டைய இராச்சியம் எபபடி நிற் 
ரும்? இபபடியிருச்ச£ரீயகள் என் 

  

lupo | னைப QuCwaAGs yen ear er 
ஙு அலல Oe! களைச் து ரத்துகறவன் என் 

ப் க வரி ாள் 
be. oo. | Wa சான் பெயேல்ெ.லைக 

சொண்டு பசாசுகளைச தர. அவ 

a வனானாுவை, உங்கள Siorten sur wir 
Ce. oe 

ர் அலலது 
| வேல செபலி ராசகொணடு அவைகளை, AIS | 

We Gum aus கேட்டால், | லே, 

கொப | இப ய ௨௯ 
ee wg ஈகள? ஆகையால் onsen , 

வசனலகளவிலும உ ங்களுக்கு நியாயததீாபபுக கொ! 
4 மத Wo ஈறு “டச௫வாகளாய | இருப்பாரகள். | 
ய சீ | 

உ௰ 7நான பராபரனுடைய வல் 
்் ர 

ca) | லமையினாலே பசாசுகளைச துரத। 
6மயத ௨ உழ] 
மாற் ௩ ௨௪ | அிகிறபடியால், LITTUOTEDIGD Lu) 

o Gor 9 | இசாசசியம உஙகளுசகுள்ளே சடு | 
ue தியாய வாதிருகதினநதே. 

82% உட ௬ ௨௧ "இயுசமதரித்ச பலவான தன ' 
அரணமனையின் வாசலைச காககி 

| றபொழுஅ, அவனுடைய பொ 

ருள் பசதிரபபட்டிருக்கும். 

wen & பெல் 

| 9 oar (0௩ 0௨ | ௨௨ ?அவனிலும ௮,இ௧ Liev 

சொலோ 

மரு 

ட வான வாது ௮வனைச செயி, தால, 
அவன் ஈம்பியிருரத சகல ஆயுத 
வர்ச்கதததையும பறிததுச்கொண் 
டு, அவனுடைய உடைமைகளைப் 
ume) கெகொள்வான். 

10 மதம௨ ௧௦௨: ௨௬ என்னுடனே 11இராதவன் 

எனக்கு விரோதமாயிருக்கிறான்; 

என்னைபபோலச சோசதுசகொ 
ளளாதிருககிறவன் சிதற அடிக்கி 
றன். 

பக உ௯1 ௨௪ 4 11அசுதத ஆவி ஒரு மனித 
|னைவிட்டுப புறபபடுகிறபொழு 
த; அது தண்ணீரிலலாத இடங 

"தனில் இளைப்பாறும் இடத்தைத் 

தேடித் திரிநது ௮டையாமல் இ 
ருக்கும் காலத்தில், அது தரன் வி 

-ட்டுவதத வீட்டிற்குச் திரும்பவே 
டண்டும் என்று சொல்லி, 

  

  

  

 



      
  
  

  

age க்கா ௰௧ அதிகாரம். 
  

௨டு ௮ந்தபபடி வருகிறபொழு . ச. பி. ௩௬௩. இ௫சாகளுடனே கூட _ எழும்பி, இ. 
து, ௮2 பெருகச் எகாரிக்கம். வெரலை வர்களை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் த. 
பட்டிருககககண்டு, பபாள். | 

௨௬ பின்பு போய், தன்னிலும। | me நினிவே பட்டணதசதா£ 
அதிக பொல்லாத வேறே ஏழு 4, யோனாவின் பிரசங்கச்தைக கே; 
விகளைக கூட்டிககொணடு வகது | ட்டு மனம்திருபபிஞாகள்; யோ 

உட்பிரவேதெத, அஙகே குடியி னாவிலும் இச சஈசதியிலே தோ ! 

  

ர ஆ (2) னி।1 போவா é 

படம ஒனணிலைமையிலும | A! ie eg te bette | ய ௨௬ பே i 
பின்னிலைமை ௮தஇி௧ கேளெளதா;! ௨ ௨௦ ணார நியாயசச்பபு நாளிலே 
யிருக்கும என்றா. “அர் 4 ௨௮, இவாகளுடனேகூட எழும்பி, இ | 
ea 4 இவைகளை அவா சொல ) 3. op எ ௨௪ anetr 9 ¢ Ber é@orornas Bru 

லுகையில, கூட்டததிலிருஈ௪ 6 ஒரு தூச் ௮ ௨௪ Lint sar. 
|! யாகக௨ 

ஸதிரியானவள் ௮வமா Cones), (நமத wo வட | ௫௫ “அன்றியும் ஒருவனும் விளக. 
உம்மைச் சமந்த வயிறும நீர ue | 5 Cures ட்ட ' கைசகொளுததி, அசை அ௮ரசரங்க 

லுண்ட மூலைகளும பாக௫யமுள ;* | உம ,த்திலாவது *மரச்காவின சீழாவது 

எவைகள் என்று சத்சமாய்க கூப ($கஇராமக வைகாகமாட்டான், உள்ளே வரு 
| பிட்டாள. (ர போன கடு இறவாகள வெளிசசம காணுமப ! 

        

i 8 og ய 

௨௮ ௮வா சொனனது; அதனி on as DEG அதை ஒரு சண்டின்மேலே 
லும் அதிகமாய்ப 3பராபானுடை துரு. :ஐவப்பான் 

: * * wr @ vd . ae | ய வாச்சைககேட்டு, அதைக காத 9 on ௪௨௨ 1! ௩௪ "சண்ணானது சரீரத்தின் வி, 
துக்கொள்ளுறெவாகளே பாக்கிய எககாயிருககின்ற த; அபபடியி | 

வானசள எனம, ௬௧௪, உன கண் சொஸதமுள்ள | 
௨௯ அன்றியும் சனஙகள் as தாயிருந்தால் உன் சரீரம் முழுவ 

ளாய்க் கூடிவாதிருக்கிறபொழுது தும் வெளிச்சம் YO HAGE 
௮வா சொன்னதாவது" இரச. கும், Ws கெட்டதானால் உன் 
சா௩சதியாகள பொலலாதவாகளா | ein er அடைந்திருக்கும். | 
யிருக்கிறார்கள், ஒர் அடையாளத 
தைச சேடுகிறார்கள், ஆனாலும 
யோனா தீர்ககதரிசியின் ௮டை 
யாளமேயன்றி, வேறடையாளம 
இவாகளுககுக கொடுக்கபபடுவ ௬௬ அப்படி உன சரீரம PB Y | 
இல்லை றததிலும் இருள் அடைர்திரா' 

மல் முழுவதும வெளிச்சமாயிருர ! 

நினிவே பட்டணததாருககு ௮ தால, அபபொழுதி ஓஒ ஒரு alors 
டையாளமாயிருந்ததுபோல, மனி 1 அலலத ஓரா] குத் தன் பிரசாசத்தினாலேர் உன் 

உ வடட | wees pent | 
சீனுடைய குமாரனும் இர்தச் சர். ஜெலினலே னை வெளிச்சமாசகுெதுபோல, , 

௬௫ ஆகையால் உன்னிலுள்ள ' 

வெளிச்சமானது இருளாயிராதப 
டிக்கு எசசரிசசையாயிரு. 

௬௰ “ஐசலால் யோனாவானவன்     

  

தீதிச்கு இருபபரா. " அது முழுவதும் வெளிசசம் 4 
mae *செற்கு இராசஸ்திரி சா டைந்திருக்கும் என்றார். 
லோமோனு௪டய ஞானச்தைச் ௩௭ 4 அவர் அப்படிப் பேக , 
கேட்கும்படிச்குப் பூமியின் எல் கொள்ளுசையில், ஒரு பரிசேயன் 
லைகளிலிருஈது வந்தாள; சாலோ தன்னுடனே கூடப பகல்போச ! 
மோனிலும் இந்தச் சந்ததியிலே னம் பண்ணும்படிக்கு அவரை | 
சோன்றினவன் ௮தஇிகமாயிருக்கி வேண்டிக்கொண்டான்; அவர் | 

ரன்; (அனாலும் இவர்கள் கேட்க போய்ப பரஅ்தியிருந்தார். | 
மாட்டார்கள்;) ஆசலால் ௮௪ இ। 1௦ எ ௪ | ௬௮ 1 போசனம்பண்ணுகறதற்   ராசஸ்திரி நியாயச்தீர்பபுநாளிலே கு முன்னே அவர் ஸ்கானம்பண் | 
 



| லூக்கா மக தஇகாசம. ஈ௫ஈ 
  

இ பி. ௬௩. 
வதனா, அர்கம் 

| eine இருஈசதைப பரிசேயன் 
som அசசரியபபட்டான. 

ட ௬க௮பபொருது சாகதா அவனை | 

டகோகூ, பரிசெயராகிய நீஙக ள் | 
4 

போசனபான பாச.திரஙகளின் | 

  

1வெளிபபுுசசைச சுதசம்பண | 1 முத் ௨௩ ௨௫ 
ணுகிற்கள ; "உங்கள் உளளம , பதக கறலி 

வி! எ 

சொளளையினாலும துராசையின | தான் ௪ ௨௭ 
ஓம நிறைகதிருககினறது. ord do. ae 

ச * அல்லது கய 

௪௰ ௮ புததியீனரே, வெளிபபு | &ளாக் கூடிய 
ததை உண்டாக னெவர் உட்பு | ary 

வி் லை 2 405 on an 
தசதையும உணடாககவிலலையா” 5 ok oe 

சக அ௮பபடியிருகக 3உஙகளுக 

ரு உணடானவைகளைப “Deans | ட் oe 
யாகக கொடுஙகள, அபபொழுது. 7 சூடுக 

சகலமும் உங்களுககுச் FE SW oe டக்கு 

இருக்கும் 
௪௨ *ஐயோ! பரிசேயராயெ உங 

களுக்கு வேதனைவரும; என்னத 
தினாலெனளில், நீஙகள் giant ul 

ஓும அளுயிபூணடிலும சகலவித 

இரைகளிலும் பத்தில ஒன்றுகொ 
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௪௯ அகையால் ப.ராபரனுடைய 

ஞானம் சொலலு ர தாவன: 10௩7 
ன தாக்கதரிசசளையும ௮பபோஸ 
தலனாயம அவாகளிடததில் ௮ 

னுபபுவேன்; அலர்சளில இல 
ரைச கொலைசெய்து சிலமாசதுன் 
பபபதசெ.துவார்கள். 

௫௰ உலகசதோற்றம் முசர்கொ 
jor 11அபேலின் இரதசம் தொ 
டஙகி, பலிபீடததுககும் தேவால 
யததுககுமாடுவே அழிச்சபபட்ட 
1?சசமியாவின இரசதமவனாக்கும் 
சரதபபட்ட சசல நீ£ச்கசரிசக 
ஞூ டைய இரசசமும இரசச சாத 

திமினிடசதிலே கேட்சபபடும 

படிக்கு அப்படிச் செய்வார்சள். 
டு இஈதச சஈதகியினிடத்திலே 

அது கேட்சப்பமே, என்று நிச்ச 
யமாய் உஙகளுச்குச் சொல்லு 
றேன் 
இ௨ 13ஐயோ! நியாயசாஸ் இரிச 

ளாகிய உஙகரஈரக்கு வேதனைவ 
ரும்; என்னத்தினாலெனில, அறி 

| வின் இறவுகோ$லை எடுத்துச்கொ 
ண்டு போனீர்கள்; நீங்களே உட் 

  

  

    

| 

| 

வேசனைவரும், | 
மிசவும ' 

 



  

moe ஓககா 

பிரவேசிச்சவிலலை; உட்பிரவே 
சிகழெவர்களுக்குத் தடைபண் 
ணினீர்கள்* என்றார். 
Gm 1 இவைகளை அவர் அவர் 
சளுடனே பேசிச்கொண்டபொ 
முது, வேசபாரகரும் பரிசேயரும 
sani sian குறறமகாணுமப 

DAG, ் 
௫௪ 1அகேககாரியஙகளைக்குறித 

து ௮வா பேசுமபடி மிகவும ௮வ 
ரா கெருச்சமாய் வினாவித ததி 
ரமாய்க காததிருநது, அவருடைய । 
வாய்மொழியிலே தபபிதம கா; 
ணப பார்ததாகள 

    
| 
ர் 

௰௨. அதிகாரம். 
6, கிறிஸது சமமுடைய சிஷாகள மாபததுககு இடற 

கொடாமல் இருக்கவும பயமிவலாமல தமமுடை ்' 

ய உபதேசககளைப பிரசஙடக்கவும போதித்தது 

Om, gar பெரிய களளுடியககளைக சட்டின | 

ஒரு ஐசுவரியவானை உ வமையாகக்கொணடு பொ) 
ருனளாசையைக்குறித்துச் சன களை எச்சரித்தது 

2.9. அ௮.திகமாய உலக காரியயகளில சவலைப் | 

படாமவிருக்கவும, ௬௧ பராபானுடைய இராச்சி 
யத்தைச் தேடவும, ௧௧ பீச்சைகொடுக்கயும, | 
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i & ட  சபபமெ; பரிசுத்த ஆவியைத தூ 

, ஷணிசூறவனுககு ௮து மன்னிக 
| கபபடாது. 

ous wo vm | O8 *அனறியும் செபதஅலயஙக 
மாற wa Oe ளுச்கும்துரைத்தனஙகளுககும்து 
pie aa oe ச் இிகாரஙகளுக்கும் முன்பாக உங 

சளைக கொணடுபோய் விடும்பொ 
   



அக்கா 0௨ அதிகாரம. 
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மூது எபபடி, என்னததை, எதிர்| சி. பி. ௩௩. | கையால் இளைபபாறிப புரிததுச் 

உதசரவாகச் சொல்லுவோம் என்| அ அய 
றம, எசைப் பேசு2வாம் எனறும் | 

் சகவலைபபடாதிருஙகள். ' 
| ம நீஙகள் Cue Ca cary wena | « 2 

| sors Une ss ஆவியானவர் ௮5 

1 யோவர 

ae 

| திபபாரே என்னு. | @ 
. a Care வம ' . 

| Dim | அபபொழுகு கூட்டத்தில் be - oa ட்டு எடுசதசகொள்வாகள்;* 5 yy 

ஒருவன gaan CrrsMu Cur )* sea ev UGurang ரீ சேகரிததவைகள் 
ஆதிகிமா உன ட ககர, என சகோசான் எனககம । 

    

Oe அதற்கு அவா சொனனது: , 
மஸிதனே, எனனை உஙகளுககு ; 

  

ச கீமோ 
கியாயாதிபதியாகவும பஙதிழிற ! ௦, ௦௯ | ௨௨ ரி பினபு சம்முடைய as 

| வஞகைவும ஏற்பசெதினவன யா டாக் -6 1ரைநோககு, *அதினாலே நீங்கள 
வன் எனறு சொலலி, அர் | peor சீ௨னைககுறிசது என்ன 
OM * Mery எலலானணாயும கோ! உணயபோம் எனறும், உங்கள் சரீ 

௧௫ ஒருவனுகக எவ்வளவு ஆஸ | ரசதைக்குறிச்து என்ன உப 
உணடாயிரு தாலும அவைசளி. போம என்றும, கவலைபபடாஇ 

| னாலே அவனுடைய சீவன உண, ருஙகள என்று உங்களுககுச் சொ 
awa; அகையால ரீககள லலு றேன். ் 

| பொருளாசைசகு இடஙகொடா। | ௨௩ அுகாரசதிற்குச Ca sy, 
மல எசசரிககையாய இருகககக | உடைக்குச சாரீரமும், ௮இகமா 
ட வாசள எனரா. | யிருக்கறதே 
0௬ 4 அலலாமலும் ஒரு உவ 2.௪ காசஙகளை மோக டப பாருங 
மையை அவாகளுச்குச சொன, (கள, அவைகள் விசைக்கிறெது 
னா, அசாவது, ஐசுவரியமுள்ள (ரிலலை, அறுகஇிற துமில்லை, ௮ 
ஒரு மனிசறுடைய காணி பூசி, DAE CREB பணடசசாலையும் 
ஈனருய் விளைத்து. 8 போ, ஈஈ ,களஞ்சியமும இல்லை, *௮அவைச 

௰௪ ௮பபொழுது அவன தனக 
குளளே சரதிகதுசகொணடு சொ! 
னனது; என் தானியசசைச சோச் | 

துவைக்கெறதற்கு வேண்டிய இ 
டம இல்லையே 

| 
| 

| 

| 
| 
| 

| 

| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

ய௮ சான 6 woe டம்) 

| என் களஞ்ட' 8 
A asa © ச] 
| கட்டி, எனக - பம் 

யாவை யும் 6 ப் 

(Og Crna gy 

௰௯ பினபு Bl 
! மாலே, ௮2 ப 
உனசசாக 1 பதி 

ப) | வைக்கப்பட 
ர 

9 ச தீமோ, 

(3 பாச Da & | 
ர க கொரி மடு 

பகோசதிலே உ௩சளாச்குபபோ' oo பாக ம 

னிடததில கே 
சனசகும உண்டான சுத௩தர ஆஸ் | டமி வசசபப। ௨௧ £பராபரணில ஐச.வரியவா 
இயைபபஙஇிட்கெகொள்ளும்படி | 22 சல 2. |னாயிராமல, சனச்சாகப பொக்கி 

க . | 6 wee we ‘ ’ 

ககுக கட்டளையிடும எனறான். og as க பிங்களைச சோக்றெவனுக்கு ௮ப 
எரேோ.௰௭ ve 

(6 குத்க வம tom 

1 ௪௧ ௪ய௪௪ 

mG | 
  

  

குடிதது மகிழ்சசியாயிரு என்ற 
“2 என் ததுமாவுடனே சொல்ல 

a, | வேண்டும என்றான் 
| ew அ௮பபொழுது பராபரன் ௮ 
। வனுடனே சொன்னது: புத்கியீன 
னே, இகச இராததிரியிலே 4உன் 
.அச்துமாவை உனனிடசதில் கே 

யாருக்காக இருக்கும் என்ரு. 

படியே சம்பவிக்கசும என்று சொ 
லலி, 

  

  

ட ரசரம பராபரன உணவு சொ 
'டுககிரா; ப௱வைகளிலும நீஙகள் 
மிசவும ௮இ௧ மேன்மையாய் இ 
 ருகிறீசள அல்லவா? 

௨௫ அன்றியும் உங்களில் ஒரு 
வன் கவைப்படுகுகினாலே, சன் 
சரீர அளவுக்கு ஓரே முழசசையும் 
கூட்டுவானா? 

ட ௨௬ மிசவும சறிய்தானது உங் 
SoM rev அகாதிருகக, மற்றவைக 

ஸசகாக நீஙகள் என்னத்திற்குக் 
om MLAS Steen? 

௨௭ லீலியென்னும் புஷ்பஙகள் 
வளருறெ வகையைச் இக்இத்துக் 
கொள்ளுங்கள்; அவைகள் வருச்     சய tt te tent mentee aerate



    

  

௱௫௬ 
  

லூக்கா 02 wg Harr. 
    

துகறதுமில்லை, தூற்றெதுமில்லை; 2. பி. ௬௯ 

சாலோமோன் தானே மிகுஈத மகி அ அவ 

லமய/டையலனாயிருகதம,அலை | 22௪ 4: 
சளில ஒன்றைபபோல( அழகாய்)! கல கொளளதி 

உடுததியிருகசவில்லை எனறு உங ; ௫௨௧௭ 
"1 ws ௬.௬௩ 

களுச்குச சொலலு றேன். ஏத ௦௪ ௨௦), 

௨௮ அபபடியிருக்க. அற்பவிசு | ௨௪ 
வாசிகளே, இன்றைக்கு வெளியி! 30௪ 2 ௨௪ 
லிருஈது காளைக்கு Oude போ! 
டபபடுறெ புல்லுக்குப பராபரன toe & ௨௰ 
இவ்விதமாக உடுத்தினால், மிகவும opto a a 
அ.திகமாய உஙசளுககு அபபடிச 5எபே.சு de 

செயவா£ அல்லவா? க்க 
௨௯ 4 அகையால என்னததை| ; பூ ow. em 
உண்போம.எனனததைப பானம | 
பணணுவோம எனறு நீஙகள சே 
ளாமலும் சலச்கம் அடையாம 
லும் இருங்கள். * 
௬௰ உலகத்தார் இபபடிபபட்ட 

வைகள் யாவையும தேடுகிரஞா 
கள; இவைகள உஙகளுக்கு வே 
ண்டுமென்று உஙகள் பிதாவான 

au ௨ ௪௫ 

oe her 

மக் ௨௪ ௪௩ 

  வா அறிஈதிருககிரர். க சொ ௨ 
௬௧ 1விசேஷமாயப பராபரனு ட. 
டைய இராசசியததைத தேடுற | ௦௬ o@ 

கள; அ௮பபொழுது இவைகள எல | 
லாம உஙகளுகருக கூடச் சொ 

| 

  
டுககபபடும். 

௬௨ றிய “அட்கெகூட்டமே, 

உஙகள் பிதா இராச௫யத்தை உங 
சஞக்குக கொடுககப பிரியமாய் 
இருக்கறொ; ஆகையால் பயபப । 
டாதிருஙகள். 
௬௬ *உஙகளுச்கு உண்டானவை 

களை விற்றுப் பிசசைகொடுஙகள; 
௨ஙசள் பொச்கிஷம் எங்கேயோ, ! 
அங்கே உங்கள் இருதயமும இ. ் 
ருக்கும் 

௬2௫ அகையால் *பழமையாய்ப் | 10 மத,௨௪ ௪டு 

போகாத பணபபைகளையும கு, 
றை துபோகாச பொசகிஷாசை , 
யம பாமணடலஙகசளில உஙக 
ரக்காக உணடுபண்ணுஙகள; ௮ | 

ஙசே திருடன் சேருகறதுமிலலை, 
பூசசி கெடுஈகிறதுமில்லை. | 
௬டு ர $உஙகள அனாகள் கட்) 
டபபட்டவைகளாகவும *உஙகள் ! 

Gos Or we 

உடு fe wrm 

ம்௩ nh gra | 

Qe ௬௪, ௬௬ 

கசேச க.க 

௨பே சுய 
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விளச்குகள் எரிறெவைகளாகவும 
தஙகள எசமான் கவியாணசதிவி 
ரு5து திருமபி வாது தட்டிமபொ 
முது, உடனே அ௮வருககுத இறக் 
குமபடிககு ௮வன் வரக காத்திரு 
கத மனிதருககு ஒஓபபாகவும இ 
wear. 
௬௬ எசமான வாது விழிசஇிருக 

சக காணும் ஊழியககாரரே பாக 
போ 

௭ 7அவன் அரையில் சச்சை 
| கட்டிக்கொண்ட அவர்களைப பக 
இயிருகசச செயது, பின்பு வாது 

, அவாகளுககு ஊழியமசெயவான 
| எனறு மெயயாகவே ௨௩, களுக 

குச சொலலுகநேன 
rH ௮வன இரணடாம் சாமத 

திலாவது மூன்ராம சாமததிலாவது 
வ௩அ அபபடியே சணடால, ௮வ 
வூழியககாரா பாககியவானகளாய 
இருபபராகள. 

௬௯ திருடன் இன்னவின்னரே 
ரதகில வருவான எனறு வீடடெ 
சமான அ௮றிஈசால், ௮வன விழி 
இருநது தன் வீட்டைக கனனமி 
மெபடிககு இடஙகொடுககமாட 

| டான், அது உங்களுககுச தெரி 
யும் 
௪௰ 9அரசபபடியே நீஙகளும் 

நினையாத நேரசதிலே மனிதனு 
| டைய குமாரன வருலசால் ௪௪௪ 
| னமாயிருககககடலவீாகள COT CMP. 

, ௪௧ஃர அபபொழுது பேதுரு ௮ 
(வரை கோகி அணடவரே, இகத 
। உவமையை மீ எங்களுக்கு (மாத 
திரம்) சொல்லு இறீரோ, எலலா 

| ருக்கும்சொல்லு, கிறிரோஎனரான். 
| ௪௨ அதறகுக காததர் சொன்ன | 
த: 1?தகு.ியான காலத்திலே wig. | : 

, கொகெரும்படிககு எசமான் சன | 
னுடைய பணிவிடைசசனஙகள | 

| மேல வைக்கத்சக்க உணமையும , 

| புததியுமுளள விசாரணைககாரன் ; 
யாவன் | 

௪௬ எசமான் வரும்பொழுது. | 
, அபபடிச செயயக காணப்படுகிற ! 

| | 'ஊழியககாரன Ling Bw வான. 

    
  

 



௪௪ leswnrer SITS உண 
' டான எலலாவரறினமேலும ௮வ 
னை வைபபான எனது மெயயாய 

உஙகளுசகுச சொலலுகிறேேன. 
௪௫ “அநத ஊழிய£கா ரன, ஏன, 
எசமான வரத தாமதிககிரு 

எனற தன இருத.பததில ண்ணி. 

வேலைககாரரைவும வேலைகக ரிக. 

ளையும் ௮டிசகவுமபுசெ.துக குடித 
து வெறிசகொளளவும Qgn a &) 

னால், | 
௪௬ அரத ஊழியககரான Ate 

யாக நாளிலும அ௮றியாச கோத்து 
லும ௮வனுடைய எசமானவாது, 
அஉனைக அணடிததுபம்பாடடு * 

உணமையிலலாதவாகளு டனே, 
௮வனுககுளள ப௩கை ஏற்பதே. 

ட்டன 
௪௭ மிகுதியைப பெறறவன ௭: 
வனோ, அவ்ணிடததில மிசவும 
Sandee uuu, மிகுயைப பற. 
றிசகொணடவனிடததல௮௧ம 
கேடகபபடும. 
௪௮ 3அசலால சன எசமானு। 
டைய சிததததை அறிஈதும எதத। 
னமாயிராமலும அவனுடைய சித | 
தக௲னபடி செயயாமலும இருக! 

இற ஊழியககாரன் ௮௧ அ௮டிக। 
ளைப் பெறறுக்கொளவாண, (*தித' 

கசசை)அறியாசவனாயிருஈத அடி. 
சரக்கு ஏறறவைகளைச செயகிற 
வன கொஞ்சஅடிகளைப பெறுக 
கொளவான. 
௪௯ 1 5 துகனியைப பூமியின்: 

மேல் போடவாதேன, அது இப: 
பொழுசே பற்றி எரியமபடிககு , 

|   விருமபு நிறேல | 

இ௰ *அசா - எ ர்க று. 
ent. wi aren னம) 

உணடு, ௮௨ ன், 

மிகவும ட t 

௫க TED 101 

(தைத தரு. ன 

என்ராகினை குலு 

ல, “பரிவிச (கி 

வநதேன் ச 
| சொலலுஇ! 

  

லக்கா ௰௨ அதிகாரம. 

@. பி ௬௯. 
“Dan 
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௫௨ "எபபடியெனில், இதுமு 
சல ஒரே கும்மபததிலே ஜாத 
| மபா பிரி கருபபராகள; மூன்று 

போ இபணடுமிபருக்கும, இரண 
டடுபிபா மூனறுபேருக்கும, விரோ 
.சமாய இுரூபபாாகள. 

௫௩ தகபபன மசனுகரும், மகன் 

தகபபனுககும? தாய மதளூககும 
மகள சாயசகும, "மாமி தன மரு 

WE OLE HW, EUs! er wis 
கும விமீராசமாகப பிரிரதுமபா 
வாசன GED CPN 
G+ ரி 1?பினபு gat Ferwe 

(on. V' Gor G) 4 9 em Gord.) IRI On ஒரு 

மேத்திமல அழுமபுகிற 

தைக காணஇிற உடனே பெரும 
மை வரும எனறு கொலலு கிறா 
சள, அுதபபடியேயும ஆரும் 

டுக் அலலாமலும சென்றல ௮ 

டிககிரசை நீயகள காணகிெபொ 
முது, கராஙகை உணடாகும என 
இறாகள, அரதபபடியேயும ௮ 
கும. 
௫௬ ௮ வஞ்சகரே, பூமியின உ 

, வத்தையுமவானாதின உர வததை 

பயம வகையற்கக ௮றிஈ திருக டா 
கலி, இககாலசதைமாசதிரம் நீங 

| 

சமகம் 

  
fol உகையமறாமல இருகிறது 
எப்படி? 

௫௭ 4 அல்லாமலும நியாயம 
' இனனசெனறு நீஙகள உஙகளா 
டலே எணணிசகொளளாமவ் இருச 

ட நிறசெனன 7 

 கூடததுமையினிட ததுககுப போ 
கிறபொழுது 13 அவனைவிட்டு நீங | 
 ருமபடிககு வழியிலே பிரயாசப | 
"படுவாய், இலலாவிட்டால ௮! 
"வன “உன்னை நயாம ஈதிபதிககு 
' மூனபாசக Glas: com BE LIT alg LEY 
, லாமல நியாயாதிபகி உனனைசசே 

௨சனுச 5 ஒபபாகொடிபபான, 
' சேவசள உன்னை சகாவலில போ 

avn Got. 

5௩ ரீ ௫ காசாரிலும குறை 

orf SY & G5 வட் & (Hb 

a Cig %. wine 
a TEL ov 
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௫௮ 11ரீ உன் எதிராளியட Cen | 
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ஈடு அரசகா ௰௩ ௮திகாசம. 

சபபடமாட்டாயெனறு உனக இ பி, ௩௯. | இராட்சத தோட்டத்தில் ஒரு ya | 
1 

வறிது Re குச் சொல்லுகிறேன் என்றா. 
* அல்லது கடன! 

காரா மத் மழு 

௨௪ தரக் ௦௧௪ 

3 எசா. க௨ 

Os 2.8 ௦0௯ 

௩. அதிகாரம். 
க இறிஸது கலிவேயாமுதவானவர்சஞுக்கு வத | 

கேட்டை அறிலிதது, மற்றவாகள் குணபபட 
வேணடுமெனறு பிரசலதத்தது ௬ வெட்டப் | 
பட்ட கனி கொடாத அததிமரத்தை உவமை | 
யாகக் காடடினது மக கூணியாகிய ஒரு ஸதிரி | 
யைக் குணமாகி னத் 0.5 கடுகுவிதையின உவ 
மையினாவூம, புளிதிதமாவின உவமைபய்னாதூம, 
தமமாலே தெரிரதுகொளளபபடடவாகளினஇரு 
தயத்திலே ஈடஈதேறும துரு வசனததின வலவ 
மையுளள திரியைகளக் காணபிதது, ௨௪ Cems 
கமான வாசல்வழியாய்ப பாரவேசுிக்கப போதித 

தக்க ஏரோதையையும எருசவேமையும சடி. 

ஈத கொணடது. 

லாததென்பவன சில கலிலேய 
ருடைய இரததததை அவாகளு 
டைய பலிகளுடனே கலாதிருஈ 
தான், ௮௪ கலிலேயராககுறித 
அ ௮வ்வேளையிலலை அஙகேயிருக 
இற சிலர் அவருடனே பேசுக 
கொணடாராகள். 

௨ அவர்களுசகுப பிரதியுததர 
மாச இயேசுவானவா சொன்ன 
தாவது: அதக சவிலேயர் yuu 
டிபபட்வைகளை அனுபவிதததி 
னாலே, மற்றெல்லாக சவிலேயரி 
லும (௮௧) பாவிகளாயிருஈதா£ 
கள எனரு நினைககிறாகள? 
௬ அபபடி இல்லையென்று உங 

களுக்குச் சொல்லுகறேன; tw 
சள மனமதிருபபாவிட்டால, எல 
லாரும் ௮பபடிக கெட்பெபோ 
வீகள். 
௪ அல்லாமலும் லோவாவிலே 

கோபுரம் விழுஈது பதினெட்டுப 
பேனணாச கொனறசே; age Cal 

மில் குடியிருககற மனிதா எல்லா 
ரிலும் HEEL பதினெட்டுபபே 
(ரூம் ௮/௪ குற்றவாளிசளாய *இ) 
. ருகதார்களஎன்றாகினைகஜீகள? 

டு அபபடி. இல்லையென்று உங 
களுச்குச சொலலுகறேன; நீங । 
கள மனமதிருபபாவிடடால் எல 3௨ ௨௦௯ 
atmo அ௮பபடிபபோலக கெடு 44) 0௨ டமாந 
வீர்கள் என்னா ட அடக் 
௬ 4" அலலாமலும் ௮வா சொ 

டன்ன உஒமையாவது” ஒருவன் 

மாற மிரு மறு 

அய de LT     

| திமரததை நாட்டியிருககான. | 
எ பின்பு ௮வன வாது அதிலே | 

சனியைத தேடினபொழுது ஒன | 
அம சாணவில்லை, உடனே அ | 
பவன சோட்டககாரனை கோச, ! 
|இதோ, மூனறு வருஷமாய Big 

|  yaBung Co) கனியைத சேடிவ ! 
| ருறேன ஒனறம காணவிலலை, | 
| இதை வெட்டிபபோடு, நிலசதை | 
டயம இது என்னததிறகுக கெடுக | 
து எனறான் 

| ௮ அதறரு ௮வன் சொன்னது. . 
| ஐயா, கான் இசைச சுற்றிக கொத । 
| தி எருபபோடுவேன்; ஒருவேளை 
(இது சனி கொகெகும; அசை, 

யால இது இஈதவருஷமவராக , 

கும இருககடடும. | 
௯ சனி கொடாதிருநதால், நீர | 

இனிமேல் இசை வெட்டிபபோ 
டலாம எனறு சொனனான என் 
ரா. 

௰ ர ஜா ஓய்வுசாளில் அவா ஒரு | 
செபஅலயததில போத்சம்பண் 
ணிசககொணடு 'இருஈதபொழுது, | 

                     பலவீனமாசசசெயகற அவியை 
புடைய ஒரு ஸதிரி ௮ஙகே இ. 

, ரதாள், ௮வள் எவ்வளவும நிமி ' 
ப ரசகூடாச கூனியாயிருநதாள். | 

ட ம௨ இயெசுவானவர் ௮வளைகக ! 
் ண்டி சமமிடததில் onl gs oS) 
ரியோ உன பலலவனததிலிருகது , 
விடுசலையாச்சபபட் டாயெனறு 
சொலலி,“அவள்மேலே தமதுகை 

| SCT OA FGM. 

௩ உடனே அவள் நிமிந்து, 
, பராபரனைத அ.திசெயதாள | 

௰௪ இயேசுவானவா ஓயவுகாளி , 
லே குணமாகனெசைச் செப | 
- லயதசலைவன seer) விசனம | 
டடை து சனங்களை கோகி, 
3வேலைசெய்யும்படிசகான அற. 
ராள உணடு; 4அவைகளிலே 

| நீககள வாது.குணமாககிககொள் 
, ஞஙகள்; ஒய்வுராளிலே அபப 
| pe செய்யககூடாசெனறான. 

  

॥



| Near Dm அதிகாரம, 
  

௱௫௯ 
  

௰௫ ௮வனுககு மாறுததரமாகக்। 
காதசா சொனனது: வஞ்சகனே, 
'உஙகளில் எவனானாலும தன, 

எருதை அல்லது தன கமுசையை 

ஒயவுசாளிலே தொழுவிலிருஈது 

அ௮விழ்ததுககொணடு£2பாய அதற் , 
குதகணணிீ காட்டுகிறஇில்லையா? 

de அதுபோல ஆபிரகாமின ' 
சநததியில பதினெட்டு வருஷம 
சாசதானாலே கட்டபபட்டிருச 
இற *இவளை ஒயவுரசாளிலே 9 Kx 

சஙகிலியிலிருஈது அவிழ்சத விட 
வேணடியதிலலையா எனஞா 
0௭ அபபடி அவா சோனன 

பொழுது, ௮வரை விரோதித 
। இருக ௮அனைவரும வெட்கபபட் 

டராகள; அ௮லலாமலும சனஙகள 
யாவரும் ௮வர் செயச மட௫மையா 
ன செயகைகளைக்குறிசதுச௪ Fh 
தோஷபபட் டாகள. 

௰௮ 143பினபு ௮வா சொன்னது 

பாாபரனுடைய இராசசியம ௭ 

ஈற்கு ஓபபாயிருகஇன்கது? அதை 
எதற்கு நிகாசொல்வேன்? 

| Ds அது ஒரு கடுகுலிசைககு 
Su 5A Sorms;  (எபபடி 

யெனில) ௨௫ கடுகை ஒரு மனி 
சன எடுததுத தன் தோட் டதீ.தில 
போட்ட ரன, அது வளர்ஈது பெ 

பரிய செடியாயிற்று, அப்பொழுது 
| தகாசததுப பறமைசள அதின் 
இளைசளில கூடுகட்டின எனருா 

  
! 

  
, 20 4 அன்றியும அவா சொன 
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| lo ne இடமக 

11 மாசா + wo 
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நு கபய OF 

| 
டட மேச 

ட ௨௪ இது புளி பாள மாவுக்கு । 
ஓப்பாயிருச எ :॥ வட sig Glu | 
னில அதை டமி" 
மூனறு மர த 
புளிபபடை உல 
YO Bh) Gv» 

௨௨ | 19, nf 
லேமுகரூப tT 
கிறபொழுச கா 
அம் இராமா ப் 

உபதேசமப. 

  

| ௨௬ 1 அபபொழுது ஒருவன 

| அவரை கோகஇ, அண்டவரே, 8 

, லவபோமாசதிரஈதான இரட்்சிக்சப 
படுவாகளோ என்றான. 
௨௮௫ ரி அதற்கு ௮வர் சொன்ன 

து *இகெசமான வாசலின வ 

யாயச (சீவனில்) பிரவேசிக்க 
மிகவும பியாச்பபவெகள, என் 
னசதினாலெனில்," அகேகா உட் 

| பிரவேசிசகக தேடினாலும பிர 
| வேசிக்கமாட்டார்கள என்று உங 

களுகருச் சொலலுகிறேன. 
௨௫ 1வீடடெசமான் எழுந்தி 

ரது சசவைப பூட்டின பினபு, 
நீஙகள் வெளியே கினறு கதவி 
லே சட்டி ௮ண்டவரே, ஆண் 
டவரே, எஙகளுக்குத திறக்கவே 
ண்டு எனறு கூபபிடததொடற 
கும காலததிலே 11அவர், கான் 
உஙகளை அறியேன் என்றும் bie 

| Sor விடவொத இடததை அறிய 
மாட்டேன் என்றும உலகளுட 

னே சொலலுமபொழுது. 
௨௬ நீஙகள உமககு முன்பாகப் 
போசன பானமபணணினோமே 
நீர எஙகள் வீதிகளிலே போதகம் 
பணணினீரே என்று சொலலுகவீர் 
கள. 
௨௭ !1இனாலும் அவர் சொல்வ 

கி. உங்களை அறியேன்; நீங்கள் 

விட்வொச இடத்தை அறியேன; 
14 அகஇூரமககாரராகிய நீஙகள் ஏல் 
லாரும் எனனைவிட்டுபபோஙகள் 
என்று சொல்லுவா என்று உங 

களுக்கு”: சொலலுகறேன் 
௨௮ 13நீஙகள் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு 

யாக்கோபு என்பவாகளையும சக 
ல தகக்தரி௫களையும் பராபரனு 
டைய ' இராச்சியததில் உள்ளவர் 
கள் என்றும் உஙகளைப புறம்பே 
தள்ளபபட்டவாகளீ என்றும் கா | 
ணும்பொழுது, 14உங்களுக்கு ௮ | 
முகையும் பறகடிபபும உணடா :; 

யிருக்கும | 
௨௯ அன்றியும் இழக்லலெம், ' 

Crp Sey, வடக்கிலும், தெற்கு | 
அமிருகது சனங்கள்வந்து பராபர | 

    

    
  
 



  

னுடைய இராச்யெத்தில் பாதியி 
| | ரப்பராகள 

மூஈதிீனோராய் இருப்பராகள ; 
மூகதினஞோ பிஈதினோராவாகள 

G1 GOT (1p 

௩௧ 4 அகத காளிலே சில பரி 
சேயா அவரிட தீதில் போய. ஏ 

ரோசே உம்மைச கொலைசெயய 
மனதாயிருசகிறான்; அகையால 
ரீர இவ்விடததை விட்டுப போச 
வேணடும என்ராகள. 

௩௨ அவர்களுடனே அவா சொ 
னனத நீஙகள் போய் தனறைக 
கும்காளைக்கும கான்பசாசுகளைத 
துரசதி ஏரோச௫ியஙகளைச செய 
து மூடித்து, “மூனறாம நாளில 
நிறைவடைவேன். 

om முச்சியமாக எருசலேமுக 
குப புறம்மிப ஒரு தாககதரிசி ம 

டிஈது போடுறது வழகசசமலலாத 
படியால், கான் இனறைககுமசா 
tna en Ser amen காளிலே 
yo இய்விடஙகளில நடக்க 
வேண்டியசாய இருககின்றதென 
று ௮-ஈத நரிசருச சொலலுஙகள 

me 8எரு£லேம் பட்டணமே, 
எருசலேம பட்டணமே, உன்னி 
டததில் அ௮னுபபபபட்டவாகள 
மேல கலலெறிஈது தாககதரிசக 
சோக கொலைசெயகிருயே, ஒரு 

| ௬௰ 1மபபொழுது ச 

  கோழி தன குஞ்சுசளைத தன் ச 
றகுகளின€ழே சோததுககொள | 
ளூகிற விதமாய் நான் ௮ கேகம்த | 
ரம் உன் பிளளைகளைச் சோத்துக 
கொள்ள வேணடும் எனறிருச | 
தேன், நீங்கள் வரமாட்டோம் 
என்டுறீர்கள் ் 

௬ட௫ (அதலால்) *உஙகள் வா 

, சஸதலம் உங்களுக்குப பாழாச 
| விடபபடும்; அல்லாமலும் நீங 
, கள் பராபரனுடைய காமசதினால் 
' வருகிறவா சோசதாம் செயயபப 
| டததக்கவர் என்று சொல்லும் கா 
| லபரியாதம் என்னைக் காணாமல் 

  
  | Hous பீர்கள் என்றார். 
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& @hovg PraGarcoa@uencr ஒறு வனை ழயவுகா 

ளிலே குணமாகதினது எ தாழசைபாய டக் 
சவேணடுமெனறும, ம௨ எனியவாகளுக்கு வி 
ரதுசெயயவேணுமமெனறம் கறபிததத va 
பராபானுடைய வசலஎ ததை அசடடைபண்ணு 

இற வவு$க இர்தையுளள மனிகாகள பரமண்ட 
ogee பிரவேடுக்கக் கூடாததைப பெரியவி 

ருதின உவரைப்னூலே காண்பித்து ௨டு 
தெவையைச் சுமகது சாமுடைய ரீஷாகளாய 
இருக்கவேண்டியவாகம வெடகத்துடன. பீன 
eeu போய, ௬௪ சாரமறற உபபைபபோவ 
அபிரயோசனமுளளவாசளாய இசாதபடிககு 
முனனடியாய சஷடததையும சயத்தையும Fr 
தூககிப பாச்சு வேண் மமெனபது 

ஒரு ஓய்வுகாளில ௮வா பரிசேய 
ருககுளளே சலைவரானவாகளில் 
ஒருவனுடைய வீட்டிலே போச 
னமபணணும்படிககருப போற 
பொழுது, 
௨ பாண்டுவியாதியுளள ஒரு 

மனிதன் ௮வருககு முனபாக நிற 
கையில, ௮வாசள அவனா மோ 

கப பார்ததுககொண டிருநதா£ 
கள. 
௬ ௮பபொழுது இயேசுவானவர் 

நியாயசாஸதிரிகளையும பரிய 
மையும கோக, ஐய்வுகாளிலே 

குணமாககுடறது நியாயமா என் 
றா 
௪ WH ற்கு. ௮வாகள பேசாமல் 

இருநதாாகள்; அபபொழுது அவா 
அவனைப பிடிததுக குணமாக, 

டு அனுபபிப பினபு அவாகளு 
டனே சொன்னது 7உஙகளில 
எவனானாலும் தன கழுதையாவது 

௮ருசாவது ஓயவுகாளில் ஒரு இ 
ணற்றிலே விழுந்தால், உடனே 
அதைத் தூச்சவிடானோ என்றார். 

சு அசற்கு மாறுசதரம் சொலல 
அவர்கள் திராணியில்லாதிருகஈதார் 
கள் 
எர விருஈதுககு அழைககப் 

பட்டவர்கள் பதியில் முதல் இ 
டஙகளைத் தெரி௩தகொண்டதை 
அவா பார்தது, அவர்களுக்கு 2. 

வமையாய்ச சொன்னது? 

௮ நீ ஒருவனால் கவியாணத்துச் 
கு௮ழைககபபட்டபொழுது, பக 

தியில் முதல் இடத்தில் உளுகசா  



நி வாக்கா we அதிகா 7ம. 
I 

| ராஇருச் எனனசதிஞலெனரு ரல | a. பி. ௬௩ 
| உனனிலும் அ.தி சனமுளளவன் — சய 
HAHN HOPEFUL GH GSS), 
௯ உனனையும அவனையும oy | 

ழைசதவன் உனணிடச்தில வாது, | 

இவரு3கு இடக௩கொடும எனறு ' 
சொலல், நீ. வெட்சசதோடே 
சாழ்கச றுடசதில போயிருககவே 
ண்டியதாய இருககும 

௰ கையால [ரீ அழைகசபபட் 
டபொழுது, கீபோயத தாழ்ஈத இ | 
டததில உறரக்காருவாயாக? ட 

பொழுது உனனை அழைகசவன | 

உனனிடசதில வரது, ௫ தெ] 
னே, மேலான இடரடூில் போ 

யிரம எகறு சொலல, பஈஇயில 

4 

) 

| 

  

| இருககிறவாகளககுமுனபாக ௨ 
னக்ரகுக சனமுணடாரும் 

Os ? 

Lusi 5B C60) Bf a Cl சாழ்த ! 

சபபடவொனண, எவன sare! on ing 

| சாழத ரானோ அவன் உயாத। தூக 
தயபவொன் என்றா | லட @ 
| மஉர॥ி௮அலலாமலும அவா தமமை 
விருஈதுகரு அமைசசவனுடனே 

| சொனனது: நீர பகல்விருஈதை 
அல்லது இராயிருரசைபபணணு 
சிறபொழமுது, உமது இகேகிசரை 

।யும்சகோதரமாயும மற்ற இனசசா 
| ரையுமஜசுவரியமுளள பிறரையும் 

| அழைகசச கூடாது, ௮அழைசகால் 

| Ha ம உமமை அ௮ழைபபா 
கள, அசினாலே உமகரூப பதில் 
' பலன் உணட ர்கும். 

| ௰௩ டா விருத பண்ணும்பொ 
Gf, ஏழைகள், ஊனா, சபபா 
| ணிகள், குருடா, இபபடிபபட்ட 
பவாகளை அழைபமபீராக 

| ௰௪ அபபொரு - 
ju பதிலகொட ய ப 
| லாதபடியால் ட 
Sis ES). nearer 
இருக்கும கா! ) 

| பதில் ௮ளிக& — 
/ 0@ I sa | 
தியிருஈசுவாகா | 

| 

oe ரங்   wy 

டெ வால் ௨ | 
டக 

ர் Vane 
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| வானஙகளைக (அ 

“aS ERETPADHYAYA 

HUUGHEG or aes Gon Ccsr jy யோபு ௨௨. 

௬௧ 

(௮வன் ௮வரை கொச) பராபர 
னுடைய இராக்சியசதில போச 
'னம்பணணு கிறவன் பாக்கியவா 
| ன் எனறான. 

| Dir gens gat Qsrererg: 

“ஒரு மனிசன பெரிய விருர்து 
| பண்ணி, 
ட எ அசேசரை அழைத்து, விருந் 
தவே கோயிலே தன் ஊழியசசா 

1 வாக் உ௰ க, ரனோ நோக௫, நீ ௮ழைககபபட் 
' டவர்சளிடத்திறகுப போய்,சசல 
மூம எசசனமாயிற்று, ௮கையால் 

 வாருஙகளென்று சொல் எனறு 

, அனுபபினான் 
Oy அபபொழுது அவர்கள் எல் 

லாரும போககுச்சொல்லத தொ 
| டஙகினாகள, ஒருவன் சொன்ன 
இ: ஒரு வயல்நிலத்தைக் கொண் 
டேன, கான்போய் அதைபபார்க் 
௧ அவசியமாயிருகசனறது; ஆ 

- கையால எனககு மன்னிக்கவே 
.ணடும் என்று உன்னை வேண்டிக் 

| Qa ran or கிறேன் எனறான. 
WD வேறொருவன் சொன்னது. 

, ஜாது ஏர்மாடு கொண்டேன், ௮ 
ena eter ener Gumus சோதிக்க 
வேணடும். ஆகையால் எனககு 

'மன்னிக்கும்படிச்கு உன்னை வே 
| ணடிககொள்ளுகிறேன் என்றான். 
| ௨௰ வேறொருவன் சொன்ன 
து. பெண்ணை விவாகம்பண்ணி 

னேன, அதினாலே நான் வரச்கூ 
| டாது என்றான. 
| ௨௧ பின்பு அந்த ஊழியக்காரன் 
வாது, அவைகளைத் தன் எசமா 
னுக்கு அறிவித்தான்; ௮பபொ 
முது வீட்டெசமான் கோபமடை 

| FB, BGT ' ஊழியகசாரனைநோக்கி, 
| நீ £கதரமாய்ப பட்டணச்தின்தெ 

 ருக்களிலும் வீதிசளிலும் போய், 
தரிததிரரையுமஊனமாயும்சப்பா 
' ணிகளையும குருடரையும் இங்கே 
| அழைசதச்சொண்டுவா என்றான். 
| ௨௨ அரதபபடி ஊழியக்காரன் 

(அழைத்து வந்து, ஆண்டவரே, 
நீர் கட்டளையிட்டபடி செய்தா 

| யிறறு, 

      

ந், 
q 
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என்றான்; அபபொழுது எசமான் 
ஊழியக்காரனுடனே சொன்ன 
அ: நீ வழிகளிலேயும் வேலிகள் 
அருசேயும் புறபபட்டுபபோய, 
என் வீடுகிறைய வரும்படிக்குச 
சனஙகளை வருநதிக் கூட்டிகச்கொ 
ண்வொ. . 
௨௪ அழைக்கபபட் ட.ருந்த 3௮௩ 

தீ மணிதரில ஒருவராகிலும் என் 

னுடைய விருர்தை ௬9 பார்பப 
தில்லை என்று உஙகளுக்குச சொ 
ல்லுகிறேன் என்று சொன்னான் 
என்றார். 
௨டு 4 பினபு ௮0கேக சனங்கள் 

அ௮அவரோடேகூடப் பிரயாணமா 
ய்ப போசையில், ௮வா திரும்பிப 
பார்த்து அவர்களுடனே சொன் 
னதாவது: 
௨௬ "ஒருவன் என்னிடததில் 

வாதும் சன் சசப்பனையும,சாயை 
யும், மனைவியையும, பிளளைகளை 
யும், சகோதரனாயும், சகோதரிக 

ளையும், சன சுய£வனையும் பகை 
யாவிட்டால் என் சஷனஞாய் இருக் 
கமாட்டான். 
௨௭ அல்லாமலும் தன் சிலுவை 

மாத்தைச சுமந்துகொண்டு எனக் 
குப் பின்செல்லாதவன் என் Fag 
னாய் இருக்கமாட்டான. 
௨௮ *உங்களில் எவனானாலும் 

ஒரு கோபுரத்தைக் கட்ட மனதா 
யிருந்தால் தான் அஸ்திபாரம் 
போட்டபின்பு, அதை முடியக் 
சட்டுகிறதற்குச் இராணியில்லா 
மல் இருக்கும்பொழுது, 
௨௧ அதைப் பாரசூஇறவர்கள் 

எல்லாரும், இந்த மனிதன் கட் 

டச் சொடங முடிக்கறெதற்குத 
இராணி இல்லை என்று சன்னைப் 
பரியாசம்பண்ணாதபடிக்கு, 
௬௰ அவன் முன்பு உளுக்காக் 

அ ௮சைக் கட்டித தீர்க்றெதற்குத் 
இராணியண்டா இல்லையா என்று 
அறியும்படி, செல்லும்செலவைச் 
கணக்குப பாராமல் இருபபானா£ 
௬௧' அல்லது, எந்த இராசாவா 
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னாலும் மற்றொரு இராசனுடனே 
யுசசம்செய்யப போடிறதற்கு மு 
ன்பு, உளுககாஈது தனகரு விரோ 
தீமாய் இருபதினாயிரம சேவச 
ராச் சொணடவெருற ௨னோடே 
பதினாயிரம் சேவசகரைககொண்டு 
எதாககக்கூடமொ கூடாதா என்று 
ஆலோசனைபணணாமல இருப 
பானா? 

௬௨ கூடாதென்று அறிந்தால், 
௮வன தாரததில் இருகசசையில், 
தானாதிபதிகளை அனுபபிச சமாதா 
னசதுககாசக சகேட்டுசசொள்ளும் 
படிக்கு (௮பபடிச் செய்வான ௮ 
ல்லவா?) 
௩௩ அதுபோல உங்களில் எவ 

ஞனானாலும் சனககு உணடான எல் 
லாவற்றையம வெறுததுவிடாவி 
ட்டால் என் €ஷனாய் இருகச 
LOT L_L_ TOOT. 

௬௪ | 7உபபானது நல்லதுகான; 
உபபானது சாரம அற்றுபபோ 
னால், எதினாலே அது சாரமாககப 
படும்? 
௬டு அது ஈல்ல நிலதஇிலாகலும் 

எருவிலாகலும போடபபடததக 
கசல்ல; அதை வெளியே கொட் 
டிபபோடுவா£கள்; கேட்டுறதற் 
குக சகாதுளளவன கேட்கக்கட 
வன் என்முூர். 

௰௫. அதிகாரம். 
௧ காணறாமறபோன ஆடடையும, <9 காணாமற 
போன பணகதையும, மக கெ.பபெபோன ர 
மாரமயும உவமைகளாகச் சொணனு 

“அன்றியும் சகல ஆயககாரரும் 
பாவிகளும் அவருடைய வசனங 

களைச் கேட்கும்படிச்கு ௮அவரிடத 
இல சேர்நதார்கள. 

௨ அபபொழுது பரிசேயரும் 

வேதபாரகரும் மொறுமொறுத்து, 
இவா *பாவிகளை ஏற்றுக்கொண்டு 
அவரகளோடே சாபபிடுகிரார் 
என்றார்கள். 
௩ அவர்களுடனே ௮வா சொன் 

ன உவமையாவது: 
௯ 4 19உங்களில் யாவனானாலும் 

சனககு உடைமையான நூறுஆடு 
  

eee ee



க்கா உடு காசம், 

  

௬௬௩ 
  

சளில ஓனறை இழர்தால், தொண் 

தேடாமல் இருபபானா? 
௫ சண்டுபிடிததபினபு, ௮வன் 

அ௮தசைச சாதோஷமாய்த் சன் தோ 
ளகளின்மேல் ஏற்றிககொண்டு 
வீட்டுக்கு வரதபொழுது, 
௬ சிகேதெனாயும் ௮யலாரை 

யும் கூட வரவழைசது, சாணாமல் 
போன 1என் ஆட்டைக சணடு 
பிடி.த்தேன; அகையால் என்னோ 
டேகூடச சநதோஷபபடுஙகள 
என்பான அல்லவா? 
௪ அதுபோல "*மனம்திருபப ௮ 
வ௫யபபடாச சொண்ணூற்றொன் 
பது நீதிமான்களிலும,மனம்திருப 
புற ஒரே பாவியைசகுறிசதுப 
பாரமணடலச்கில் உளளவாகராக 
குச சஈதோஷம உண்டாகும என் 
று உஙகளுககுச சொல்லுகிறேன் 

௮ ரி அல்லது பததுத இராகு 
மா *பணசகை உடைய பெண் 
எவளானாலும ஒரு திராகுமாவை 
இழ ஈதால, விளககைக் கொளுத்தி 
வீட்டைப பெருக்கி அதைக கண் 
டுபிடிககும்பரியஈதம் நஈன்றாய்த 
தேடாமல் இருபபாளா? 
௯ கணடுபிடிசக பின்பு அவள் 

சிரே௫திகளையும் அயல்வீட்டுக்கா 
ரிகளையும் கூட வரவழைசது, 
நான் இழஈத இராகுமாவைக கண் 
டுபிடிததேன்; ஆகையால் என் 
னேகெடச் சந்தோஷபபடுங்கள் 
எனபாள அலலவா? 

௰ அதுபோல மனம்திருப்பு ற 
ஓரே பாவியைக்குறித்துப பரா 
பரனுடைய தூதருககுழுன்பாகச 
சரதோஷம் உணடாயிரு௨ fred 
தென்று உங்கட 
கிறேன் என்றா 
we 4 பின்ஸ 

தாவது. ஒரும௨ 
குமாரா இருஈ்- 
We. enzo 

(சகப்பனை.. கே 
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ஈதரகதில விட்பெபோய், இழகநகத । 

சைக சண்டுபிடிககும் பரியாதம் ; 

வடை அஹர 

கபே, @ 2d, 
உடு 

2 தூக் ட ஈ௨ 

* அவலது ஏழ 
ரைப பேணிஸ 

ரு, அலலது ௨ 
சோமருடைய 

ர பேனிஸச்ச 
சரியான அரை 

ச்கால அவுளசு 

வெளளி மத் 

DY Rhy 

  

ஆஸதியில் எனச்கு வரும் பங 
கைச் சரவேண்டும் என்றான்; ௮ 
தீபபடி அவன் அவர்களுக்குப் 
பொருளைப பஙூட்டான். 

Om சிலகாளுக்குப பின்பு இ 
ளையமகன் எல்லாவற்றையும் சேர் 
தீதுக்கொண்டு , தூரசேசத்திற்குப் 
பிரயாணமாய்ப பேநய், அங்கே 
கெட்ட மார்க்கமாய்ச் வனம் 
பண்ணிச் தன் ஆஸ்தியை ஆழித் 
துபபோட்டான். 
௰௪ எல்லாவற்றையும் ௮வன் 

செலவழித்த பின்பு, அச்சேசச்தி 
லே மிருத பஞ்சகாலம் உண்டா 
யிற்று; அப்பொழுது ௮வனுச்குக் 
குறைவுவரத் தொடங்கினபடியி 
னாலே, 
௰டு ௮வன் போய், அச்சத் தே 

சத்துக் குடிகளில் ஒருவனைச் 
சோந்துகொண்டான்; அந்தக க 
டியானவன் அவனைத் தன் வயல் 
களிலே பன்றிகளை மேய்க்கும்ப 

டிக்கு அனுப்பினான். 
Oe அபபொழுது பன்றிகள் 

இனனுகிற சவிடுகளினாலே தன் 
வயிற்றை நிரபப ஐசைப்பட்டா 

ன்; அவற்றையும் ஒருவனும் ௮ 
வனுககுக் கொடுக்கவில்லை. 

௰எ அப்படியிருக்கும் சாலத்தில் 
அவன் புததியடைந்து சொன்ன 
சாவது: ௮ என் தகபபனிடத்தி 
லே எத்தனை கூலிக்சாரர் மிகுந்த 
உணவை உடையவர்களாய் இ 
ருக்கிறார்கள்; கான் இங்சே பச 
யினாலே கெட்டுப்போகிறேன். 

௰௮ நான் எழுந்து என் sou 

னிடத்திற்கூப் போய், தகப்பனே, 
தேவனுக்கும் உமச்கும் விரோத 
மாய்ப பாவம்செய்தேன், 

Om இதுமுதல் நான் உம்மு 
டைய குமாரன் என்று ௮ழைச் 
சபபடுவதற்கு அபாத்திரனாய் இ 
ருக்கிறேன்; உம்முடைய கூலிக் 
காரரில் ஒருவனைப்போல என்னை 
வைத்துக்கொள்ளும் எனறுசொல் 
லவேண்டும் என்றெண்ணி,  



1 Ene ஒ£ககா 0௬ ௮திகாரம. 

  

    

தசபபனிடத்திற்குப போனான், அ அவவ? 
1அபபொழுது அவன் அாரமாய் (1 ae ௨ ௬௯ 

இருக்கையில் தகபபன் அவனைக் 7 பே ௨ wm, 

சணடு, உருக்கமாய் இரஙதி ஒடி: 
வாது, அவனுடைய கழுததைக | 

கட்டிச்கொணடு அவனை முசசம் ம் 
செய்தான் | 

Der 

௨௪ குமாரன். garter Cores, | 
தகப்பனே, தேவனுககும உமக। 248 @e ௪ 

கும் விரோதமாய்ப பாவம் செய 

சேன்; இதமுசல் உம்முடையகு 

மாரன் என்று அழைக்கபபடுவதற 

கு மான் பாததிரன் அல்லவென்று 

சொன்னபொழுது, 

  
  

௨௨ சுகபபன் தன் மேலைக்சார 
ரைசோக்ட, நீஙகள் (போய்) முக் 
இயமான வஸ்திரசுசைண சொண 
டுவந்து இவனுக்கு ௨௦௪௮, இவ 
னுடைய சைக்கு மோதிரசசை 
யம கால்களுசகுப பாச இரட்சை 
களையும் கொதெத, 

  

௨௩ பின்பு கொழுத்த கன்றைக் 
கசொண்டுவாது அடித்துச சமை 
யுஙகள.   

| ௨௪ 3என் குமாரனாகிய இவன 
| மரிதசான், மறுபடியும உயிரோடி 
ருக்கிறான்; இவன காணாமல் போ 
னான், இபபொழுது சாணபபட் 
டான்; அகையால் காம் புசதது 

| மஇழ்ச்சியாய் இருக்சக்சடமோம 
என்றான்; அ௮கசபபடி அவாகள் 

| சசசோஷப்படத தொடங்கினார் 

௨ஈடு ய௪ 

4௨௪ வச 

  
ட் ௨ட ௮வனுடைய மூச்ச ருமா। 

ரன் வயலில இருந்கான; அவன 
திரும்பி வீட்டுககுச் சகீபமாய்வா 
திபொழுது, சேவாத்யத்சையும | 
ஈடனக்சளிப்பையும் கேட்டு, 

| ௨௪ வேலைககாரரில் ஒருவனை அ. 
ழைத்த,, இதென்ன என்று விசா | 
ரித்தான். 
௨௭ வேலைக்சாரன் அவனை கோ 

க், உன் சகோதரன் வர்தான்; | 
உன் தகப்பன் gale Hag | 
தோடே தஇிரும்பப பெற்றுக்சொ।     

௨௰ எழுந்து புறபபட்டுச் தீன் இ. பி. ௬௩. 

| 

ண்டபடியினாலே கொழுதத ஸ் 
றை அடிபபிதசான எனறான. | 
௨௮ அப்பொழுது அவன சோ, 

பம் அடைந்து, உளளேபோச மன। 

தல்லாதிருஈசான்; ௮சலால தகப 
பன் வெளியே வாது, அவனை மி 
சவும வேணடிகசொணடு அழைத 
தான. 
௨௯ அவன் சசபபனுககுப பிர 

இயுதசரமாகச சொனனது: இவ 
வளவு வருஷம் ரான உமக்கு ஊ. 
ழியமசெயது, உம௫ சறபனையை 
ஒருகசாலும மிறி ஈடசகவிலலை; |   

| என்னோடிருக இருய்; 
See வா எபே (லும் எனககு உணடான யாவும 

அபபடியிருநதும சான என் இக 
(மபா மகிழ்சசியாய் இருக | 

ருமபடிசரூ ஒருககாலும ரீ£ ஒரு ' 
| ஆடசெருட்டியை எனககுக கொ, 

'டுகசவிலலையே 
௬௰ உமமுூடைய பொருள்களை ' 
வேசிகளோடே படசெசு உமது | 
குமானாகிய இவன வாஈசபொ। 
மூதி, கொழுகுக சன்றை இவனுக 
காச அடிபபிசசா என்றான 
௩௪ அசற்ருச சசபபன சொன 

னது மசனே, ரீ எப்பொழுதும் | 
அல்லாம் | 

1 

| 

| 
i 
॥ 

உன்று டையவைசளாய் இருக 

இனறன. 
௩௨ *உன் சசோசானாடிய இவன் 

| மரிச்சான், மற படியும உயிரோடி 

| cm Bi eran சாணாமலபோனான. 

| (இபபொழுது)காணபபட்டான்; 
। ஆனபடியினாலே ராம மூழ்சட 
யாசெ களிபபடையவேணடுமே 
என்று சொன்னான் என்றா 

௰௬. அதிகாரம். 
க அரீதியுள உகிராணாசாமசகுற்கு. உவ 

ரை ௦௪ இரிஸக பொருஎாசையும வருசனையும 

உளள பரிசேயனாக் சடா ம௯. ரூசுவரிய 

வாமாயும ஏழையான இலாச௱ாவையஙருரிதா 

உவமை 
4 

Dompuyo gar gKocpenr_w 
$£௨௨ரோடு சொனனசாவது: ஐசு 
வரியமுள்ள மனிஈனுக்கு ஒரு உ௧ 
இராணசசாரன் இருசான; ௮ 
வன் எசமானுடைய அஸதிகளை. 
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- அழிகறதாக அவனுக்கு அறிவித் 
FUE. , 

| ௨ அபபொழுது எசமான் ௮வ 

'னை அழைசது, உன்னைக்குறிதது 
நான இபபடிச கெள்விபபட்டி. 
ருககிறேன, நீ இனிமேல் உ௧௫ 
ராணககாரனாயிருககக கூடாது) 

ஆகையால் உன உகிராணக்ச 
ணசகைக கொடு என்றான். 
௩ அ௮பபொழுது உக௫ராணச்சா 

ரன் சனககுளளே எண்ணிக்கொ 
ண்டசாவது: என் எசமான் உக்இ 
ராண விசாரிபபை என்னிலிருர் 
அ எசெதுககொளளு இறபடியினா 
லே என்ன செய்யலாம்? (நிலம 

சொசதுகறசற்ருப பெலன் இல் 
லை, இரசச வெட்சமாயிருகஇன் 

து. 
ஈ உத௫ராண விசாரிப்பை விட்   செ களளபபமெபொழுது, என் 

னைக சஙகள் வீடுகளில் சேர்ச்துச் | 

சொளளுகற௱ச௱சான (சிகேடசா । 
கள்) உணடாஞுமபடிக்குச் செய் 

யவேண்டிய வசை தெரியவாதது 
என்று எணணி, 

டு *$சன் எசமானிடதஇில் கடன் 

பட்ட வர்களை ஒருவன் ஒருவளுக 
அழைசது, முசலாவது வஈகவனை 

கோகி, நீ என எசமானிடததில் 
பட்டகடன் எவ்வளவு என்றான; 

அசற்கு அவன, நூறுகுடம்* எண் 

ணெய என்றான். ் 
சு ௮பபொழுது உகட௫ராணக்கா 

rer ௮௨உனைநோகடு, ரீ உன சீட்   OL 10s HF சீககிரமாய் உளுக் 
காஈது, ஐமபது என்று எழுது என் 
ரான. 
எ பின்புதுவ. 9 யொ 
சோக, ரீ ப் “ay 
என்றான? SL று 
சலன்ரகோத.. ப 
பொழுது Did 3 

ணேகோககு, £ th) | 
தீது எணபத, S| 

றன் | 
அ அரிசியா டா 

ரன வியவேசுட ப்பி!       

கி. பி. ௬௩ 
வதன சனவரி 

* ரத்து மாக்சாவ் 
கொள்ள ச்சக்க 

இர அள்வு 
எசே ௪டு 6, 

fa, or 

+ Bass cody 
ளணனிரணு மர 

dare கலமாயி 

ராமல் அத்தேச 
த்தில் வழயகி 

ன ஏறச்குறைய 

(௬ - மசக்கால் 

சொளஎளத்தக்க 

கலமெனறற்க 

ர யோவா to. 

௬௬ எபே டி 

௮ சதெச.டு 

டு 
னானி ௪௨௪௭ 

மத & Om 0௯ 

௨௧ தூக் ws 

ee சடுமோ 

& der, tg, uh 

1 அலலது 
மோன 

33 2@ ௨௧ 

லூக் fae Der 

§ YS 

மோன 

wo 

ம்ம் 

400 ௬௦௪ 

ந மக் ௨௬ ௰௪ 

6 pre € B& 

| @Co cewner gate புகழ்ச் 
சான்; 1இவ்விதமாய் ஒளியின் பிள் 
ளைகளிலும் இபபிரபஞ்சத்தின் பி 
ளளைகள் தஙகள் சக்சுதியில் ௮௧ 
விவேகமாய் இருக்கிறார்கள். 
௯ 4 கானும உங்களுக்குச் சொ 

'ல்லுறதாவது: *நீவகள் மாளும் 
' பொழுது, உங்களை நித்தியமான 
வீடுகளில் சேர்த்துக்கொள்ளும்ப 
டிககுச் சபடமுூளள லவுசேப 
பொருளால்] உங்களுக்காகச் ச 
சேகிசராச சம்பாதியுங்கள், 

௰ 3சொஞ்சத்திலே உண்மையுள் 
ளவன் அகேசத்திலேயும் உண்மை 
யுள்ளவனாய் இருபபான்; கொஞ் 
சமாய அநீதி செய்றெவன் அ௮ே 

| கமாயும் அநீதி செய்வான். 
Os அ௮பபடியிருகச நீங்கள் சப 

| டமுளள லவு£கப் பொருளிலே$ 
உண்மை இல்லாமல் இருந்தால், 

| மெய்யான பொருள்சளை உங்க 
'ஞக்கு யார் ஈம்பிககையோடே 

| ஓபபுவிப்பார்கள்? 
௰௨ ௮ல்லாமலும் நீஙகள் மற்றொ 

ரூவனுடையதை உண்மையில்லா 
மையாய் ஈடததினால், உங்களுக 
ரச் சொர்தமாச எதையாகிலும 

யார் உஙகளுக்குக் கொடுபபா£ 
கள? 
Om 4௪௩௪ வேலைக்சாரனானாலும் 

இரண்டு எசமான்களுக்கு அடி. 
மைசெய்யமாட்டான்; ஒருவ 
னைப பகைத்து மற்றவனைச் இகே 
இப்பான, அல்லது ஒருவனைப் பற் 
றிசகொணடு மற்றவனை மட் 
டைபணணுவான்; நீங்கள் பரா 
பானுக்கும் லவுசேப் பொருளுச் 
கும், அடிமையாய் இருக்சமாட் 
மாசள என்றார் 
Oe 4 'பணததின்மேல் ஆசை 

யுள்ளவாகளாகிய பரிசேயரும் இ 
ந்சுவசனபகள் யாயையும் சேட்டு 
அவராோக்குறிததுப பரியாசம்பண 
ணிஞர்கள் 
௰௫ அபபொழுது அவர் அகர்ச 

ளைநோக்இ, *நீங்கள் மணிதர்முன் 
| பாச உங்களை நீதிமான்கள் என்ற 
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காண் பிக்சதீர்கள்; ஆனாலும் பரா 
பரன் உங்கள் இருதயஙகளை ௮ 

றிக இிருககிரூர்; மனிதருக்குள் 
ளே மேன்மையாய் எணணபபட் 
டிருக்கிறது பராபரனுக்கு முன் 
பாச அ௮ருவருபபாய இருக்கின் 

௰௬ 5ரியாயபபிரம்ணமும் தீர் 
ககதரிசிகளுடைய பிரமாணஙக 
ஞூம் யோவான்வனாக்கும் சென் 
றன); அதுமுதல் பராபரனுடைய 
இராசசியம் சுவிசேஷமாய அறி 
விச்கப்பட்டு வருஇன்றது; யாவ 
ரும் வலுமையாய அதற்கு உட்ப 
டுகிராகள், 
௰எ *வானமும் பூமியும் ஒழிகச் 

துபோடறது எளிதாயிருஈதாலும, 
வேசபபிரமாணததில் ஒரு எழுத 
இன் உறுபபுமகெட்டுபபோகாது 
௰௮ *தன மனைவியைச் தள்ளி 

வேறொருசுதியை விவாகம் பண 
ணுகிறவன் விபசாரம்செயடுரு 
ன்; புருஷனாலே தள்ளபபட்ட 
வளை விவாகமபண்ணு றவனும் 
விபசாரம்செயகிறான். 
௰க YF அன்றியும ஐசுவரியமுள் 

ள ஒரு மனிதன் இருஈதான; ௮ 
வன இரசத்தாமபரமும் மெல்லிதா 
ன உடையும் தரித்து, அறுதின 
மும் சம்பிரமமாய வாழ்ஈதுகொ 
ண்டிருந்தான். 
௨௰ அல்லாமலும் இலாசரு என் 

னபபட்ட ஒரு தரிததிரன் இருக 
தான், ௮வன் பருக்கள் நிறைஈத 
தேகமுள்ளவனாய் ௮ஈத ஐசுவரி 
யவானுடைய வாசலின் ௮ருகே 
இடந்து, ௮வனுடைய பந்தியிலி 
ருஈது விழும் உசசிட்டங்களாலே 
தீன் பசியை ஆற்ற அசையாயி 
ருந்தான். 
௨௪ அதுவுமலலாமல் நாய்கள் 

வகது அவனுடைய பருக்களை FS 
கும். 

௨௨ பின்பு அந்தத தரித்திரனா 
னவன் மரித்துச் தேவதாதரால் ஆ 
பிரசகாமினுடைய மடியிலே சொ 
ண்டுபோய் விடபபட்டான்; ஐசு 

be ate ப பமல வட 

    

இ. பி. ௬௩. வரியவானும் மரிதது ௮டகசம் 
௮௮௯௭ | பண்ணபபட்டான. 

நக ௨௩ பின்பு அவன் ஈரகததிலே 
. | Caster 0800 un pg Son 

கண்களை உயர்த்தித் தூரசதிலே ஆ 
பிரசாமையும் அவனுடைய மடி. 

| பிலே இலாசருவையும கண்டு, 

nd on ova ௨௪ தசப்பனாகிய ஆபிரசாமே, 
௪௭ ௨௯, | இந்தச் ₹சுவாலையிலே மிகுந்த வே 

தனைப்படுகிறேன்; 1அகையால் 
நீர் என்மேல் இரங்க இலாசரு 
சல் விரலின் நுனியைத் சண்ணீ 
ரிலே சோய்தத, என்னுடைய நா 
வைக் குளிரபபண்ணும்படிககு 
௮வனை ௮னுபபவேணடும் என்று 
கூப்பிட்டான் 

௨௫ அதற்கு ௮பிரசாம் சொன் 
னது: “மகனே, நீ பூமியிலே உயி 
ரோடி.ரூஈத காலத்திலே, உன் ஈன் 
மைகளைப பெற்றுகசொண்டா 
டயே; இலாசருவும் அபபடியே தீ 
மைகளைப பெற்றுக்சொண்டான; 

' அதை கினைச்துச்சொள்; இப்பொ 
மூதி இவன் தேற்றபபடுகிறான், 
ரீ வேசனைபபடுஇருய். 

௨௬ அதுவுமல்லாமல் இவ்விடச் 
தைச் கடந்து உங்களிடததுககு 
வரவும், அல்லது அவ்விடத்சைக் 

' கடஈது எஙகளிடத்துகரு வரவும் 
மனதுள்ளவாகளுக்குக கூடாசப 
LEG, எங்களுக்கும் உஙகளுக் 
கும் ஈடுபே பெருமபிளபபு உண் 
டாககபபட்டிருச்சன்றதே என் 

மூன: 

4 fm ர௨ ௨௬, 

oer sar Fl 

GY Ga & os 

@ os கபே 
ச உடு 

மத @ 62. 

Om, a மாற் ம் 

மக சுகொரிஎ 

a, ve 
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௨௭ அ௮சற்கு ௮வன் சொன்ன 
அ: தசபபனே, அபபடியானால் 
(பூமியிலே) எனககு ஐந்துபேர் 
சகோதரர் உண்டு; அவாகளும் 
வேதனையுள்ள இவ்விடத்துககு வ 
ராதபடிககு இவன் போய், அவர் 

களுக்கு (இசைக்குறிசதுச்) சாட் 
ச கொ௫ெகும்பொருட்டாய், 

௨௮ இவனை என் சகபபனுடை 
ய வீட்டுககு அனுபபும் என்று 

| உம்மை வேண்டிச்கொள்ளுகிறே 
டன் என்றான். 

   



  

  

௨௯ அதற்கு ஆபிரகாம “சொன் 
னது: 1அவாகஞ்ச்கு மோசேயும் 
 தீககதரிசகளம உண்டே; அவர் 

, களுககுச செவிகொடுக்கலாமே 
| என்றான். 

. கம அவன் சொன்னது: அப 
,படியல்ல, தகபபனாகிய gran 
Cu, மரித்தோரிலிருந்து ஒருவன் 
' அவாகளிடசதுககுபபோனால் ம 
'னமதிருபபுவார்கள என்றான். 
இ அதற்கு ௮வன் சொன்னது 
ப அவாகளமோசேயுசகும் தாசகதரி 
, சிகறாககும் செவிகொடாமல் இ 

| ரந்சால் “மரிசதோரிலிருஈ்து ஒரு 
வன் எழுக தபோனாலும் சமமதிக 
சமாட்டாகள் என்று சொன்னான் 

' என்றார். 
| 

0௭. அதிகாரம் 
ச பிறருக்கு இடறலசெயயாசவி௱க்கவும, ௩. ஒரூ 

.. வருக்கொருவா மனனிக்கவும இறிஸற கறபிதத, 
௬ விசுவாசததின பலனைச் சொனனது எ காம 
பராபானுக்கு அடககவேணடியதேயொழ்ய அ 

வா ஈடக்ரு அடகசவேணடியதிவலையெனபது 

| டக இயேசு பரகக் குஷடரோகுிகளைக் ருண 
மாக்கி, ௨௨ பாரபானுடைய இராச்ியள்தையம 

| மனுஷகுமாரறுடைய  வருகையையுமருநிததுக் 
| Generar 

' அனநியும் அவர் தம்முடைய 
| சஷருடனே சொன்னதாவது: 
| 5குற்றம்செய்வதற்கான காரணங 
| கள ஈடவாமல் இருச௫றது கூடா' 
. ச காரியகான; ஆனாலும் ஐயோ!   
  

- அவைகளைச செய௫றவனுககு 
 வேதனைவரும். 

௨ ௮வன் இரதச சிறியரில் ஒரு 
வன் குறறமசெயகுறதற்குக கார 
ணமாய் இராதபடிக்கு ௮வனு 
டைய கழுத்?£ல எாாகசல் 

ve கட்டிச் வடி ew gi 

ழ்த்திகரல் ௮... இ 
ருக்கும். 
௬ நீஙகள் . க்கு] 

கட வீகள்) ர 

க்கு விரோத யத 
னானால் அல ofS 

! அவன மை J 

| அனுககு We 

| * இலன் ழ 

  

வலதுகையை 

அக்கா ம௭ அதிகாரம். 
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Ute மக, 

ஆ & ௬ ஷே 

௪௭ 
வை வஞவைகவிடு வ, 

தீரம் உனக்கு விரோதமாய்ப பா 
வமசெய்து, ஒரு சாளிலே saps 
ரம் உன்னிடத்தில் வந்து, மனஸ் 
சாபபபடுகிறேன் என்று சொன் 
னால், ௮வனுக்கு மன்னிப்பாயா 
க என்னு. 

டு ர அபபொழுது ௮பபோஸ்ச 
லா காத்தரை கோக, விசுவாசம் 
எங்களுக்குள்ளே பெருகும்படி 
செய்யும் என்ராகள். 

சு அதற்குக சர்த்சர் சொன்னது: 
*சடுருவிதை அவவளவு விசுவா 
சம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக 
தால, நீயகள இதக் காட்டத்தி 
மரததை கோக்க, நீ வேருடனே 
பிகபபட்டுக கடலில சாட் 
டபபடுவாயாக என்று சொல்ல, 
௮து உஙகளுக்குக் €ீழ்ப்படியும 
௭ 4 அனறியும உங்களில் எவ 

னாகிலும உழுதலையாவது மேய்த் 
தலையாவது செயகிற (சன்) மே 
லைச்காரனை வயவிலிருஈது வரக் 
(காணும்) பொழுது; நீ போயச் 
சாபபிடு என்றா உடனே ௮வ 
னுக்கு” சொலலுவான்? 
௮ 8 எனச்சாக இராபபோசனத 

தை எச்சனம்பண்ணிச சசச்சைக 
சட்டிகசொண்டு, நான் போசன 
பானம் பண்ணுமளவும் "எனக்கு 
ஊழியம்செய்; பின்பு ரீ போசன 
பானம பணணலாம் என்றல்லவா 
௮வனுடனே சொல்லுவான்? 
௯ ௮ந்தவேலைச்கான தனககுக 

கட்டளையிட்டவைகளைச் செய்கி 
றபடியினாலே எசமான் அவனை 
உபசாரமசெய்வானா? அபபடிச் 
செய்யமாட்டான் என்று நினைக 

வேண் 

௰ ௮ப்படிபபோல நீஙகளும், 
உஙகளுகருக கட்டளையிடபபட் 
ட யாயையும் செய்தபொழுதும், 
8ரரங்கள் உபசாரம்பெற்றுச்கொ 
 எளுதற்கான ஊழியக்காரர் ௮ல் 

(ல, எங்களுக்குக் கட்டளையிடப 
 பட்டதைமாச்திரம் செய்சோமே 
என்று சொல்லுவீகளாக என் 
ரூர். 

  

  
  

   



௱௬.0)] லூக்கா “Der அதகொசம். 
  

de ரி [ 1 அன்றியும் அவர் ௪௬௪ 
லேமுக்குப பிரயாணமாய்ப் போ 
கையில், சமாரியா சாட்டின 
வழியாயும் கலிலேயா நாட்டின் 
வழியாயும ஈடந்து, 
De ஒரு இராமததில் பிரவே௫க 
இறபொழுது, குஷ்டரோகமுள் 
ள பத்துப்பேர் அவருக்கு எதிராக 

வந்து "அரத்திலே நின்று, 
௰ஈ இயேசுவே, ஐயரே, எங் 

கள்மேல் இரஙகும் என்று கூப 
பிட்டார்கள் 
௰௪ அவர்களை அவர் கண்டு, நீங் 

சுள் போய், உஙகளை ஆசாரியருக 

குக் காண்பியுங்கள் என்னா, ௮௩ 
திபபடி அவர்கள் போகையில் சுத 
BON COT Kor. 

ஒருவன் சான் ஆரோக்கியம் ௮) 
டைர்சதைகச் கண்டு, 
௰௬ இரும்பி மிகுஃச சசதத்துட 

னே ப.ராபானைத் துதிது அவரு 
டையபாதசதின௮ருசே வணகச 
மாய விழுது, ௮வருககுத தோத 

திரம செலுத்தினான். 
De ௮வன் சமாரியா சேசத 

தான், அபபொழுது இயேசுவா 
னவா சொன்னது: பத்துபபேரும் 
அல்லவோ சுசசமானாகள, ஒன 
பதுபேர் எஙகே? 
௰௮ பராபரனுக்குக் துதியைச 

செலுததும்படிச்கு இநத அகர்நிய 

னே ஒழிய மற்றொருவனும் தி 
ரும்பி வரவில்லையா என்று 
சொல்லி, 
௰௯ அவனை நோக்கு, “நீ எழும் 

து போ, உன் விசுவாசம உனனை 
இரட்சிததது எனளா 
20 | பராபரனுடைய இராச 

சியம் எபபொழுது வரும் என்று 
பரிசேயர் அவரிடததில் விசாரித 
திபொழுது, அவர் அவர்களுக்கு 
மறுமொழியாகச் சொன்னது:பரா 

பரனுடைய இராச்சியம் வேடிக் 
கைப பிரகாரமாக * வாராது. 
௨௧ “இதோ இங்கே என்றம், 

! அதோ ௮ஙகே என்றம் சொல்ல 
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தூகி ௨௧ று 
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10மாந ௮.௬௪ 
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ய் 

| மாட்டார்கள்; ₹$பராபரனுடைய 

இராச்சியம் உங்களுககுளர இ 
ருக்கன்றதே என்றா. 
௨௨ 4 பின்னும சஷருடனே 

அவர் சொன்னது: 7மிதகுமார 
னுடைய நாள்களில் ஒனறைககா 
ணும்படிக்கு நீஙகள் ஆசைபப 
டும் சாலம வரும; ௮தைக காணா 
மல் இருபபீ£கள. 
am $அபபொழுது சிலா உஙக 

ளை சோகச்இு, இதோ இஙகே இருக 
இருர் என்றும, அதோ ௮ஙகே 
இருச்கிரொ என்றும் சொலலும 
காலகதில, நீஙகள புறபபடாம 

  

ஓம பின்செல்லாமலும தருங | 
கள. 
௨௪ 3மினனானது வானததின 

ஒரு பகசசதிலிருஈது மொரு 
பககம்வரைககும பிரகாசிககிறது 
போல, மனளிசனுடைய குமாரன 
தன்னுடைய நாளில் இருபபரா. 

௨௫ 11 ௮சற்குமுனபு ௮வா ௮கே 
சம பாடுகளை ௮னுபவிசது,இஈதச 
சரசதியினாலே களஎளபபடவேண 
டியிருககின்றது. 
௨௭௬ 3/ நோவாவின் நராளகளில் 

நடாததுபோல, மனிசகுமாரனு 
டைய நாளகளிலும் நடககும். 
௨௭ நோயா பேழைககுள பிர 

வேடிசச காளவரைககும சனங 
கள போசனபானம்பணணியும, 
பெண்கொண்டும் பெண்கொ 
தும வநதாகள; அககாளிலே ௪ 
லபபிரளயம் வந்து எல்லாரையும 

அழித்தது 
௨௮ 1லோததினுடைய நாள்க 

ளில் ஈநடந்ததுபோலவும் ஈடக 
கும்; சனஙகள் போசனபானம் 
பண்ணியும், பொருள்களைக கொ 
ண்டும் விற்றும், செடிகளை நாட் 
டியும், (வீகெளைக) கட்டியும 
வந்தராகள். 
eg 3லோத்தென்பவன் சோ 

தோம் ஊரைாவிட்டுப் புறப்பட்ட 
நாளிலே வானததிலிருஈது ௮௧௧௫ 
னியும் கந்தகமும் பெய்து எல்லா   ரையும் அழித்தது. 

' 
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ம 1மணிசனுடைய குமாரன் 
 வெளிபபடும் ஈரீளில் அப்படியே 

இருக்கும: 
௬௧ த நாளிலே வீட்டின் 

மேல் இருபபவன் வீட்டுக்குள் இ 
 ருசிகிறசன்பண்டஙகளை எடுததுக் 
கொணடு போகும்படிக்கு இறங 
சாமல்போகச்கடவன்)அன்றியும் 

| வயலில் இருபபவன் பின்னிட் 
“டுத திருமபாமல் போகக்கடவன்: 

| ௬௨ லோத்தினுடைய மனைவி 
யை நினையுங்கள். 

| ௬௩ *எவனானலைம் சன் €ீவனை 
' இரட்சிச்துச்கொளளதச் தேடினால் 
| அசை இழஈதுபோவான; எவனா 

னாலும அதை இழாதால் அதைக 
காத்துக்கொள்ளுவான். 
௬௪ 53௪ இராததிரியில ஓரே 

படுசககையினமேல் இடககும இ 
ரண்டுபேரில் ஒருவன் பிடித்துக 
சொள்ளபபடுவான், மறவன் 

விட்டுவிடபபடுவான. 
௬௫ மாவை அ௮மாககும் இரண்டு 
பெணகளில ஒருத்தி பிடிததுச 
கொள்ளபபூவொள், மற்றவள் 
விட்டுவிடபபவொள் * 
௬௬ வயலில் இருக்கும் இரண்டு 

பேரில் ஒருவன் பிடித்துசுகொள் 
ளபபடுவான், மற்றவன் விட்டுவி 
டப்படவொான் எனறு உஙகளுச்குச 

சொல்லுறேன் என்று சொன்ன 

பொழுது, 
me அவாகள் ௮வனா கோகக, 
ஆண்டவரே, ₹எஙகே என்றா 
கள்; அதற்கு ௮வா சொன்னது: 
பிணம் எஙகேயோ அஙோ ழூ 
குகள் சேரும வய 

WwW] 2 வர் 

௩ மிகவும வேண்டு 
உவமையாகக காட 
காரையும் ௬ற்தது- 

கள இற்ஸதுவணள 
2 09 Samer 

தலைலை தலா ர 

தைக்குரிதற, உழு 
வறறையும கெறட 
பவலளைகசாட்டி, ௬௪ 
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அன்றியும் ௮ வர்கள் சோர்ந்து 
போகாமல்,எபபொழுதும் செபம் 

| பண்ண வேண்டுவசைச்குறித்து 
அவர் அவர்களுக்குச் சொன்ன 

| உவமையாவது: 

ட ௨ ஒரு பட்டணத்திலே ர ஒரு 
. கியாயாதிபதி பராபரனுக்குப் ப 
யபபடாமலும் மணிதீரை எண்ணா 

| மலும் இருஈதான. 

| ௩ ௮லலாமலும் ௮ர்தப பட்ட 

| ணத்திலே ஒரு கைம்பெண் இருக் 
‘Fra; ௮வள் அவனிடத்தில் 
போய, எனககு விரோதியானவ 

.னிடத்தில் பழிவாங்கவேண்டும் 
| என்றாள். 

| ௪ அவன் அரேசகாள் மனதில் 
| லாதிருந்சான்; பின்பு ௮வள் ௮வ 
னிட தீதில் ௮இிசமாய்க் சேட்ட 

। படியினாலே ௮வன தனச்குள்ளே 
எணணினது; கான் பராபரனுக் 
குப பயபபடாமலும் மணிதனா 

எணணாமைலும் இருநதும், 

டு *இரதச் கைமபெண என் 
னைத் சொரதரவு பண்ணு றெபடி. 
யால் கான இவளுச்சாகப பழி 
வாஙகவேண்மெ; இல்லாவிட் 
டால் இவள் எப்பொழுதும் வந்து 
எனனை வருததபபடுத்துவாள் என் 
று எண்ணினான என்று கர்ததர் 
சொல்லி, 

சு பின்பு ௮நீதியுள்ள ௮ஈத நியா 
யாதிபதி சொன்னதைச் சிதியுங் 
கள். 
எ 9அதபபடி பராபரன் தாம் 

தெரிகதுகொண்டவர்களைக குறித 
துத் தாமதிததுத தம்மை கோக்க 
தூவுடிபசல்ம கூப்பிடுற ௮வா 

' களுக்காகப பழிவாஙகாமல் இரு 
பபாரா? 
௮ 11£கஇரததஇில அவாகளுக்கா 

| கப பழிவாஙகுவா£ என்று உங்க 
| ஞககுச்சொலலுகிறேன்;ஆலெம் 
மனிதனுடைய குமாரன் வரும் 
பொழுது பூமியிலே விசுவா 
சததைச் காண்பாரோ என்றார். 
௯ ॥| அனதியும் தங்களை ர்க 
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மான்கள் என்று* நம்பி, மற்றவா, 
களை அற்பமாய் எண்ணின சல 
ருக்கு ௮வா சொன்ன உவமை 
யாவது: 

இ. பி. ௬௩. 
பவனை அமையப் 

* goug ep 

: worn ets G) or 

| op 
௰ இரண்டு மனிதர் செபம்பண் , 

ணும்படிககுத தேவாலயததிற்குப | 
போனார்கள்; ௮வர்களில ஒருவன் 
பரிசேயன்,மற்றவன் ஆயக்காரன் 

௰ச௪ 'பரிசேயனானவன் தனித்து 
நின்று பணணின செபமாவது: 
?பராபரனே, நான் பறிகாரா, ௮ 
தீர், விபசாரர், இபபடிபபட்ட 
மற்ற மனிதரைபபோலவும் இஈத 
ஆயக்கானைபபோலவும இராதவ 
னைபடியினாலே உமக்குத் தோத 
தரம செலுததுறேன் 

௰௨ வாரத்துக்குள்ளே இரண்டு 
|தாம் உபவாசிசகிறேன்; எனக 
குண்டான யாவற்றிலும் பத்தில் 
ஒன்றைச் செலுததுகிறேன என 
ரன். 
௰௩ பின்பு ஆயகசாரன் தூரமாய் 

நின்று சன் கண்களையம் வானத 

துக்கு உயாதசத துணியாமல், 
தன் மாபிலே அ௮டிததுககொண 
டு, பராபானே, பாவியாகிய என 
மேல் இரககமாயிரும எனருன். 

௰௪ ௮வன் ௮ல்ல, இவமீன நீ | 
இமானாச்சபபட்டவனாயத 
லீட்டுக்குத இருமபினான எனறு 
உங்களுக்குச சொல்லுகிறேன, 
தன்னை உயாததுறெவன் தாழ்ச | 
சபபடுவான்; சன்னைத தாழ்சத ; 
றவனே உயாததபபகவொன என 
ரூர். 

௰ட *பின்பு குழர்தைகளை அவா 
தொடும்படிச்கு அவரி, _ததில 

தன. 

கொண்டுவந்தார்கள்; ஷோ து 
தைக்கண்டு அவாகளை அதட்டி 
னார்கள். 
௰௬ இயேசுவானவா ௮வைக 

ளைச் கொண்டுவரும்படி கட்ட 
சையிட்டுச் சொன்னது: பிளளை 
கள் என்னிடத்தில் வருஇறதற் 
குத் தடை பண்ணாமல் இடஙகொ 
டுககள; *பராபானுடைய இராச 

] சய ஈ௬டு 6. 
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யம் அபபடிபபட்டவர்களை ௨' 
டையதே. ் 
Wer £எவனாகிலும் பிள்ளையைப் | 
போலப பராபரனுடைய இராச் | 
சியததை ஏற்றுககொளளாவிட் ; 
டால், அதில பிரவேசிககமாட் , 
டான் என்றார். 

0௮ 4 "அப்பொழுது சலைவனொ.. 
ரூவன் ௮வரை கோகு, கல்ல 
போதகரே, மத்திய2வனைச் சு , 
தீரிசதுககொளளுமபடிக்கு ரான் | 

| 
எனன செய்யமீேவண்டும எனது | 

கேட்டான | 
Di அ௮சற்கு இயேசுவானவா ! 

சொன்னது: நீர எனனை நல்லவா 
எனறு ஏன் சொல்லுகிறீர்? பரா 
பரன ஒருவரே அலலாமல மற 
ரொருவனும் நல்லவன் ௮லலவே. 
௨௰ £விபசாரமபண்ணாதிருபபா 

யாக, கொலைசெயயாதிருபபா 
யாக, களவுசெய்யாதிருபபாயாக, 
பொயசசாட்சி சொலலாதிருபபா   

கொழடுலா ௩, 

யாக,*உன் சகபபனையும உன்தா 
யையும சனமபணணுவாயாக ஏ 
னற சொலலுறெ கற்பனைகளை ௮ 
றிதிருகதிறீமர என்றா. 
௨௧ அ௮தறகு ௮வன அவைகளை 
எலலாம என கிறுவயது முதல் 
கைசகொணடிருககிறேன் என் 
ரன 
௨௨ இயேசுவானவா gags 

சேட்டு அவனுடனே சொனனது. 
பினனும ஒனறை நீர செய்யவே 
ண்டியசாயிருக்கறது, !!உமக்கு 
உணடானவைகளை எல்லாம கீ 
விற்றுப பரமண்டலததிலே உமக 
(கப பொகூஷம் உணடாயிருக 
' ரூமபடிகருச தரிததிரருசகுப பங 

ப இட்டுக் கொதெதுப பின்பு வஈது 
| எனசகுப பின்செல்லவேண்டும 

    
! என்னா 
| ழி 9 
| Sie MoT WES Mra 
வான் ஆனபடியினாலே ௮ஈத ௧௪ 
னதசைக கேட்டபொழுது, மிகு 

நத. துககம் அடைஈது(போனான. ) | 

| ௨௪ ர அவன் மிகுந்த துகசம்' 
|அடைஈசதை இயேசு வானஉா[| 

      
 



yy ந் 

bot பட ட்டு ட யம் 

SANT NAGAR, MADRASa Rie, Og. அதிகாசம்.. 
  

| கணடு சொன்னதாவது: 'ஆஸ்இ। ௫. பி. ௩ஈ 
களை உடையவர்கள் ப.ராபரணு | அவை அஷ 

டைய இராச்சியத்தில் WrGaRu 1 வாக் மச உறு 

int Om Qe 

LISS? மிகவும அரிது. மாற் 0 an 

௨௫ ஒட்டகமானது ஒரு ஊ௫ 
யின சாதிலே நுழைவது எளிதா 
லை, ஐசுவரியவான் பராபரனு 
டைய இராச்சியத்தில் பிரவேச 
இறதும எளிதாயிருசகும் என்னார் 
௨௬ அதைக் சகேட்டவாகள் 

சொன்னது: அப்படியானால் யார் 
இரட்சிக்கபபடுவார்கள் என்றார் 
கள. 
௨௭ அதற்கு gan சொன்னது: 

*மணிசரால் அசமாட்டாதவைகள 
பராபரனாலே ஆகும என்றார் 

௨௮ 4 3அபபொழுது பேதுரு 
௮வரைரோககி, இசோ நாஙகள் 
எல்லாவற்றையும்விட்டு உமககுப 
பின்சென்று வருகிறோம 

றான் 

௨௯ அதறிரு ௮வர் சொன்னது 

ws Dm Om 

லூக் ௧௬௭ 

3g Cs ௨.௭   
{ 
| 

| 

4 @ Cor aa 

|       *பாரபானுடைய இராச்சியசதின 
நிமித்தமாக வீட்டையாவது, தாய் பபால சடம் 

. | மத 
தக /பனமாமாயாவல், சகோதா ய ௨௨ யம் 

ரையாவது, மனைவியையாவது, | 1௨ மாந் 0 
. ‘ 1 ௯ 

பிள்ளோகளையாவது விட்ட யாவ . ஆ 7 சா உட ஏசா 

| ரம டக்க 
| கம் *இமமையிலே அதிக டைங் “2 2௭௨ 
| we நி E | தாக் Om ௧ 

சாயும் அமை மல த்திய வ! போகா மறு 

வ அபி Da னையும். அடையாமல் இருப்பதில் ' 2 ௫ 
| Gov என்னா 

is, மாற ௬ ma 

| ire F Sorry Sat பன்னிருவ | தூக உடு கூ 

ராச சேர்த்துககொண்டு ர் ட சடுயோலாம | Gore தீதுககொண்டு அ௮வர்க। “5 

- ஞடனே சொன்னது: இதோ, எரு ! 10 மத ௩௦௨௯ 
, சலேமுககுப பே WB) APU * அறு மா;ய௪௬ டி 

கே மனிதனுஃ௨ 1. 324) 
| குறித்துத 12 P| 
| தப்பட்ட யால | 

| ௬௨ பப. 

, புறத்தேசததா( 
 ச்கபபட்டு, ட 

at | 
| 

» 11 gya do Om 

| 
யம அடைநத, 

௬௯ ௮ல்லாம- - 12 தூக் டு ௨௪ 
a உட 

னால் அடித்து. ட 
OF ood 

! கள? மெறும் | 

Mets 
te anes a ge ct cote மட அண வடம். 

(உ உயிரோடு எழுந்திருப்பான் என் என் 

ஸார். 
| me அவாகள் இவைகளில் ஒன் 
|றையும உணரவில்லை; அவைக 
ளின பொருள் அவர்க க்கு ம 

| றைவாயிருநதது; py er it ர்சொன்ன 
| வைகளை அறியாமல் இருக்கார் 

| &or. e 8 

௬டு 4 119அவர் எரிகோ ஊருக் 

குச் சமீபமானபொழுது, வழிய 
'ருகே உளுச்காகது பிச்சை கேட் 
டுசொண்டிருக்கற ஒரு குரு 
டன, 
௬௬ சனங்கள் ஈடக்றெசைக் சே 

9 எரே ௬௨௧௭ எவிபபட்டு, இது என்னவென்று 
சகரி று ௬ | விசாரிசதான். 

௬௪ மாசரேததூரானாகய இயேசு 
ஈடஈதுபோகிறா என்று ௮வனு 
சகு அறிவிசதா£கள். 

௬௮ அ௮பபொழுது அவன் இயே 
சுவே, தாவீதின் குமாரனே, என 
கரு இரஙரும என்று அதிகமாய்க் 

கூபபிட்டான. 

  

௬௬ மூன் ஈடப்பாா அவன் பே 
சாமல் இருக்கும்படிச்கு ௮வனை 
அதட்டினார்சள; ௮வன் தாவீதின் 
குமாரனே, எனக்கு இரங்கும எ 
ன்று அதிகமாய்க் கூபபிட்டான். 

௪ம் ௮பபொழுது இயேசுவான 
வர் நின்று ௮வனைத் தம்மிடத்தில் 
கொண்டுவரும்படி கட்டளையிட் 
டார்; அவன் கிட்ட வர்தபொழுது 

| 

  
அவா அவனை நோக்க, 
௪௧ சான உனக்கு என்னசெய்ய 

। வேண்டும் எனறு இருக்கிறாய் என் 
ORT; BPG அவன் ஆண்டவ 
ரே, கான பீரர்வை அடை, யும்படி 
செய்யவேண்டும் என்றான். 

௪௨ இயேசுவானவர் ௮வனை 
கோக, நீ பார்வை அடைவாயா 
க, 1உன் விசுவாசம்உன்னைஇரட் 
தித்தது என்ருர். 

௪௯ உடனே அவன் பார்வை 

அடைச்ச *பராபரனைப் புகழ்ந்து 
௮வருக்குப பின்சென்றான்; ௮   OSS சண்ட சனங்கள் எல்லா  



ப பப பபப ய்வயய மெணலதையவக்குலகையைல அடியும் me 

  

  

௭௨ அக்கா DG அ௮திகாசம். 
  

ரும் பராபரனுக்குத் துதிசெலுத்தி இ. பி. ௬௩. 
ஞர்கள். 

௯. அதிகாரம். 
ச ஆயக்காரனான சக்கேயுவைக்குறிததுச் சொலலி 

யது மச பத்த இராத்தல் கெளளியைப பெற்ற 
சளழியக்காரனா உவமையாகக் சாட்டியது, 2.5 

கிறிஸ்து செம்பீரமாய எருசலேமுக்குள பிரயே 
Hamad, சக் அம்தக்குறித்து அமுத, ௪ 
தேகாலயுததில் லிற்திறவாகளையும் கொள்ளுகிற 
வாகளையும தூததி, ௪௭ அதிலே சாடோறும 
உபதேடததத அதிகாரிகள அவரைக சொலை 
செயய விருமபிச் சனதகளாக்கு அஞ்சினதின 
லே கூடாமற போனது 

பின்பு அவர் எரிகோ ஊரில் பிர 
வேத்து அ௮பபுறம் நடர்துபோ 
ஞர். 

உஅ௮ப்பொழுதுஆயக்காரருக்குத் 
சலைவனுமாய் ஐசுவரியவானுமாய 
இருந்த சக்கேயு எனனபபட்ட 
மனிதன், இயேசுவானவரை ஆறி 

யம்படிககு ௮வரைப பராகக வ 
கைதேடினான். 
௩ MOC குட்டையனானபடி 

யால் சனச்கூட்டத்திலே ga 
ரைச் சாணக்கூடாமல் இருஈதது. 
௪ அ௮பபொழுது அவன் ga 

ரைப பார்க்குமபடிக்கு முன்னாக 
ஒடி, ௮வர் செல்லுறெ வழியிலே 
நிற்தன்றகாட்டததிமாததின மேல் 
ஏறினான; 

டு இயேசுவானவர் ௮ஈத இட |* 
த்தில் சென்றபொழுது, ௮ண 
ணாந்து பார்த்து ௮வனைக் சண்டு, 
சச்கேயுவே, இன்றைகரு சான் 
உன வீட்டிலே தங்கவேணமெ, 

ஆகையால் நீ £ச்செமாய் இறங்கி 
வா என்றார். 

சு அர்சபபடி அவன்,சக்கரமாய் | | 
இறங்கிச் சச்தோஷத்கோடே ௮ 
வருக்கு உபசாரம்செய்தான்- 

எ ௮தைச் ஈண்ட அனைவரும் | 
சொன்னது? | 

  
1இவர் பாவியான , 

மனிதனிட த் திலே தஙகும்படிக் | 
குப போடருர் என்று மொறுமொ 
அத்தார்கள். 

௮ சச்கேயு என்பவன் நின்று 
சர்த்தராரோச்டு, ஆண்டவரே, 
என் ஆஸ்திகளில் பாதியை ஏழை 

பதக te 

log & bs 

தூக் @ ad 

2 gra de 

32. Gor ae 
க & Fp te 

௬ உ சாமு௦௨ 

சு 

4 மத் ம் நக 

os ௰ ௬ மடு 

௨௪. 

5 உரோ ௪ மக 
ம௨,ம௬ கலா 

& 8T 

6 தூக் மக ௦௬ 

1 அபக்சு 

8 மத ௨௫ wer 

மாற் ௦௨௩ be 

ஒரு இராததல் 
Mina (naa) 
ரூபாயாம 

9யோவாகம்ச 

  

    

களுக்குச்கொடுக்கேன்;, அல்லா 
மலும சான் ஒருவனிடத்தில எ 
தையாடிலும் ௮௫ியொாயமாய எடுத்தி 
ரூகதேனானால் காலுமடஙகாய்ப 
பதில் செலுத்துகிறேன் என்றான். 
௯ ௮பபொழுது இயேசுவானவர் 

௮வனைக்குறிததுச் சொன்னது: 
*இழநதுபோனதைத் தேடி இரட் 
சிக்குமபடிக்கு மனிதனுடைய கு 
மாரன் வந்திருச்சறபடியினாலே, 

“இன்றைக்கு இரதக் குடும்பத்திற் 
கூ இரட்சிபபு உணடாயிற்று | 

௰ $இவனும ௮பிரகாமினுடைய | 
சகததியான் அல்லவா எனமுா. | 
மக ர அன்றியும அவர்கள்இலவை , 

களைக் கேட டெசகொணடிருககை , 
யில் ௮வர் எருசலேமுககுச் சமி 
பமானபடியினாலும, 1பராபரனு 
டைய அளுசை சேேஇரமாகக் கா 
ணபபடும என்று ௮வாகள நினை 

தசபடியினாலும ௮வா சொனன 
உவமையாவது: 
We உயாருலததானாகிய ஒரு 

வன் ஒரு இராச்செயச்தைப பெற 
அுக்சொண்டு, பின்பு திரும்பி வ 

ரும்படிக்குத தாரதேசததுககுப 
போக மனதாய், 
Om தனனுடைய பத்து ஊழி 

யககாரரை அழைத்து, அவர்களுக் 

Gu பதது இராத்தல்* இரவியம் 
கொசெது, கான் வருறவரைக் 
கும் இதினாலே சொழில் செயயுங் 
கள் என்று சொல்விபபோனான் 
ம௪ அவனுடைய பட்டணத் 

BMT HAUGH பசைத்து, அவன் 
எஙகளை அளுகைசெய்ய எடுக் 
ளுக்கு மனதில்லை என்று சொல் 
இம்படிக்கு, அவனுக்குப பின்னா 
கச் தானாதிபநிகளை அனுப்பினா 
கள். 
௰டு அ௮ப்படியிருர்தும் அவன் 

இரரஈச்சியச்சைப பெற்றுக்கொண் 
டு திரும்பி வந்து, தான் திரவியம் 
கொடுச்சபபெற்றிருந்த அந்த ஊ 
ழியக்காரர் தொழில் செய்ததினா 
லே ஆசாயமாக்கிச்கொண்டது 
இவ்வளவென்று ௮றியும்படிக்கு, 
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அவர்களைச் தன்னிடத்திற்கு ௮ 
ழைத்தவரச்சொன்னான். வண சவ 

| 0௬ அந்தபபடியே முஈதினவன் 
சேர்ந்து, ஆண்டவனே, உம்மு 
டைய இராத்தல் பத்து இராத்தலை 
ஆசாயமபண்ணிற்று என்றான். 

Oo அவனுடனே எசமான் சொ 
ன்னது: ஈல்லது உத்தம ஊழியக் 
காரனே, 'நீ கொஞ்சத்திலே உண் 1 மத் ௨டு ௨௪   * ° . 4D 

மையாய் இருந்தபடியினாலே பத்! 5 ௨௨௨௪ 
அப பட்டணங்களுக்கு அதிகாரி! 3 ௨ சமு ௪௦௪ 

யோபு மடு ௯ 
மத் ௦௨ ௬௪௭ 

மத் ௨௫௨௯ 

5 og மக மட 

டெடு ௭ ௬ மாற் 

௪ ௨௫ தூக் 

2௮ 

யாய் இரு என்றான். | 
௰௮ பின்பு இரண்டாம் ஊழி, ' 

யக்காரன் சேர்க்து, ஆண்டவனே, 
உம்முடைய இராத்தல் ஐந்து இ 
ராத்தலை ஆசாயம்பண்ணிற்று என் 

றான்: | 
௰க அவனுடனேயும் அவன் 

சொன்னது: நீயும் ஐஈது பட்ட | 
ணங்களுக்குஅதிகாரியாயிரு என் | 

  

  

  

ருன 
ad Serr வேறொருவன் சோ| 

ந்து ௮ண்டவனே, "நீர் வையாத 
தை எடுக்கிறவருமாய் விதையாச 
தை அறுக்கறவருமாய் இருக்கிற 
சடினமுள்ள மனிதனாயிருக்றெ 
தை கான் அறிஈது உமக்குப பயப 
பட்டபடியினாலே, | 

  

6urp D ௬௦ 

  

மத் ௨௪௧ 

மாற ௦௧ ௪ 

  

௨௧ உமமுடைய இராத்தலை 
ஒரு சேலையிலே வைத்துச்கொண் 

டேன்; இதோ, அது இருக்கின் 
றது என்றான். 

௨௨ அவனுடனே ௮௨ர் சொன் 
னது: பொல்லாத ஊழியக்கார 
னே, உன் வாக்கின்படி உனக்கு 
நியாயத்தீர்ப்புக் கொடுக்கிறேன்; 
*நான் வையாததை எடுக்கெவனு 
மாய் விதையாசத அற ஈகிறவ 
னுமாய் இருகஉ£ #0 ரானி | 

மனிதன் என் ... _ 

௨௩ கைய - Jf 
வருகறபொட 5 
eos a ip Ge சா 
ள்ளும்படிகட, க 
காக) காசு. T   கொகெகெவில WV 

இ. பி. ௬௯௬, 

    

  

௨௪ சமீபமாய் நிற்கிறவர்களை 
கோக்க, நீங்கள் ௮ர்த இராத்தலை 
இவனிலிருகது எடதுப பத்து இ 
ராதீதல் உள்ளவனுக்குக் கொ 

கள என்று சட்டளையிட்டபொ 

முத, 
, உடு அவர்கள், ஆண்டவனே, 
௮வலுச்குப பத்து இராத்சல் உண் 
டே என்ன, 

௨௬ ௮வன் பின்னும் சொன் 
னது: கான் உங்களுக்குச் சொல் 
ஓகிசாவது: “உள்ளவனுக்குச் 
கொடுச்சபபடும்; இலலாதவனுக் 
கு உணடாயிருக்கிறதும் ௮வனி 
விருஈ.து எடுக்கபபடும. 

௨௭ அன்றியும் கான் சஙகளுக 
கு. இராசாவாயிருக்க மனதில்லா 
மல் எனக்குச் சசதுருக்களான ௮ 
வாசளை இஙசே சகொண்டுவர்து, 
எனகருமுனபாச வெட்டிபபோ 
டுஙகள என்று சொன்னான் என் 
apn. 
௨௮ இவைகளை ௮வர் சொன்ன 

பினபு, *அவர் எருசலேமுக்குப 
போகுமபடி மூனனே ஈடகதார். 

௨௯ 4 1அபபடி அவர் ஒலீவ 
மலை என்னபபட்ட மலையின் ௮௬ 
சே இருகற பெதுபாகே ஊருச் 
கும்,பெததானியா ஊருக்கும் சமீ 
பமானபொழுத,௮வர் தம்முடை 
ய சீஷரில் இருவரை நோக்க, 
mi) அதோ உஙகளுக்கு எதிராக 

இருகூற ரொமத்துக்குப போவ 
கள, அதில் பிரவே௫க்கும்பொ 
டூன், மனிதரில் ஒருவனாகிலும் 
ஒருககாலும ஏறாத சமுதைககுட் 

டியைக் கீட்டியிருக்கச் காண்பீர் 
சள்; அதை அவிழ்த்துக்கொண்டு 
வாருஙகள். 

௬௧ இசை என் அவிழ்க்கிறீர்கள 
என்று ஒருவன் உங்களிடத்தில் 
கேட்டால், ஆண்டவருக்கு இது 
வேண்டும் என்று அவனுக்குச் 
சொல்லுங்கள் என்றார். , 
௩௨ 4 அர்தப்படி ௮னுப்பப்பட் 

டவர்கள் போய், தங்களுக்கு ௮ 
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poe 
aii சொன்னபிரசாரமாசச் கண் 
டார்சள 

| ௬௩ கழுசைக்குட்டியை ௮வர் 

. கள் ௮விழ்கறெபொழுத, ௮தின 
| எசமான்கள் ௮வாகளை கோகி, 

ae al 

12 Germ dm 

மதத Be எ 

மாத oa எ 

யோவா OR 

. . - ae 
குட்டியை என் அவிழ்க்றொகள |; ௨௧௮ 
என்றாகள. ட் ௪௨ ஈம் ௨௬ 

a . ச ச லூச் On a@ 

௬௪ அதற்கு, அவர்கள், ஆண்ட PMO BS 

வருகரு இது வேண்டும எனறு| ctu a vo 
சொலலி, 5 Qu a. de 

௬டு அதை இயேசுவினிடதகிற் ® Carer “ 
குக கொணடுவாது. 'த௩கள வஸ (7 தானி ௬௨௪ 
இரஙகளைக குட்டியினமேல் போ வச் க ௬௮ 

எ௮ கபே௨ 
ட்டு, இயேசுவை ௮.தினமேல் ஏற 
றினாகள 
௩௬ அப்படி ௮வர் போகையில், 

அவாகள் ச௩்கள வஸ.இரஙகளை 
வழியிலே விரிசுசாசள 
௬௩௭ அலலாமலும அவா ஒலிவ 

Or. 

8 eer Bem & 

& o Cr & &® 

௬ தாக் ௨௧ 

டய     10 ing ae c. 

ட   | மலையின அடிவாரமாயா சோடது 
। வருகறபொழுது, சஷரின கூ 

மாற we 
ட் Lite na 

LEAT GUC ETA Sowt 
L, Fae அற்புதலகளையுமகுறிக | போகா ௨ be 

தச சரசோஷபபடடு, மிகுகத oar Ga ட் 
| சத்தசதுடனே பராபரனைத துதிக் (_ி எரா எக 
சீத தொடஙகி, "பராபரனுடைய 
| சாமததிஞலே வருகிற இராசா 

| தோத்திரிக்கபபட்டவா 
| ௬௮ *பரமண்டலசதில் சமாசான | 
 சவுச்சிெயமும, உன்னதஙகளில | 
| [14 மாச் கழ ம உண்டாவதாக என் “4 
4 EFS" க் | யோவா er Dae 

| (RN ear 

| log 4 we 

| ip wa we EG) 
| 
॥ 
| 
| 
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ata etme ட வடை 

98 @rr ௯ ௭, 

YY bar Oc. 

wr Day ! 

QNSST ॥௯ ௮திகாரம. 

இ பி, ௬௯. சமாதானததுக்கு ஏற்றவைகளைச் 
்' இரதிகதுக்கொண்டால், ஈலமாயி 
EG w. 
௪௨ இப்பொழுது௮வைகள்உன் | 1 

| கணகளுககு மறைவாயிருககின் 
தன. 

ட ௪௯ உன்னைச் சநதிக்கும் SHOE | 

| தை "நீ செதித்துக்கொளளாமல் இ | 
| ருகறபடியினாலே, *உன் சத்து 
ருக்கள் உன்னைச சூழ மதிள்போ 

' ட்டு, உன்னை வளைஈதுசொண்டு, 

௪௪ எங்கும் உன்னை இறுகப் 
பிடித்து, உனனையும உனனில் 

'. உளளவர்சளையும் தரையாக்இ, 
| உனனிடததில் ஒரு கல் மற்றொ 
"ர கல்லின்மேல இராதபடிககுச 
। செயயும நாளகள் உனககு வரும 
TBO (APT 

| ௪௫ 4 11பினபு ௮வா தேவால 

' யததில பிரவேடுத்த, 
| ௪௬ அதிலே விறகிறலாகளையும் 
| சொளளுகிறவாகளையும கோகு, 

| ஈமழுடையஆலயம செபமபண் 
, அதறசான ஆலயம எனறு எழு 
 தியிருசசனறதே,13ரீஙகள இசைக 

| களளாகுசையாககனீகள என்று 

, கொலலி, அவாகளைப புறமபே 

Sg EON 
ட ௪எர॥ இல்லாமலும் காடோறும் 
। அவா சேவாலயசதில் உபதேசம 
பணணிககொணடிருஈதா,!*௮அப 

, பொழுது பிரதான அசாரியரும் 

    

’ 
* 

4 

  

  
  

. a ee . 
| ௬௧ அபபொழுது கடட்டததிலி. ' வேசபாரகரும சனசதின் மூபப 

ருந்ச பரிசேயரில் லா அவனா 'ரும்அவரைக்கொலைசெய்ய வசை 
சோச்டு, போதகரே, én உம்மு | தேடி, 
டைய €ஷரை அசட்டவேண | ௪௮ சனங்கள் எல்லாரும மிகுந்த 
டும் என்று£கள். ட ட்ட, | இரதனையோடே. அ௮வருககுச செ 
௪௰ அவர்களுக்கு மறுமொழி * லலா 3௪) விகொடுத்தபடியினாலே* வகை 

யாச அவா சொன்னது: இவாகள் Sade ge யைச் காணாமல் போனாகள். 

பேசாமல் இருஈதால் *கற்களே| ௦௧௦௪   ' கூபபிடும் என்று உஙக 
சொல்லுகிறேன் என்றார். 
௪௧ 4 அன்றியும ௮வர் பட்ட | 

| ணத்துக்குச சமீபமானபொழுது, | 
அவா. அதைப பார்ச்து, HOSE 
குறித்துச் சண்ணீர்விட்டு, உனக | 
குச் இடைச்த இந்த நாளிலே உன் | 

| 

ed 

| 

  

  

௨௰. அதிகாரம். 
க ஆடசேபிதத பரிசேயருக்குக் இறில சமது அ.தி 

காரததை யோவானின ஞானஸரானதசைக்குறித் 
த கேளவியீனாலே ஸுதாபித்தது ௬ இராடசத் 
தோடடச்சாரரைா உவமையாக எடுததுச் சொன 
ag 6௬ இராயனுக்கு வரிசெலூத்துவதைச் 
குறித்துச் சொனனது உயீரத்தெழுதல் இல்லை 
யெனற சதசேயருககு அதை உணடெனறு 
எணபிததது, ௪௪ இறிஸது தாவீதின குமார 

| 
| | 

  
 



  

அரககா ௨௰ ௮தஇிகாசம. mere 

னெனறு ஆறிகிதததைச் சொனனத ௪0 வேத! இ, பி ௩௩.1 சை உண்டாக்கி தைத 
டாரகசைகருற்ததுச் *ஷர்களே எச்சரித்தது துத் சோட்டச்சாரா se contsad ட்டு 

'இ/ஈகாள்களில ஒரு நாளிலே, 1௦௪ ௨௪௨௩ ௮0௩௧ காலமாய்ப புறத்தேசம் 
௮வா தேவாலயத்தில் சனஙகளுக் போயிருகதான். 
கு உபசேசம்பண்ணிச சுவிசே ௰ சகுதியானகாலத்திலே அதத் 
ஷததைப் பிரசஙகிகெபொழு | தோட்டக்காரர் திராட்சத்தோட் 
த, பிரதான ஆசாரியரும வேத ட,த்தின கனிகளில ஒரு பஙகைச் 
| பாரகரும் மூப்பரும் அவருக்கு தனககுக கொகுதனுபபும்படிச் 
| விரோதமாய் வந்துகினறு, கு,௮வன் ஒரு ஊழியக்காரனை ௮ 

| ௨ ௮வரை கோக, “சீ ag y PA" ansal gHEG Heyudioner, 
ae 

    

  
  | திகாரத்தினால் இவைகளைச செய் ௮௩௪௪ தோட்டககாரா அவனை 

| இறா? இபபடிபபட்ட ௮.திகாரத அடிதது, வெறுமையாய் ௮னுபபி 
‘og உமசகுக கொசெதவா இன் விட்டாரகள 
en என்று எஙகளுககு௪ சொல் ௰க Nery ௮வன் வேளொரு 

| ௬ அதற்கு மாறுததரமாக Yaw அவனையும Matar அடிதது, 

, சொன்னது: மானும உஙகளிடத நிடதைபபடுதமி, வெறுமையாய 
| தில் ஒரே வினாவைக கேட்பேன். ௮னுபபிவிட்டாாகள 

2 அசனபினபு அவன் மூன । ௪ என்னவெனரறால, யோவான் 
| ரம ஊழியககாரனை அனுபபி கொதெச ஸகானம தேவனால் | 

  லும் எனருகள் | ஊழியககாரனை அ௮னுபபினான, 

| 

| 
i 

। உணடாயிறறோ மனிதரால உண | ணை, அவனையும் அவர்கள் சா 
| டாயிற்றோ, அதை எனககுச , WILL OES) தாததினாகள். 
| சொல்லுஙகள் என்றார். | | Om அ௮பபொழுது இராட்சத 
| @ ௮பபொழுது அவர்கள் தய 
| களுககுளளே யோசனைபணணி 

'சோட்டசதின எசமான் எண்ணி 
னது: நான எனன செய்யலாம? 

| 

| 
| 
| । னதாவது: | எனககுப பிரியமான குமாரனை 

' ௬ சேவனால உணடாயிற்றென | , அனுபபினால், ௮வாகள கண்டு 
று நாம சொன்னால் நீஙகள ௮வ ! | கனமசெயவராகள் என்று எண 
ரை ஏன் விசுவாசிக்கவிலலை என | பணி, ௮௨உனை அனுபபினான. 
LT; IS மனிதரால் உண்டாயிற் oy தோட்டக்காரா அவனைக் 
| றென்று சாம சொனனால்,எல்லாச ! கணடபொழுத, இஉன் சுதந்தர 
 சனஙகளும் யோவானைத் 3இாகக!!. ௦௪ 6 | வாளி சுதநதரம் நமமுடையதா 
| தரிசி எனறு எணணிசகொளளுகி ! “*** 574  குமபடிககு, இவனைக சொலை 

௨௮3௯   
    

| றபடியினாலே, ஈமதுமேல சலலெ செயயவேணடம எனறு தஙகளுக் 
| Davina sar என்று யோசனைபண் | குளளே யோசனைபணணி, 
ணி, | ௰௫ வாருங்கள் என்று சொல்லி, 

எ பின்பு ௮ வக ஸம. எக । அவை தஇிராட்சகதோட்டசதுக் 
| களுக்குத் 0 | கள். | கு  வவெளியே தளளி, கொலை 
| ௮ அதற் or au TT | செய்தாகள்; ஆதலால் இராட்சத் 
| சொனனது. waar | சோட்டததின எசமான் gears 
(இன்ன AE a, ளை என்ன செய்வான்? 
களைச செயா ற! ௰௬ அவன் வநது. அந்தச் தோட் | 
உஙகரைககுஃ ன் டக்காரரை அழித்து இராட்சத் | 
என்றார். தோட்டத்தை வேறுமனிதருக்குக ! 

௯ 4 பின்: கொபெபான் அல்லவா என்றார்; 
னே சொன ட உ அதை அவர்கள் சேட்டு அப்படி 

| *ஓரு மனித. ் | மதக  |ஆகாதிருப்பதாச என்றாகள். 
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Oe T ௮பபொழுது ௮வர் ௮வர்। இ. பி. ௬௩, 
களைப பார்தது "வீடுகட்டுகிறவா | அ அ 
கள் ஆகாதென்று தளளின சல்லே 
கோடிசகுத தலையானதல்லாயிழற் 
றென்று எழுதியிருக்கிற வேதவாக் 
இயத்தின் கருத்தென்ன? 
௰௮ அந்தக கல்லின்மேல் விழு 

@oacr எவனோ, அவன் கொ 
றச்சகபபடுவான்;௮ன்றியும், அது 
விழப்படுபவன் எவனோ, ௮வனை 
நசுக்பெபோடும் என்ளுா. 
௰௯ அபபொழுது தஙகளைககு 

நிதது ௮ஈத உவமையைச் சொன் 
ஞா என்று பிரகான ௮சாரியரும் பு 
வேசுபாரகரும் அறிஈது, அஈகே | 
ரத்திலே ௮வாமேல கைகளைப் 
போட விரும்பினார்கள்; சனஙக \.. 6 ம5 ௨௨ ௨௧ 
ஞூச்குப பயபபட்டபடியால (நி| 212 ௨ 2 
அத்தினாகள்.) 
உ௨௰ ॥ 3பின்பு அவர்கள அவ 7 மோ ௨, 

னையே கோகூிசகொணடு, ஆளு ' 6 
கைக்கும் நியாயாதிசாரததுக்கும | 
முன்பாச ௮வனா ஒபபுககொடுக ! | 
இறதற்கு ஏதுவாக அவருடைய | 
வசனததில் குற்றம் சண்டுபிடிக ' 
கும்படி க்கு, தங்களை நீதிமான் ! 
கள்போலச் காண்பிககிற வேவு | 
சாரரை அவரிடத்தில் அனுபமி 

னர்கள். | 
௨௪ 4அவர்கள் வநது அவரை 

கோக்கு, போதகரே, நீர் செம்மை | 
யாய்ப பேசி உபதேடிககிறவா ! 
என்றும், பட்சபாதமில்லாமல்சச் | 
தியமாய்ப *பராபரனுடைய மா 
ச்சத்தைப போதிச்றெவர் என்றும ! 
௮றிஈதிருககிறோம். | 
௨௨ காம இராயனுகரு வரிகொ: 

டுச்சகலாமோ, கொடாமல் இருகச | 
லாமோ, என்று அவரிடததில் 
சேட்டார்கள்? 
௨௩ அவர்களுடைய தநதிரச்தை 

அவர் அதிஈது,அவர்களை நோக்கு, | 
fog என்னை ஏன் க சொதிச்ட 
| தீர்கள்? 
| ௨௪ பணத்தை 1 எனக்குக்சாண் 
! பியுங்கள், அதில் இருக்கற சொ 
ரூபமும் மேலெழுத்தம்யாருடை 

1 en, 709,0-2. 

மத் ௨௪, ௪௨ 
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யவைகள் என்றார்; அவை இராய 
னுடையவைகள என்று மாறுதத 

ரம் சொன்னார்கள். 
௨ட ௮ வர் சொன்னது: அப்படி 

யானால், கீஙகள் இராயனுடைய 
தை இராயனுச்ரும், பராபரனு 
டையதைப பராபரனுக்கும் செ 
லுத்துங்கள் என்றார். 
Qc HAST ௮வரைாச் சனங் 

களுக்குமுன்பாக ஒரு வசனத் 
இல அகபபடுததச்கூடாமல், அவ 

ருடைய மாறுத்தரத்தைக்குறித்து 
ஆச்சரியபபட்டு மவுனமாய் இரு 
ETT EG 
௨௭ 4 பின்பு “மறுமையாகிய 

உயிரோடு எழும்புதல் இல்லை 
யென்று சொலலுறெ *சதுசேய 

ரில் சிலர் அவரிடத்தில் வது 
சேட்டதாவது: 
௨௮ போதகரே, "பெண்ணை 

விவாகம்பண்ணின ஒருவன் பிள் 
ளையில்லாமல் இறந்துபோனால, 
அவனுடைய மனைவியை ௮வனு 
டைய சகோதான் (சோத) சன் 
சசோதரனுக்குச் சந்ததி உண் 
டாககவேண்டும் என்று மோசே 

நமககுச் கட்டளையாக ௭ பி 

னாரே. 
௨௧ அந்தபபடி (ஒரிடததிலே): 

சகோதார் ஏழுபேர் இருஈதார்கள், 
அவர்களில் மூத்தவன் ஒரு பெண | 
ணை விவாசம்பண்ணிப பிள்ளை | 
யில்லாமல் இறந்துபோனான். | 
mi ௮பபொழுது இரணடாம 

சகோதரன் ௮ஈதப பெண்ணை வி, 
வாகம்பண்ணி, அவனும் பிள்ளை ' 
யில்லாமல் இறாதுபோனான். 

௬௪ மூன்றாம் சகோதரன் முதல் 
ஏழுபேர்வனைக்கும் அந்தபபடி' 
யே அவளை விவாசமபண்ணி,। 
பிள்ளைகளைப் பெருமல் இறந்து 
போனார்கள்: | 
௬௨ அவர்கள் எல்லாருச்கும் 

பின்பு அரதப் பெண்ணும் இறக். 
துபோனாள். | 

௬௩௬ இவ்விதமாய் ஏழுபேரும் 
அவளை விவாகம்பண்ணினவர்க 
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|—---- — ee 

  

1௭௭ 

, ளாய இருக்க, (மரிதசோ) உயி எ பி.௩௯. [பார் என்றுஎன்னததினாலேசொல் 
ரோடு எழுஈதி௫க்கும் சால தீதில், 

மனைவியாய் இருபபாள் என்றார். 
| gor | 

| ௬௪ 4 அவாகளுக்கு மாறுததர | 
' மாகஇயேசுவானவா சொன்னது-' 
. இம்மையில் இருசகிநவாகள் பெ! 
'ணகொண்டும கொடுத்தும் வருகி 

levied 
௬டு மறுமையில் உள்ள பாக்கி 

யசசையம் மரிசதோரிலிருஈது ௭ 

மு5திருககுதலையும் yor ass 
ரூப பாசதிரராய எணணபபடுப 
வர்கள் பெண கொளலதம கொ 
டுபபதும இல்லை. 
௩௬ என்னசகினாலெனில்,1அவா 

சள உயிரோடு எழுகதிருக௧௪த௧ 
கவர்களாயிருகச, சே௮தூதருககு 

ஒப்பானவாசளூமாய் *பராபரனு 
டைய பிளளைசளுமாய் இருபப 
தால், அவர்கள் இனி மரிசகககூ 
டாதிருபபராகளே 
௬௭ அனறியும மரிததோர் எழுக 

இருபபாசள என்பதை மோசே 
பூம் முட்செடியைககுறித்து எழு 
தின சரிசதாததிலே காண்பித 
தார் எபபடியெனில், ௮வர் பரா 
பரனை ஆபிரகாமினுடைய தேவ 
னெனறும, ஈசாககனுடைய தே 
வனென்றும், யாககோபினுடைய 
சேவனென்றும சொல்வியிருக்கி 
ரர், 
௩௮ பராபரன மரித்தோருடை 

    ய சேவழறாய இராமல, சிவனுள 
ளோருடைய தெவளம் இருக ! 
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கேட்டு, G. ச் 
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௪௰ பின்பு _§| 
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௪௧ 4 அப. 1 
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| 
| 
| 

'ஓூருர்கள்? 

௪௨ அல்லாமலும், பராபரன் 
| என் சாததாவை கோக்க, கான | 
உம்முடைய சததுருக்களை உமி | 

பாதப்படியாககுபபோடும் = 

a Fie ET COTS ' வஜதுபாரிசத்தில் , 
' உளுக்காரும் எனரா என்று தாவீ 

அதானே சஙசேபுசதகததில சொ 
| வலியிருக்கிருரே 

௪௪ தாவீது அவனாச் சர்த்தரென் 
௮ சொலலியிருகக, எப்படி அவா 
அவனுடைய குமாரனாவா£ என் 
ஸா. 
| ௪ட ர 1அபபொழுது சனஙகள 
| எலலாரும கேட்க, ௮வா தம்மு 

டைய சிஷருடனே சொன்னதா 

(அது 

| 

  

| 
| 
| 

em நீளமான வஸஇரஙகளைத 
சரிசது ஈடசக மனதாயிருந்து, 
சக௩தைகளில  வாழ்ததுதலையும், 
'செபஅலயஙகளில முல சன 
| mater aid, விருந்துகளில் முதில் 
|இடங்களையும் விருமபி, 

ga 1கைம்பெணகளுடைய 
'பொருள்களைப பட்டித்து, வஞ்ச 
' கமாய விஸதாரமான செபம்பண் 
, ணி ௮ருறெ வேதபாரகருக்கு நீங் 
(கள் இடம் கொடாமல் எச்சரிக் 
| சையாயிருங்கள்; அவர்களே ௮ 
சிக அகண்ட அடை வாரகள் 

      

௨௧. அதிகாரம். 
க இறிஸது தரு௦பபெட்டிபிலே இரணடு சாசைப 

போட்ட ஒரு கமபெணணைபை புகழ்ஈது, டு 
தேவாயியமும, எருசலேமும அழிச்சபபவெதை 
சூனனறிவித்து, ௨௫ சுடைடி நாளுக்கு முன 
னுணாடாரகும அடையாளமகளைக் காட்டி, ௬௪ 

| ஓுவாகா கிழிததிரு க்ருமபடி*ச்ருப புத்தி சொன் 

| ஸதி 

இட 
| 
| 

| 
| 

பின்பு ௮வர் கண்ணை உயர்த்திப 
, பார்க்கிறபொழுறு, 11'ஐசுவரிய 
வான்கள் தஙகள் காணிச்சைக 
ளைத் தருமபபெட்டியில் போடுகி 

| DOSE SCM 

 



௭.௦) 
வெ மலய வடடல noe 

அக்தா ௨௧ ௮திகாசம. 
  

௨ அ௮ல்லாமலும இரண்டு காசை 
*2, இலே போட்ட ஒரு எழைக 
கைம்பெண்ணையும அவர் சணடு, 

1இந்த ஏழைக் கைம்பெண் 
மற்றெல்லாரிலும அதிகம் போட் 
டாள் என்று மெய்யாய் உஙகளுக 

குச் சொல்லுகறேன 
௪ எபபடியெனி ல, gars 

எல்லாரும் தவகள பரிபூரணததில் 
எடுத்து, தேவ சாணிககைப பெட் 
டியில் போட்டாாகள், இவள சன் 
குறைவிலே தன் சேவனசதுககு 
உண்டான யாவையும் போட் 
டாள என்னா. 
௫ 4 பின்பு “சிலா சேவாலயத் 

தைக்குறித்து ௮து அழகான கற்க 
ளாலும் காணிசகைசளாலும் ௮ 
லஙகரிக்சப்பட்டிருகன்றது ௭ 
ன்று சொனனபொழுது, அவா 
சொன்னது; 
௬ நீஙகள் பார்ச்றெ இவைச 

| ளில் “ஒரு கல் மற்றொரு கல்லின 
மேல் இராசபடிக்சு, எல்லாம இ 

      | 

| டிக்கபபடும நாள்கள வரும என் 
cpt. 

௭ அப்பொழுது அவரை அவர். 
கள நோக்கி, போதகரே, ௮வை 

கள் எபபொழுது ஈடககும? ௮ 

கேட்டாராகள் 

௮ அதற்கு ௮வர் சொன்னது: 
அகேகர் என் நாமத்தை ௪௦௪௮, 

சமீபமாய வஈசசெனறம சொல 

படாதபடிச்கு எசசரிககையுளள , 
வர்களாய அவாகளுச்குப பின் 
செல்லாமல் இருஙகள. 

திருங்கள்; 
கள் முன் ஈடககவேண்டுமே; ௮ 

னாலும் மூடிவு உடனே வாராசெ 
ன்று சொல்லி, பின்பு இருவுளம் 

புத்தினாவது:   
ப்படும்பொழுது. திகில் ௮டையா ! 

அ௮பபடிபபட்டவை !16மம wv ao 
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t 

॥ 

வைகள் சம்பவிக்கும் சாலததுச 

கு ௮டையாளம் என்னவென்று , 

J 

தஙசளை அவரே என்றும், சாலம] 

லுவரர்கள்; *நீங்கள ௮ஞ்சிககப , 

௯ அல்லாமலும் யுதசஙகளையும் , 
கலசங்களையும் குறிசதுக Ceara! | 

| 

இ பி ௬௩. 

வடை அனைய! 

* மாற் ௦௨. ௪௨ 

le Gal x 

wa 

உரக we ௬ 

மாற மக ச 

3 ofa om wr 

[மச me Oe 

wer 

40h OF 6 

in @ 

G & 

ep Gge Q & 

5 மத 

மாற 
+ 

eeu 

oF எ 

6a Gu om wT 

மாற Wh ௬ 

வெளி ௨௰ 

8 gu Fh @ 

Oy 

We 2 

9 ஆப ௨௫ ௨௭௬ 

vo ௪ 

]0 பிவிக உறு 

௨௪௧. 

ரமா 8௯ 

மாற Um We 

g7e we be 

12 gu & wu 

lidar of & 

மாற மரு மட 

13அப எ. ௫௬ 

ba OQ. 

  

ம 5ஒரு சனச்கூட்டம மற்றொ 
ரு சனககூட்டததுககும ஒரு இ 
ராசசியததார் மற்றொரு இராச்சி 
யத, சாருககும விரோதமாக எழும 
புவாகள 

' மக அல்லாமலும் பல இடகக 
ளிஃல பூமி மிகவும அதாதலும, 
'பஞ்சஙகளும, பெருவாரிககாயச 
,சலகளும உணடாயிருக்கும்; வா 
fads org பயம் உணடாக்கு 
இற காரியஙகளும் பெரிய ௮டை 

யாளங்கறம உணடாகும். 

Oe 4 அவைகள் எலலாவறறிற 

'கும்முன்னே எனனுடைய காமத 
'இன கிமிததம் "அவர்கள் உஙகள 
மேலே சஙகள கைகளைபபோட் 
டு, உஙகளைததுனபபபடுததி, செ 
'பஅலயஙகளுககும சிறைசசாலை 
ear ஒபபுககொடுதது, *இரா 

'சாககளுககும துரைகளுக்கும மு 
.னபாசக கொணடுபோவாரகள். 
| Om eng ௮௮௫ நீஙகள சாட் 
சிகொகெகும்படிககு ஏதுவாயி 
ருக்கும் 
| ௰௪ 11இசையால், எபபடி மாறு 
'சரவு சொலலலாம எனறு நீஙகள 

  
,கவலைபபடாதிருககுமபடி, உங 
கள் மனதைத கிட பபடுததுஙகள 

௰௫ “கானே உஙகளுககுத (௪ 

தியான) பேசசையம ஞானத்தை 
யும சொடுபபேன; உஙகள எதி 
ராளிகள் யாவரும ௮தறகு விரோ 
தமாய்ப பேசவும எதாகிற்கவும 
மாட்டாாகள;. 
De அ௮னறியும '3பெற்றாராலும, 

சகோதரராலும், இனதகாராலும், 
சே௫ிதொலும காட. டிககொடுகச 

பபடுவீகள:*உஙகளிலசிலனாக் 

கொலைசெய்விபபாாகள் 

nes ¢ eo! 0௭ என காமசடனாலே நீஙகள் 
சகலலவிசமான மனிதராலும பகை 
ககபூபடுலாகள் | 
O23 yong உங்கள் தலையின் ப 

மயிரில் ஒனருஇலும் அழியாது. 
௰௯ பொறுமையினாலே உங்கள் 

ஆததுமாச்களைக காத்துக்கொள் 
ESL OTE.
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| உ௰ 4 'அன்றியும சேனைகளால் ௫ பி ௬௩ 
' எருசலேம வளைக்கபபட்டிருக்இ। ௮௨ அ 
| lus ae @ |றதை நீஙகள காணுபபொழமுது, oe oe 

(அதின் அழிவு சமீபமாயிற்றென் தனி ௨௨௧, 
று ௮றியுஙகள, | 8௭ ean மத 

| ௨௪ ௮பபொழுது யூதேயாகாட் Sinn ow oe 
டில் இருபபவர்சள மலைகளுக்கு bck see 

do. a Gre 

pyuCursqn, agsCoyse “* 2 
atCar Omuuarsor CaafiGw op a# cw 
புறபபடவும, நாட்பெபுறஙகளில | 27 8 6௪ 

இருபபவாகள் அசற்குள் பிரவே !; 
உபேஈம், மக 

OS Be Bde 

சியாமல இருககவும கடவர்கள, (7 மக ௨௪ wa 
ஓ 0 | கெளரி ௧5. எ ௨௨ “எழுதியிருககிற யாவும் 

ங்றைவேறமபடியாய, அரநகாளக உறு 
(ளே பழிவாங்குசநகானவைகளா உ, 15 

ய இருககும். ie tee. 
௨௩ அரகாள்சளில, ஐயோ! 

ருபபவதிகளுககும் முலைகொகெ , 
| கிறவர்களுக்கும வேசனை உண | 
Lune Gi; creme sw eGe | 
னில, இசசேசகதினமேல மிகுகச 
இடகைகணும், இகதச ஈனத்தின ! 
மேல கோபாககினையும் உணடா' 

கும், | 
௨௪ சட் சஙகளினாலே அற்றுவி | 

முூவராகள; அலலாமலும புறதசே | 

சகசா£ யாவருககுளளேயும சிறை 
பபட்டுபபோவாாகள, அ௮ன்றியும | 
*புறசுதோக்சாருடைய சாலங 
களநிறைவேறுகிறவமாசகும் எரு 
ஈலேம புறசசேசதராராலே மிச 

டகப்படும 

௨௫ 4 *சூரியனிலும, சா.இரனி 

லும,ஈட்சதடுரக எளிலும, அடை 
யாளஙகள தோன்றும, பூமியின | 
மேல் உளள சன௩கராககுள்ளே | 

மாற மக ரு   

  

| 

10 மச௨௪ ஈடு 

சசொடுசு 

கம்ப சள 

      

சலககமாணதக  ஈா ௩ ॥* அடர 

கும, சழுச௪ நம் 
கோவஷடமாட க்க 

6 அது | உ பே ரய 

௬ வான an வெளி tm, & 

க்கம் அசை oT | we o@ 

2இன்2 2 தத & @ 
க் GOT \o LDeL ம! 

த்தி | எபே ௬௰க 

ளுக்குபபய — "5 | 

இப பாரச்ம ர 11 தூக் ம.க 

கள் சேரந்த . hug oer oe. 
உ-மு ய௩ மாறு 

அ] we hh 
௨௭ அப 
டைய குமா ல்   
  

| 
1] a Gor ds um , 

மையோடும மஇமையோடும் மே 
சததஇில் வரக்காண்பார்கள். 
௨௮ ௮வைகள் சம்பவிக்சத் தொ 

(ட ககும்பொழுது, "உஙகள் மீட் 
புச சமிபமாய வருவதால், நீஙகள் 
aiding உஙசள தலைகளை உயர்த் 
தீசகடவீரகள் எனறு சொல்வி, 

| ௨௯ 1) பின்பு 2உவமையாய்ச 
| சொனனதசாவது? ௮சதிமாச்சை 

| யம மறச சகல மரஙகளையும பா 
| (Ha Bor. 

௬௰ அவைசள சளிர்க்றெதை நீங 

(சள காணுமயொழுது, வசஈதசா 
லம சமிபமாயிற்து என்று அறிக 
க்கள். 

| ௬௧ அஈசபபடியே கான் சொன 
'னவைகள சமபலிககறெதை நீங 
சள காணும்பொழுது, பராபானு. 
டைய அளாகை சமீபமாயிற்றெ 
ன்று அறியககட வீகள், 

௩௨ அலையெலலாம் சம்பவிச் 

கறரைககுமஇகதா ஈந்ததி ஒழிஈ 
| துபோசாசென்று மெய்யாய் உஙு 

' களுககுச சொல்லுகிறேன். 
' ௬௬ வானமும் பூமியும், ஒழிஈது 
“போம், என் வசனஙகள் ஒழிந்து 
போகாது 
௬௪ 4] ஆஇனறியும் பூமியில் எங் 

கும் குடியிருக்கற அனைவர்மே 
ஓம ௮ஈத காள் ஒரு வ$லையைம் 

போல வருவதால, 
௬௫ 1'உஙகள் இருசயஙகள் பெ 

Groh eng, Oa Bul ey gy, 

பிழை ।பின சவலையினலும பா 
ப ரம அடையாதபடிககும், அந்த 
நாள் உஙகரரகருச சடுதியாய் வா 
 ராசப்டி$ரும எசசரிசகையாய் இ 
ருகக்கூடலீர்கள். 

| ime அசையால் !'இனிச் சமப 
! விபபவைகள யாவுசகும் நீஙகள் 
,தீபபுவித்துசகொண்டு, !3மனிதனு 
'டைய குமாரனுக்குமுன்பாக நிற் 
சப பாத்திரவான்௧ளென்று எண் 

| ணபபடும்படிக்கு, '*எக்காலமும் 
 செபம்பணணி, '£விழித்திருச்கச் 
| சடவீர்கள் ஏன்று தஇருவுளம்பற் 
| Bott. 
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லாககா ௨௨ ௮திகாரம. 
  

௬௭ 4 அன்றியும் "அவர் பகற்கா (இ, பி. ௬௯. 
லஙகளில தேவாலயததில் உபதே ! ஆஃ அகல் 

, தித்துச்கொண்டு, ”இராககாலஙக 
ஸில் வெளியே போய், ஒலீவமலை $ லூக் ௨௨௩௯ 

। என்னபபட்ட மலையிலே தங்கி | 
, வநதார். | 
| mo அவருடைய உபசேசத்। 
சைச் கேட்கும்படிககு, சனஙகள | 

| எல்லாரும் ௮தஇிகாலையிலே சேவா ' 
லயத்தில் அவரிடத்துக்கு வடதார் | our 

௨௨. அதிகாரம். 
க யூதாசள இறிஸதுவைக கொலைசெயயுமபடி தே 

டினத ௬ அவசாச் காடடிககொடுக்குமபடி சாத 
தான யூசாவை ஏலினத எ அபபோவதவலாகள 
பஸகாலை ஆயத்தமபணணினது ௨௯. இறிஎ ௫ | 
ufesg இராபபோசனதைதைக கட்டளையிட | 

ப. வக தமமைக சாட்டிச்கொபெபவளைச் குறிப 
| பாகச் சொலலவி, ௨௪ மறற அபபோலதவாகள 
' பெருமை அற்றிருக்கப போத்து, ௩௪ பேதரு | 
| வின விசுவாசம அவனைவிட்டு எடுபடாதேபோ | 
ட னாதும, ௬௪. இவன தமமை மூனறுதாம மறத | 
|  விபபான எனற முன அறிகிததழு ௩௯. அவா 
| மீவையினமேல செபமபணணி இரததவோவை 
| 

| 

  

SAUD, 20 முசதியிடுதலினலே காடடிககொ 
டுக்சபபடடு, மம ருலருவின அறுபபுணட கா 

Ge 
பும, ௬௬௩ ப 

பேதுருவிஞஷல 
A 

ogsé Qsrnguuts 5) 
மூனறுதாம 
பணணவுமபடடு, ௬௬ தமமைப பராபரனுடைய 

| கூமாரனெனறு அறிச்கையிட்டது 

Dak 
oe cet 

le 
>is C.& B 5SLimen என்னபபட்ட புளியாத 

அபபபபண்டிசை சமீபமாயிறறு. மாற் we & 

*௨ அபபொழுது *பிரசான ஆசா ian ௨ ௨ 

ரியரும வேசபாரகரும சனங்க | 
ளுக்குப பயபபட்டபடியினாலே, , 
அவராக் கொலைசெய்யுமபடிககு 
(இரகசியமாய்) வசைதேடினா। 

Cun ar DE Per 

HUF ae 

கள். 
௩ *அக்காலச்டிலே பன்னிருவ (Sap em oe 

inn, De ot ரில் ஒருவனாகிய ஸகரரியோசத। பட 

  

யச சென்று போகொண்ட பூதாவுக 

  

| 

குளளே சாத்சான் புருநதான்.. peat de oa. 

. | அல்லது FRE 

௪. ர ஆசல௩ல அரத மூதா என்ப | டிிலலாமல 
வன் பிரதான அசாரியரும் 7 மத ௨௬ we 

. sv . oye | (orp Oe De. 
லயத்தலைவருமானவர்களிட த்தில் 9, ௨௧ ௨௦ 
போய, அவர்களுக்கு ௮ வரைக | மாற்மச 0௪ 

காட்டிச்கொடுக்கும வகையைக 

குறித்து அவர்களுடனே Cure | 

னைபண்ணிசகசொண்டான் | 

இ அ௮வாகள சநதோஷபபட்டு 

  

      

1 Curer 9 & 

₹அவனுச்குத த£வியம் கொடுத । 
கத தாமானித்தாாகள் 
௬ ௮தறகு ௮வன் பொருந்தி, ௪ 
னககூட்டம இல்லாதபொழுது* 
(அவரை அவர்களுக்குக காட்டிக 
கொடுக்கும்படிககுக தகுதியான 

, காலதசைச் தேடினான் 
ட. எரி 1பஸகாவின இட்டுக்குட் 

யைப் பவியிடவேணடிய புளி 
யாத அபபகாள் வராதது 

. ௮ அபபொழுது அவா பேதுரு 
வையும் யோவானையும் அழைத்து, 
ராம பஸகாவைப புசசெகுமபடிக 
"கு நீகசள் டோய, ஈமக்காக அதை 

' எததனம்பணணுய/கள் என்ளுர் 

௬. அதற்கு அவாகள், நா௫ுகள் 

, அதை ௪௩௫ே எச்சனம்பண்ண 
AS G01 #80 எனருர்கள். 

| D gan சொனனது- நீஙகள் 
। பட்டணததிறகுள பிர£ேவேசசகும 
பொழுது, ஒருவன் சண்ணீக 
குடம சுமாதுகொண்டு உங்களுக 

கு எதாபபடுவோள்; நீஙகள அல 
னுக்குபபின்சென்று, அவன் போ 
கும் வீட்டிலே போய், 
௰க ௮ஈத வீட்டெசமானை கோக 

இ, கான் என் சஷரோகெகூடப 
புசிச்சசசசசசான 

இடம எஙகே என்று போசகர் 
உம்மிடத்தில் கேட்கசசொன்னூா 
என்று சொலலுஙகள். 
௰௨ அவன் சம்பளமுதலானவை 

கள் விரிததிருககிற விஸதாரமான 
மேல்லீட்டை உஙகளுககுக கா 
ண்பிபபான்; ௮௩கே எசதனம 
பண்ணுஙகள்என்று ௮னுபபினா. 
௰௩ ௮வர்சள் போய், அவா சொ 

னனபிரகாரமாகக கண்டு, பஸ்கா 

போசனததை எத்தனம்பண்ணி 
ஞர்சள் 
௰௪ 4 தகுதியான கேரம் வந்த 
Gums, அவரும் ௮வருடனே 
பன்னிரண்டு அ௮பபோஸ)தலரும் 
பக்தியில் இருஈதா£கள். 
௰டு அப்பொழுது ௮வர் அவர்க 

ளை நோக்கி, கான் பாடுபடுகிறதற் 

LIGNE TED@/ LI 
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லாக்கா ௨௨ அதிகா ic 
  

இரதப பஸ்காபபோசனம் பண்: 
ண மிகவும ௮சையாய்* இருக 
தேன் 
௰௬ு எனனத்தினாலென்றால், பரா ' 
பரனுடைய இராச செத்திலே௮௪ 
நிறைவேறும அளவும் கான் பின் 

இ. பி.கு 
| வெட அர் 

* அல்லது மன 

ஆசையாய 

1 தூக் ௦௪ மடு 
அப ம். ௪௧ 

கெளி யக ௯ 

ம இதில் புசிபபதில்லை என்று | 
உங்களுச்குச சொலறு இன் | 
என்று சொல்லி, 

we பினபு பாததிரச்தை obs: 
அககொணடு, தோத்திரம்செய்து,   

௮௧ 

அண ne se rem te en எ வக வன்ன வசிய வவகதை சள rma antes 

என்று தங்களுக்குள்ளே ens 
ச்ச Gare mB eon ser: 

1 அன்றியும் ௮வர்கள் 10தற் 
சளில எவன் பெரியவஞனாய் இருப 
பான் என்று தங்களுக்குள்ளே வா 
கருவாதம பண்ணிக்கொண்டிருக் 
தபொழுது, , 

௨௫ 11அவர் , அவர்களுக்குச் 
சொன்னதாவது: புறததேசத்தாரு 
டைய இராசாக்கள அவர்களைப 
பலவக்சமாய ஆணடுசொளளுகி 

  
௰௮ “பராபரனுடைய ஆளுகை $ மத் ௨௬௨௯ a onsen; அல்லாமலும் ௮வர்கள 

வரும அளவும, நான மறுபடியும் 
மாற் மச ட 

திராட்ச இரசசதிலே பானமபண ' 
ணுவதிலலை என்று உஙசளஞககுச 
சொலலுகிமறன்; ஆகையால் நீங 
கள இதை எதெது, உஙகளுககுள , 
ளே பஙகிட் கெகொள்ளுங்கள் 
என்றா. 
Wo 4 அல்லாமலும் “அவா ௮ப 

பதசை எடுசதுககொணடு சோசதி 
ரமபணணி, அதைப பிட்டு ௮வா 
களுககுக கொசெது, இது உஙக 
ளூககாகக கொடுககபபடுகிற என் 
னுடைய சரீரமாய இருககினறது; 

*எனனை மினைககிறதற்காக இபப 
டிச செய்யுஙகள என்று சொலலி, 
இரசாபபோசனமபணணினபினபு, 

௨உ௰ அகஈதபபடியே பாசதாததை 

யும் கொடுத்து, *இரதப பாததிரம 

உங களாககாசச செெதப்படுகிற ௭ 

ன் இரததசகினளாலே புதிய உடம 
படிசகையாய இருககினறது என் 
று சொலலி, 
௨௧ 4 பினபு இதோ, *எனனைக 
சகாட்டிககொடுசததவனுடைய 
கைஎனனுடசோஉ பப பருயில் 
இருககினறத 
௨௨ தரமா. னி 

சனுடைய ௭ - ரர 

HH மெயத.. ஐ 
யோ! எநத தீ 
காட்டிசகொ ம 
னிதனுககு - டன், 
ரூர். 

௨௬ அபடெ- ஈுழ் 
மில் யாவன் .. 

மத ௨௬ ௨௬ 

arn we 

4௪ கொரி 

௨௪ 

5a கொரி 

1] 

6௪ ௪௪ 
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“a 

ம் 

OS ௨௬ ௨௪ 

am மாற oe 

do யோவா 

Oy ௨௪,௨௭௬ 

7 அப ட உக 

9மத ௨௬ ௨௨ 

யோவா Om 

உவ, ௨0 

10 மாற ௬ ௬௪ 

தூச ௬௪௯௬ 

1] மத உ௰௨யம், 

(AT) DP ore 

12 ny pw oe 

a Gu & & 

11தூச ௯ ௪டு 

4 வூகி ய ௬௭ 

15மத பம உறு 

யோவா Dm wm, 

we Malo o 

16 எபி ௪ யடு 

VF og oe ne 

தூக் OD me. 

op @arf ae 

og நமோ ௨ 

we. 

18மத Ss we 

gre மச மடு 

வெளி ௦௯ ௯ 

19௪௪ ௪௯ ௩௪ 

மத vim ௨று 

கசொரி ௬௨ 

வெள் ௬ ௨௪ 

ரச பேடுறு 

21ஆமோ ௬௯ 

மேல் அதிகாரம் செலுத்துகறெவர் 
டசள் தருமதுரைகள என்று அழைக் 
கபபடுஇருர்கள். 

| 2% உஙகளுசகுள்ளே அப்படி 
| இருசசககூடாது,!3உஙசளிலபெ 

ப ரியவன் சிறியவனைபபோலவும், 
| சீலைவன் ஊழியசசாரனைபபோல 
| ayo இருக்கககடவன். 

௨௭ 11பகதஇயில் இருக்றெவன், 
ஊ ழியமசெயகறவன, இவ்விரு 
வரில எவன பெரியவன்? பநதி 

| யில் இருச்சிறவன அல்லவா? yy 
engi கான ௨ 51 & ory & Gar Cor 

| ஊழியம செயிறவனைபபோல 
"இருக்கிறேன் 

௨௮ மேலும 18எனசகு வர்ததுன் 

பகாலஙகளில் எனனுடனே இ 
| ருகசவாகள நீஙகளே. 

௨௯ அகையால 11என பிதா என 
சகு ஓர் இராசசியகதை ஏற்படுத 
இயிருச்றபடியால, 
௬௰ 13நீஙகள என இராச யததில் 

என் பாதியிலே போசனபானம் 
பண்ணி. '9இஸ்ரவேலின பன்னி 
ரண்டு ,கோததிரசசாருககு நியா 
யதேபபுக் கொடுககறெவர்களாய் 
ஆசனஙகளின்மேல உளுக்சாரும 

படிக்கு கான் உஙகளை ஏற்படுதது 
தஇிறேன என்றார். 

| ௬௪ 4 கர்சதா பின்னும் சொன் 
னதாவது: *1சமோனே. €மோ 
னே, கோதுமையைச் சுளடஇனால் 
'புடைக்சிறதுபோல, *1உங்களைப 
புடைக்கும்படிக்கு, சாத்தான் உத் 
தரவு கேட்டான். 

  

   



ee ee ட மெய்ப்   
ககா ௨௨ அதிகார ம. 

  
௬௨ 1சானோ, உன் விசுவாசம இ. பி. ௬௩ 
ஒழிகதபோகாதபடிககு, உனக | om அமை 
சாக வேணடிச்சொண்டேன்; ௮ | ப oa 

ந்தப்படி. “நீ இணிமேல் மனமதி | சிலு நக on 

ரும்பினபின உன் சகோதரரை | யோவா ௨௧ 
ஸ்திரபபடுத்துவாயாக என்றா “கப 
௬௬ அதற்கு அவன் சொன்னது: 
ஆண்டவரே, உம்முடனேகூட 
நான் காவவிலும சாவிலும் வர 
எததனமாய இருக்கிறேன் என் 
(Hf OO 

௩௪ ௮வா சொன்னது: “பேது 
ருவே, இனறு சேவல் கூவும்மூன் 
னே ரீ எனனை அறிஈதிருகறெதை ! 
மூன்றுதரம் மறுதலிபபாய என்று | 
உனகருச சொலலுகிறேன எ 

ர, 

er 

30g ௨௧ ௬௪ 

மாற we ௩௰   
யோவாமக ௬௮ | 

௬௫ 4 பின்னும் நுவர் அவர்க 
ளுடனே சொன்னத: *மான் உங !4 மக ம கூறூக் 
களைப பணபபையும | ௬௬௨௪ 

_ ய > veer Ge 02 

பையும், பாத இரட்சைகளும் இல் orn Oe) உறு 

லாமல அனுபபினபொழுது, ஏதா ( 6மத ௨௧ ௩௧ 
மாற மச ௬௦ 

தஇலும ௨ DECK EGS குறைவாய | யோவா மறு ௧ 
இருஈததா என்னா; ஒனறும் குறை, 7 லூ௩ ௨௧௬௭ 

வாயிருகவிலலை என்றாகள். (நமத க ௯ 
௬ ஈக மாற் 

௬௬ அவா சொனனது: இப்பொ மா கறு ௪௪ 
(து பணப்பையைம சாமான், வா 

|9மத ௨௬ ர 
பையையும் உடையவன அவை ! “orp or 88 
களை எசெதுசசொளளச்கடவன்; | * yong fue 

சாமான் | 

    

அல்லாமலும் கததியில்லாதவன் | ட்களாலை 
க ai? OY. 

தன வஸ்திரததை விறறு _ஏனறைக | ம ௬௩௬ 
கொளளககடவன 11 மத சமக 

12 யோவா do 

௨௭ a3 Ga 
௬௭ என்னததுக்கென்றால், என் 

ten se Dag எழுதியிருக்கிறுவை 
கள் மூடி.றெபடியினாலே, 5௮௧௫ 
ரமக்காரரோடே எணணப்பட் 
டார் என்று எழுதியிருக்க ஏ 13 ௪ம் வச 

ன்னிடத்தில் நிறைவேறவேண் | 
டும என்று உஙகரக்குச சொல்லு 
& Cm cor என்ரோ.., ' 1$1மத் ௨௧௬௪௭ 

| orp WP ௪௩ ௬௮ HSOG அவாகள் ஆண்ட Serer ty « 
வரே, இதோ, இரண்டு கததிகள் 
உண்டு என்ரூுர்கள்;( அவைகளே] 
போதும என்று ௮வாகளுடனே 
சொன்னார். 
௩௯ ரி பின்பு $அவர் புறப்பட்டு, 

வழச்கத்தின்படியே "ஒலீவமலைச |   

குப போனார்; அவருடைய Pas 
ரூம அவருககுப் பின்சென்னா 
கள. 
௪ “அவ்விடத்தில் சேர்ரதபொ 

முது, அவா அவர்களை கோக்கு, 
நீஙகள குறறம்செயவதற்கான கா 
ரணததில பிரவேசியாதபடிக்கு, 
செபம்பண்ணுஙசள என்று சொ 
eal, 

| £6 "கல்லெறிதாரத்தில் அவர்க 
'ளேவிட்பெ போய, 

௪௨ முழங்கால படியிட்டு, பிதா 
“வே, உமககுச செதெசமானால் *இஈ 
தப 'பாததிரம என்னைவிட்டு நீங 
குமபடி செய்யும, 11இலலாவிட 
டால, என்னுடைய ித்தததின் 
படி. அல்ல, உமமுடைய இததத 
தின்படியே ஆவதாக என்று செ 
பம்பணணினா 
௪௩ அபபொழுது 11வானச்திலி 

ருது ஒரு தூதன் சோனநி, அவ 
ராப பலபபடுததினான். 
௪௪ பின்னுமஅவா கொடிய வே 

தனைபபட்டு,!“௮திக ௨உ௧சரததோ 
டே செபமபணணினா, ௮பபொ 
மூது அவருடைய வோவை இரத 
தீததுளிகளைபபோலாகித தரையி 

      

  
லே விழுஈதது. 

௪௫ பினப ௮வாசெபமபணணி 

முடிததபொழுது, எழுநதிருஈது 
தமழுடைய €ஷரிடதஇில போய, 
௮வாகள துசஈசதினாலே செதிரை 
பணணச் கண்டு, 

௪௬ என்னசதிறகாகத தூஙகுஇி 
ஜீரசள்; நீஙகள குறறமசெய்வதற் 
கான காரணதகில பிரவேசியா 
தீபடிக்கு, '3எழுஈஇருநது செபம் 
LI GN SOD (EI GIT GI OT CNP 

௪௭ 4 அவர் ௮பபடிப பேசு 
கையில,/*சனஙகள கூட்டமாய்ச 

சோகதார்கள? அவர்களுககுமூன 
னாகடி பன்னிருவரில் ஒருவனை 
யூதா எனபவன் நடர்துபோய், இ 
யேசுமை முசதம்செயயும்படிககு 
அவரிடத்தில் சோரசான: 
௪௮ அபபொழுது இயேசுவான   வர் ௮வனை நோக்க, யூதாவே, நீ 

  

  

 



  
மனிசனுடைய குமாரனை முததச் 5. பி ௬௩. 

,தினாலேயா ன்ட் டி.க்கொடுகக | — அனர 

ரூய் என்றார். | 
௪௯ அல்லாமலும் ௮அவளாச் சுற்றி 
யிருஈதவாசள சம்ப விப பதை। 
அறிந்து அவரை கோக்கு, ஆண 
டவரே, சத்தியினாலே ௩ாஙகள | 
லெட்டலாமா எனறு சொல்ல, | 

| டு௰ (உடனே) 'அவாகளில ஒரு 1 மத ௨௪ Os 
வன் பிரதான ஆசாரியனுடைய கபட 
வேலைசசாரனை வலதுகாசறவெட் 225 ௨௧ ட 

| டினான;. 

௫௧ ௮பபொழுது இயேசுவான | on 
வா, இமமட்டில நிறுததுஙகள sop we we 
எனறு சொல்லி, அவனுடைய கா we 4 ஸ்ர 

தைததொட்டு,அவனைக குணமாக படட 
தனா 

| ௫௨ “பினபு இயேசுவானவா தம Cure, 

ls@ SCrogww ang Srgrex va wy 
| ஆசாரியமாயும, சேவாலயதசலை 7 மத் டக ௭௧ 

வரையும, மூபபமையும கோகு, லட் 

  
மாற We ஈமு 

யோவா we. | 

| 

| 
' 

| 

| யா் 

| மாட ௬௯௯ 

wren DY ee 

Wey 

| 

| யோவா மரு 
@ னைப் பி றப உடு 
௮0 கள்ளப் பிடிககப த " Sint & & orm | படுதிரதுபோல, நரீஙகள கத௫ச௪ ”* 

c ர , ் மாறு மச லம 

ளோடுமதடிசளோடும் புறுபபடடு யோவா மழு 
மட வாதீகள. 

௫௩ தினஈசோறும ரான தேவால. ஸ் man 
யததில உஙகளுடனே இருக்கை, ௩௩௫ 

யில, நீஙகள எனமேல் சைகளைப, படக்க 

போடவிலலை, *இதுவே ௨௬௧” 
ஞககு ஏற்றகோமுமாய் இருளின் ' lv om wa, 
வலலமையுமாய இருகனறது. 4 pee 
என்றா 
௫௪ 4 ௮அபபொழுது *அவாகள் 

அவரைாப பிடிசத, பிரசான அசா 
ரியனுடைய மாளிகைககுக் சொ 

      

ககா ௨௨ இகாரம. 

  

ண்டுபோனார்கள; “பேதுருவும் 
தூரமாக அவருஈஈப சென 

ன. | 
@@ wove ் ள். 

மாளிகையின "வி 9ட.௨௪௧ 

லே செருபட ணி 1 ஆய ௪ ௨௬ 

HOEI FL, un அகட 
முத பேதா டர் 
Cor & eae: 
௫௬ 9G. க் 

காரி அவனை ஓ 11௦௧ ௨௬௬௧ 
1 wre Dor aa 

இருககக ௧௭ HLS | 

MTT DF 
A AMA A RN ne வம te 

ulgg, Dagon ௮வனோடிருந் 
தான் என்றாள். 

Ge ௮தறகு அவன் ஸ்இரியே, 
௮வனை அறியேன் என்று ௮வ 
ரை மறுதலிசதான். 

Gy "சற்றுகேரத்துக்குப பின்பு, 
வேறொருவன் ௮அவனைக கண்டு, 
ரீயும ௮வாகளில ஒருவன் என ! 
ரான, அ௮தறகுப பேதுரு, மனித , 
னே, சானல்ல என்றான். 
௫௯ “ஏறககுறைய ஒருமணி கே 

பரசத&குப பினபு வேறொருவன் | 
அவனை பபா£தது, மெயயாய இவ 
BW BAI CHO இருஈதான.இவன் ! 
கலிலயனதானே எனறு tee, 
யத தோடே சொனனான. | 
சும அசறகுப பேதுரு மனித]| 

னே, நீ பேசுகறதை அறியேன் | 

எனறான, உடனே அவன் பேசு! 
| கையில சேவல கூவிற்று | 

| 

௬௧ அப்பொழுது காதகர் இரும் | 
பி, பேதுருவை கோச்கிப பாரத 

| gan, உடனே பேதுரு சேவல், 

' கூவுமமுனனே 11ரீ எனனை மூன் | 
(றசாம  மறுதலிபபாய் எனறு 
தனலனோடே காதசா சொன்ன வச | 

  

|   
  
| 
| 
| 
| 
| 

| 

  

னத்தை நினை கதுககொணடு, 

@ | 
| 
௬௨ வெளியே போய, மிகுஈத। 
மனததுககததோடே அழுதான். | 

| gem 4 11/இயேசுவைப பிடித்துக ! 
|கொண்ட மனிதா அவரா FL! 

ணி | டட பண + | 

| ௬௪ H RAB அவருக்கு முக்கா 
' டிட்டு, அவருடைய முகததில ௮ 

| றைநது, உன்னை அ௮டிததவன் யா: 
வன், அதைத தாக்கதரிசனமாயச. 

| சொலலெனறு சொல்வி, | 
௬௫ மற்றும அ கேசவிதமாய் ௮ 

வரைச் தாஷணிதசாகள ை 
சுசு 1 1*உதயமானபொழுது ௪ 
னதஇின '4மூபபரும, பிரதான ஆ 
சாரியரும, வேதபாரகரும் கூடி 

| வது, தங்கள அலோசனைச் சங் 

கதஇில ௮வளாக் கொண்டுவரும் 
படிசெய்து ௮வரை நோக்கி, 
௬௭ 14நீ இறிஸதுவானால் ௮சை 

எஙகளுக்குச சொல் என்றார்கள்; 

     



  

  

me 

அதற்கு ௮வர் நான் உஙகளுக்குச் 8. பி. ௩௩. 

சொன்னாலும் என்னை ஈம்பமாட் அஷ 

டீர்கள். ் 
௬௮ நான் உங்களிடத்தில் விசா | 

றிதசாலும் நீஙகள் எனககு மாறுத் | 
தரவு சொல்லவும என்னை விதெ | 
லையாச்கவுமமாட்மாகள். | 
௬௯ 'இதுமுதல மனிதனுடைய 1 

குமாரன சருவவல்லமையுளள ப 
ராபரனுடைய வலதுபாரிசசதில 
உளுகசாருவான என்றார். (டத பக்க 

எம ௮தற்கு௮வர்கள எலலாரும், ! orp ve ௯௩ 
அரதபபடி நீ பராபரணனுடைய!*மத் ௨௭ ௨ 

மத் ௨௬ ௬௯௪ 

மாற் ௪ ௬௨ 

| alam Ys 
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. ௨ 7 Gam மற மட ௧ 
குமானா எனறாகள; அவா செரி போகா மறு 
ன்னது. ”நீங்கள் சொல்லுகிறபடி | ௨௨௮ 

| யோகா Oem நானே ௮வரெனளுர் 
as 3அபபொழுது அவர்கள் 

சொன்னது: இணி வேறு சாட்சி 
நமக்கு வேணவெசெனன? நாம 
தானே இவனுடைய வாயினாலே 
கேட்டோமே என்றார்கள். 

do. 

6g do ௨௭௪ 

௨௨ ௨௪ மாந் 

OQ. We. 

் yu Wer aT 

8 ing wer de 

கதிமோ௯ ௦௪ 

9கபேட௨௨   ௪ 0 தூக் ௩௪ 

௨௩. அதிகாரம். 
க இயேசு பிலாச்தவுக்குமுனபாகக் குறறசூசாறறப 

படடு,ஏரோதேயினிடததுச்கு அனுபபபபட்டது (17 ink Oo" க 
௮ எரோதே அவரைப பரிகாசமபனாணினது | ong & we 

ம ௨ விரோழிகனாபிராஈத எரோதேயும பிலாத௫ம 

இிசேகிதொகளானது மு பாபாசெனபவன சனக 
கஞடைய கேட்டுக்கொளனாகவினைே பிலாத்து '19 லூக் ௯ ௯, 

விலை விடுதலையாக்கபபட, இயேசுவானவா இ 
துவையில் அறையுமபடி. ஒபபுவிச்கபபடட்து 
௨௭ தமக்காகப புலமபின ஸ.இிரிகளுககு எருசலே 
மின அழிவைச் சொலலி, ௬௪ தமமுடைய சத 

தருக்களுக்காச வேண்டிக்கொண்டது me இ 
ரணடு குற்றவாளிகளும அவருடனேகடடச் சது | 

AU YOPULILE LA F& gam oss, 

ம அடக்கமபண ணைப்பட்டது | 

ன்பு ௮வர்களுடைய கூட், 

டத்தார் எல்லாரும் எழுஈதிருஈது, 
௮ வளாப் பிலாததுஎன்னும் துரை 
யிணிடததககுக் கொண்டுபோய், 
௨ “இவன் சன்னை இராசாவா 

இய இறிள௫ என்றும், சனஙகள் 
a € . 

இராயருக்கு வரிகொடச்சவேண 
டுவது இல்லையெனறும்சொல்வி, 
1அவர்களைச் கலசபபடுத்தச் கண் 
டோம என்று ௮வாமேல் குற்றம் 
சாற்றத் தொடங்கனொகள். 
௬ *அபபொழுது பிலாத்து என 

13 wer @a m 

  
  
பவன் அவரை நோக், நீ யூதரு । 

லூக்கா ௨௩ அதிகாசம். 

| டைய இராசாவா என்று கேட்டா 
பன்; அதற்கு அவ! நீ சொவலுகி 
|றபடியே இருககினறது என்றா. 
| ௪ பின்பு பிலாதது எனபஉன 
பிரதான ஆசாரியமையும சனக 
கூட்டத்தையும் கோகி, இகத 

மனிதனிடததிலே ஒரு குறறச 
தையும் காணோமை என்றான். 

டு அதற்கு ௮வாகள் சொன்ன 
து: இவன் சலிலேயா நாட்டைத் 
தொடஙகி, இவவிடம்வரைக்கும 
யூதேயா நாட்டில் எஙகும் உப 
தேசமபணணி, சனங்களைக சல 

கபபடுததுகிரறான் என்று ௮௪ 
உச௫ரதசோடே சொன்னாகள 
௬ சகவிலேயா காடெனபதைப 

பிலாத்துசக் கேள்விபபட்டபொ 
ழூ) இம்மனிதன் கலிலேயனா 
எனற விசாரிததபின்பு, 
௭ 11௮வா ஏரோதே இராசாவின 

அதிசாரத்துக்கு உள்ளானவா என 
து அறிஈது, ௮ஈகாள்களில் எருச 
லேமிலே வாதிருஈத ஏரோதினி 
டத்திற்கு ௮வரை அனுபபினான் 
௮ 4 ஏரோது என்பவன் '1இயே 

சுவைக்குறிதது மிகுர்த காரியங் 
களைக கேளவிபபட்டிருஈதபடியி 
னாலே, 1*அகேககாளாய அவளாக 
காண அசையாயிருந்தான்; ஆத 
லால் ௮வன் ௮வரைக கண்ட 
பொழுது, மிகவும் சசதோஷப 
பட்டு, ௮வா செய்யும் அ௮ற்புதத 
தைபபாரசகலாம் என்று எண்ணி, 
௯ அகேகம் காரியஙகளைச்குறிச 

து அவரிடத்தில் வினாவினான்; 
௮ வர் ௮வனுக்கு மறுமொழி ஓன் 
றும் சொல்லவிலலை 

௰ பிரதான ஆசாரியரும் வேத 
பாரகரும் வந்து நின்று, உக௫ர 

மாய் அவர்மேல் குற்றம்சாறறி 
னூாகள. 
Os, ௮பபொழுது எரோதென்ப 

வனும, 13அவனுடைய போர்ச 
சேவகரும் ௮வரை அசட்டை 
பண்ணி, பிரகாசமுள்ள வஸதிரத 

தை அவருக்கு உடுத்தி, இபபடிப 
| பரிகாசம்பண்ணின பின்பு, 
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௰௨ அவணாத் திரும்பப பிலாத் க. பி. ௬௩. 

அ௮ர்தசாளிலே முன்னே ஒருவருக் 
கொருவா பகைஞராய இருநத 
‘Jers என்பவனும ஏரோது 
என்பவனும் சிநேஇதரானார்கள். | 

1 அப ௪௨௭ 

23 2a om ௰௩ 4 அப்பொழுது *பிலாத்த | 

  

ச ச மாற் மடு ௦௪ 
என்பவன் பிரதான ஆசாரியரை | மோகா மற 
யும, தலைவராயும், சனங்களையும், | ௮ ௦௯௪ 

. « ௩ d 4,2 ws, கூடிவரச்செய்து, அவர்களை கோ. 
&&), 5மத ௨௭ ௨௭ 

  

௰௪ நீங்கள்?இர்த மனிசன் சனவங | போகா ௦௬ ௧ 
. . - |6 05 ae ow 

களைச் சலகபபடுத்துறெவன் என்: ௩ க 
௮ சொல்லி, இவனை எனனிடச யோவா மு 

இல் கொண்டுவஈதா£கள்; அரதப அபக ௦ 
படி கான் உஙகளுக்குமுன்பாக | 
இவனைச சோதித்தபொழுது, *நீய 
கள் இவன்மேல் சாற்றின குற்றங 
களில் ஒன்றையும் கான இவணி 
டததிலே காணவில்லை. 

௰௫ பின்பு உங்களை ஏரோதினி 

டததிற்கு அனுபபினேன்; ௮வ 
ரம இவனில் குற்றம் காண 
வில்லை. 
௰௬ ஆதலால் இவன் மரணத்து 

ககு ஏதுவானது ஒன்றும் செயயா 
சுவனாயிருககிறபடியால், நான 

இ௫உனைத தணடிதது விடுதலையாக 
ருவேன் என்றான 

  
8 மத் ௨௭ ௨௬ 

மாந மட மட 
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* அலலத ௪மம | 

பேட     | Oo *பணடிகைதோறும அவன் 
| HANE GH ESENS GHA oor adi 6) Lev | 
யாககவேண்டியிருதபடியால், oY | 
பபடிசசொனனான. 

Wy திரளான சனங்கள் எல்லா '9மத ௨௨ ௩௨ 
ரூம அசைககேட்டு, 1இவனை | won 
அக்கனைககு உட்படுததி, பரபா 
சை எங்களுக்காக விதெலைபாகக 

யோவா 

Wer 
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ஆரககா ௨௬ ௮திகாசம, 
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Dep | 

ஈ௱௮டு 

மனதாய, மறுபடியும ௮வர்களுக 
கு௪ சொன்னான். 
௨௪ அதற்கு ௮வர்கள் இவனைச் 

சிலுவைமாசதில ௮அறையவேண் 
Qn, இவனைச சிலுவைமரத்தில் 
௮றையவேண்டும என்று கூச்குர 
லிட்டாாகள. , 
௨௨௮வன் மூன்றாடிசரமசொன் 

னது: இவன் எரசப பொல்லாங 
கைசசெயதான்? இவனிடததிலே 
மரணசதுககு ஏதுவான குற்றம 

ஒனறையும சாணோமே; gene 
யால் கான இவனைத சணடிதது 

al Og ev us coor gon Cay eo என்றான். 
௨௩ அபபடியிருரதும் அவரைச் 

சிலுவைமாசதில அறையுமபடிக 
கு, ௮வாகள மிகுஈத சததத்துட 
னே சேட்டுச்கொணடராகள; 9) 
வாகளும பிரசான அசாரியரும 

இட்டகூசகுரல் அதிகபபட்டது. 
௨௪ *அபபொழுது பிலாத்து என் 
பவன அவாகர௫டைய மனுவின் 
படி அகும்படிககுத இீாமானம் 
பண்ணி,* 
௨௫ கலகசதின நிமிதகமும கொ 

லைபாதகததின நிமிததமும் சால 
லில் வைககபபட்டிருஈதவனை ௮ 

வாகளுடைய விணணபபத்தின 
படி ௮வாகளுககாக விதெலையாச 

தி, இயேசுவானவரையே gains 

ஈரடைய இஷடததுககு ஒப்புக 

கொதுததான். 

௨௬ ॥ அாதபபடி அவர்சள அவ 
ராச கொண்டுபோகிறபொழுது 
$வயலிலிருகது வருகிற இரேனே 
ஊரானாகிய சீமோன் எனபவ 
|னைபபிழததுச சிலுவைமாசசை 
| ஒயேசவின் பின் சுமாதுபோகும் 

படி ௮வனமேலே வைததாகள் 
௨௭ திரளான கூட்டமாகிய சன 

| ஙகளும, ௮வருககாசத துக்கமா 

| wis yao spain ovBlifle enw 
gameeu பின்டசென்ஞாகள். 

| ௨௮ அபபொழுது இயேசுவா 
| னவா அவாகள் முசமாய்த இரும் | 
| பிச சொனனது: எருசலேமின கு | 
| மாரத்திகளே, நீஙகள் எனக்காக | 

  

      
 



  

(110) 

அழாமல், உஙகளுசகாகவும் உங 
கள பிளளைகளுசகாகவும் அழுது 
கொள்ளுஙகள. 
௨௯ என்னததினாலெனில், 1மல 

டிகளும், பிள்ளைபெறாசு கருப 
பஙகளும, பாலகொடாத முலைக 
ளும் பாக்கியமுள்ளவைகள என் 
௮ சொலலப,படும் நாள்கள் வரும. 

௬௦ அபபொழுது இவாகள் “ம 
லைகளை சோக, எஙகளமேல் வி 
மூஙகள என்றும, குன்றுகளை கோ 
௧௫, எஙகளை மூடிககொள்ளுங 
கள என்றும் சொலலுவார்கள. 
௬௧ 3பசுமையான மாததுககு 

இபபடிச செய்தால், பட்டுபபோ 
ன மரத்துககு மிகவும் ௮இிசமாய 
இபபடிச் செய்யபபடமம அல்ல 
வா என்ஞா. 
௬௨ 4 *குற்றவாளிசளாகிய வே 

௮ இரணடுபேரும அவரோடே 
கூட மரணம அடைவதற்குக 
கொண்டுபோகபபட்டார்கள. 
௬௩ *தலையோட்டிடம* எனனப 

பட்ட இடத்திலே அவாகள்சோம 
தபொழுது, ௮ஙகே அவரையும், 
அவருடைய வலதுபசகசுஇலே 
ஒரு குறறவாளியையும, ௮வரு 
டைய இடதுபககததிலே மற்றக 
குறறவாளியையும சிலுவைமாங 
களில அறைகஈகார்கள. 

௩௪ 4 அப்பொழுது இயெசுவா 
னவா, பிகாவே., $இவாகள தங 

கள செய்கையின் தன்மையை ௮ 
நியாதிருககிரு கள்? ஆசலால் இ 

| வர்களுச்கு மன்னிசசருளும் என் 
| ரா, “அவருடைய வஸ்திரஙக 
௯ ௮வாகள பஙூட்டு, (அவை 
| store 6H as) £ட்பெபோட் 
டாாசள். 

| ட ௬டு sarmean Mery Um 
' கொணடார்கள; அவர்களுட 
'னேகூடத தலைவரும் ௮வனை இ 
ப ஈழ்ஈது, இவன் மற்றவாகளை இரட் 

சிததான; இவன பராபரனாலே 
| தெரிகதுகொளளபபட்ட Balen 

அவானால, தன்னைத்தானே இரட் 
இசகலாமே GT GOT (APT GMT « 
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£ச்கா ௨௬ ௮திகாரம, 
4 

௬௬ போரச்சேவகரும் அவரை 
அசட்டைபணண் அவரிடத்தில், | 

சோகது, அ௮வருக்குக சாடியைச் | 
காண்பித்து, 

௬௭ நீ யூதரின் இராசாவானால் ' 
உன்னை இரட்சிச்துகசொள என | 
ரர்கள். 
௩௮ அவருக்கு மேலாக, 11/இவன | 

பூதருடைய இராசா எனறு | 
(ரேசுசை, லததீன், எபிரேயு என் 
னும் பாஷைகளால எழுதபபட் 

டிருகதது: 
௬௬412 அல்லாமலும தூககபபோ 

| டபபட்ட குறறவாளிகளில் ஒரு 
 வனதுவரைத தூஷணிசது,ர் கறி 
ஸதுவானால உனனையும எஙக 

யும ரரட்ததுககொளஎனறுன. 
௪௰ அ௮பபொழுது மற்றவன ௮ 
வனுடனே சொன்னது. இநத 
அகஇினைககு உளளாயிருக௫த நி 
யம பராபரனுசகுப பயபபடாம 
லா இருககருய? சாம் ஈமமுடை 
ய நடககைகளுக்குக சகுதியாச 

இகத அகடஇினையை சியாயமாய 
அடை இிரோம 
௪௧ இலா தகாத ஒன்றையும ௩ 
டபபிககவிலலை எனறு ௮வனைக 
கடிஈதுகொணடு, 
௪௨ பின்பு இயேசுவடனே சொ 
னனது: அணடவரே, நீ£ உம்மு 
டைய இராசடியசதநில் சேரும் 
பொழுது, அடியேனை நகினைததரு 
ளம எனறான். 

௪௩ அவனுடனே இயேசுவான 
வர் சொனனது: இன்றைககு நீ 
எனனுடனேகூட ப பரதீதில இ 
ருபபாய் என்று மெயயாய உனக 

ரர சொல கிறேன என்ஞா. 
௪௪ 4 மினபு 13ஏறக்குறைய ௮ 

ராமமணி கேோமாயிறறு, (அதுமு 
தல) உனபசாமமணி Corie cores 
கும, அதத சேசத்தில் எஙகும்] 
அரஈதகாரம் உண்டாகச் சூரியன் 

QW HO ES! 
aim) அலலாமலும !*தேவாலயத ' 

இல் உள்ள இிரைச சீலை கடுவிலே. 
இிழிஈதுபோயிற்ற . 

( 

| 
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லாசகா ௨௪ அ௮திகாராம. 

  

௪௬ அலலாமலும இயேசுவான 
| வர், பிதாவே, உம்முடைய சை 

| களில என் ஆவியை ஓபபுக்கொ 

|டுக்கிறேன என்று மிகுஈத சததத 
தோடே கூபபிட்டு, ௮தின்பினபு 
”சீவனைவிட்டார். 
Pa 4 3அபபடிச சம்பவிததவை 

களைப படைததலைவன் சண்டு, 
மெயயாய் இகத மனிதன் நீதிமா 
னாய இருஈதான எனறு பராபர 

னைச துதிசெய்தான். 
௪௮ அல்லாமலும அக்தச் ௪ஙக 

இியைப பார்கசக கூடிவாதிருஈத 
சன௩கள எலலாரும சமபவிதத 
வைகளைப பாரசசபொமுது, தய 
கள மாாபுகளில அடிகதககொண 
டு திருமபினாகள. 

௪௯ *அனறியும், அவருக்கு ௮றி 
முகமானவாகள் எலலாரும, சலி 

  
। லேயாவிவிருஈ-து ௮அவருககுபபின 
செனறுவஈத ஸரிசளும தாரக 
(லே கினறு, ௮வைகளைப பாராத 
| தக்கொணடிருகசாரகள். 
| டும் 4 5“பினபு Ep EOL ws பட் 

| டணமாகிய அறிமசதியா ஊரானு 
| மாய, உததமழமும நீதியுமுள்ளவ 
। னுமாய், $ப.ராபானுடைய ஆளு 
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மக ட   @s யூதருடைய ஆலோசனைக 
கும செயகைக௫ம சமமதியாச 
ஆலோசனைகசாரனுமாப இருகச 

- யோசேபபு எனபவன பிலாதது 
-வினிடததில போய, 

௫௨ இயேசுவின 
கேட்டு, 

சரீர சுதைக 

௫௩ "அதை இற ௧௫, மெல்லிய 

| புடவையிலே ஈரி, கவமலையில 
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ஈ.௮௪ 

11கலலறையையும் அவருடைய ' 
சரீரம வைசசபபட்ட விதத்தை, 

யும் பாரத்து, 
௫௬ பினபு திரும்பிபபோய், ' 
'சுககதவருகசஙகளையம பரிமள ; 
தயில௩களையும் எத்தனம்பண்ணி, | 
1*சற்பனைபபடியே ஓய்வுகாளில் 
ஒயரதிருகஈதாரசசீள். | 

௨௪, அதிகாரம். 
க இறீஸதுவின உயிர்த்செமுசல் இரண்டு துதாக 

ளாவே சவவறையீனிடத்தில வக இருந்த ஸதிரி 
களுக்கு அறிவிக்சபபட்டது ௬ இச்தச் செயற! 

யை இவர்கள ஈற்றவர்சளுக்கு அறிவித்தது மக is 
fag எம்மாவெனனும் கிராமத்திற்சூப போடிற 
இரண்ட ஷோகளுக்குத் தரிசனையாடு, ௩௧ பின 
பு ுபபோஸதலாகள  எல்லாருக்கும சாணப 
பட்டு, அவாகமுடைய நுவிசுவாசத்தைக் கடி 

தகொண்டு, ௪௭ அவாகரளுக்கு. ஒரு கட்டளை 

கொக ௬௯ பரிசுத்த ஆவியை அனுபபுவோ 
மெறை வாக்குததத்தபபண்ணி, டக பின்பு பா 

மணடலததுக்கு ஏறனத 

அவாரசதின முதல்நாள் ௮இகா 
| லையிலே, ௮வாகள தாஙகள எத 
| தனமபணணின 11சுகஈசவருககங 
| களை எசெதுககொணடு, வேறுசில 

  
  'ஸதிரிகரரமகூ டக கலலறையினி 

Lge சென்று, 

ட உ 1'அஇன்மேல் இருந்த சல் தள் 
எபபட டிருககிறசைக கணடு, 

௬ 1 உடபிரவேடிதறு, கர்ததராகி 
ய இயேசுவின சரீரசதைக காணா 

மல், 

௪ அசைகருறிதது மிகுந்த கலகச 

மறடைதுகொணடிருககையில, 

(5) 17பிரசாசமான வஸ.இரஙகளை 

யுடைய இரணடுபோ ௮வாகள 

௮ரகே நினமுராகள. 
௬ அபபொழுது ௮ஈத ஸதிரிகள் 

பயாது, தரையை கோகி கு 
_னிந்துகிற்கையில், அவ்விரண்டு 

பேரும் அவாசளை மோச, உயி 
ரோடு இருககறவரார் நீஙகள ம 
ரிசசோரிடசதில் எீன்னத்தினாலே 
சேடுகிறாகள? அவா இங்கே இல் 

லை; எழுஈதுபோனார். 
௭ முன்னே அவர் கலிலேயா நா 

ட ்டில இருநதகாலத்திலே, மனி 
| சனுடைய குமாரன் பாவிக்ளான 
| மனிதா கைகளில் ஒப்புச்கொடுச 

ம் 

t 

  

 



  

Im -0}.9) அக்கா ௨௪ ௮இகாசம. 
  

கபபடவும, சிலுவையில அறை 
யபபடவும, மூன்றாம் சாளிலே 

இருமப எழுஈதிருகசவும வேணடு 
மென்று உஙகளுடனே சொன் 
னதை நினைத்துச்கொள்ளுஙகள் 
GIO (MPM ECT» 

௮ 1௮பபொழுது௮வாகள் ௮வரு 
டைய திருவசனங்களை கினைதது, 
௯ கல்லறையை விட்டுத இரும் 

பி, ௮ந்தச் சங்ககியைப பதினொ 
ருவருககும் மற்ற எல்லாருககும 
அறிவிததாகள. 

௰ அதை அபபோஸதலருடனே 
சொனனவாகள், ”மகுதலாஊரா 
ளாகிய மரியாளும், யோவனனா 
ளும், யாச்கோபின் தாய மரியா 
ளூம; இவாகளுடனே இருஈத 

மற்ற ஸதிரிகளுமே 
Os *௮வாசகள சொனன வச 

னஙகளை அ௮பபோஸுதகலாகள ஒரு 
கட்செசசையைபபோல எண 
ணி, அ௮வாகளுடைய சொல்லை 

நம்பவிலலை 
    '௰௨ *ஆனாலும பேதுரு எழுக 
து, கல்லறையினிடததுககு ஓடி, 
அதற்குள்ளே பாககக குனிஈது, 
சேலைகளைத் தனியே வைததிருக | 
கக் சண்டு, சம்பவிததிருககிற 
தைக்குறிசதச தன்னில் ஆசசரி | 
யபபட்கெகொணடு போனான். ! 

௰௩ 4 $அனறியும் அன்றைததி : 
னமே, அவர்களில இரண்டுபோ 
எருசலேம் ஈகரததுச்கு அறுபதுஸ | 
தாதிவழி தூரமான எமமாவு என | 
னும ஊருஈகுப போனாகள் 

| De (போகையில்) அவர்கள 
| சம்பவிததிரு௩த இக்காரியஙகள 
யாவையும்குறிகதுஒருவரோடொ | 
ரூவா பேசிச்கொணடாகள் | 
௰டு gquug gaisa Cue வி | 

சாரித்துக்கொள்ளு ற பொழுது, 
| 'இயேசுவானவர் தாமும் சமிப। 
| மாகி, ௮வர்களுடனேகூட 65 | 
| சா 
| ௰௬ *அபபடியிருக்தும், ௮வரை ; 
| அறியா்தபடிககு ௮வாகளுடைய 
கண்கள் மறைககபபட்டிருநசன. 
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(0௪ அபபொழுது அவர் அவர்க | 
| ளோகோக௫, நீஙகள்துககமுகமுள | 
ளவர்களாய வழிகடநது, ஒருவ | 
ருக்கொருவா சொல்லிககொளளு | 
இற காரியஙகள் எனனவெனளுா. 

0௮ அதற்கு ௮வாகளில் ஒருவ 
| Bu *கிலேயோபபா எனப | 
வன் சொன்னது: நீமாத்திரமோ | 
எருசலேமில் இகராள்சளில் சமப | 
விசசவைகளை அறியாத அரநநிய 
Cou H&E (apd என்றான். | 

௰௯ அவா எவையென்னார்; 2 
506 Hansa சொனனது- நாச 
சேததூரானாகிய இயேசுவைக்கு ' 
றிதசவைகளே; 19அவர் பராபர 
னுக்கும சகல சனங்களுககும 

முனபாக, செய்கையிலும as 
னததிலும் 1 வலலமையுளள தீச் 
ககரிசியாய இருஈதா£. 
௨உ௰ அ௮பபடியிருநதும, 1*ஈம்மு 
டைய பிரதான அசாரியரும் தலை 
வரும் ௮வரை மரண ஆககினைக 
கு உட்பசேதிச் சிலுவைமரததில் 
அறைநதராகள. 
௨௧௪ 13இஸாவேலரை மீட்பவா 
௮வரே என்று நாஙசள் ஈம்பி     னை; ௮வைகள சம்பவிததது 
இன்று மூன்றுகாள் ஆகிறதே. 
௨௨ எங்களில் சில ஸதிரிகள் 

  

  அதிகாலையிலே கல்லறையினிட 
பில் போய், அவருடைய சரீரத 

தைக காணாமல் திரும்பி வந்து, 
| ௨௬ அவா உயிரோடு இருகஇரர் 
| என்று சொன்ன சேவதாதரைத் 

| கரிசித்சோம் என்று சொல்லி 
'14எஙகளைப பிரமிச்கபபணணி 
“னாசள 

௨௩ 15அபபொழுது எஙகளில் ச 
லா சல்லறையினிடததில் போய, 
-ஸதிரிகள சொன்னபடியே கண 
டாாகள; ௮வ௨ரைச் காணவில்லை 

- என்றாகள. 
। உட அ௮பபொழுது அவர் அவர்க 
, ரூடனே சொன்னது: தாககதரிச 
கள சொன்ன யாவையும் விசுவா 
இககிறதற்குப புததியில்லாமல், 
மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே! 
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௨௬ 1இறிஸதுவானவா பாடுபட 

வும தமது மகி௯மக்குள் பிரவே 
சிக்கவும் வேண்டியதாயிருஈசதில் 
லையா என்று சொல்லி, 
௨௭ *மோசேயையும் சகல தீர்க 

கதரிசசளையும் தொடஙடு ‘Ca 
தவாசதியஙகள் எல்லாவற்றிலும 
தம்மைககுறிததுச சொலலியிருக் 
கிறவைகளை அவர்களுக்கு விவர 
மாயக காண்பிததார். 
௨௮ அததருணததிலே தாங்கள் 

போகிற ஊருககுச சமீபமானார் 
கள், *அபபொழுது அவா ௮ப 
புறமபோக மனதைச் காண்பித 
சாரா 
௨௯ ௮ வாகள் சொன்னது: 6 

யநதரமாயிறறே; பொழுதும போ 
இன்றசே; அசையால நீர எஙக 
ளிடசதிலே தஙகவேணடும என 
று மிகவும் வேணடிககொணடா 
சள; அதன்பினபு ௮வா ௮வாச 
ளிடததிலே தஙகுமபடி பிரவே 
Assan 
௬௰ அபபடி அவாகளுடனே 

பாதியிருசகையில், ?௮லவா அப 
பதசை எதெ.து, ஆ€ர்வாசமசொல் 
லி, அதைப பிட்டு, அவர்களுக் 
ரக கொ௫ுததா£. 
௩௪ ௮பபொழுது ௮வாகளுடை 

ய ௧ணகள திறககப்பட அவரை   HOG sneer 
௬௨ உடனே அவர் அவர்களுக் , 

வாகள ஒருவரை ஒருவா கோச, | 
வழியிலே அவா ஈம்முடனே: 
Cue, : 
௩௩ வேதவாகதியங்களை டட 
விளககமாயக &ரணமபிச பொழு) 
து, ஈமககுள 

| பாய்க கொழு: 
| லையா என்று ._ ர 

மே GT (Lp 5 (2) 

ரும்பிபபோட 

| அவாகளோட 
டியிருககக ௪ 

௬௪ சாத்தா 
| ருந்து 'சீமே, 
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' யானா என்று அவர்கள் சொல் 
லச்கேட்டு, 

| ௩௫ பினபு வழியிலே ஈடந்த 
வைகளளையும, ௮வர் அபபத்தைப 

பிட்கையில சாஙகள் ௮வரை ௮ 
றிரதுகொணடசையும் விவரித் 
துச் சொன்னாகள். 
௬௬ 4] 9 அபபடி அவர்கள் பே 
சிச்கொள்ளுகையில, இயேசுவா 
னவர் தாமே அவாகளுசகுள்ளே 
நின்று, உஙகளுககு௪ சமாதானச 
வுக்கியம் உணடாவதாக என்று 
அ௮வாகளுடனே சொனனூ 
mer 11அவர்கள் ௮வரை ஒரு 

ஆவியென்று எண்ணி, கலக்கமும் 

பயமும அடைசஈதாகள். 
௩௮ ௮பபொழுது அவர் அவர் 

களை நோச$ூ, நீங்கள் என்னச் 
தற்காக கலஙகுஇதீர்கள்? G1 GOT GOT 

| இறகாக உஙகள் இருதயஙகளில் 
'சகதேசஙகள் எழும்புசின்றன? 
| ௬௯ 11/என் கைகளையும காலகளை 
| யும பாருஙகள, கானதான இருக் 
| இறேன, என்னைத சொட்டுபபா 
| நலகள; நீஙகள் காணகிறபடி ௭ 
| ar EG மாம்சமும் எலும்புகளும் 
, உணடாயிருககிறதுபோல, ஒரு 

| ஆவிககும இல்லையே எனறு | 
் சொல்லி, 

௪௰ கைகளையும் கால்களையும் ௮ | 
வாகளுககுச் காண்பிததா. 
௪௧ 1“அபபடியிருஈதும், சந்தோ | 

| ஷிதினாலே அவாகள் பின்னும் | 
| விசுவாசியாமல பிரமிபபாய இ. 
ரக்றெபொழுது, SOLUTE IgE 
6 asn@gin QaCs உணடா | 
| என்றா. 

௬௨ அப்பொழுது அவர்கள் Quin | 
(ரித்த மீன் சண்டததையும், சேன் | 
கூட்தே அணிச்சையையும் ௮வ | 

| ருககுக் கொசெசார்சள் | 
| om Myoacdn gan எடுத்து, | 

, அவாகளுசகுமுன்பாகப y Reg, | 
௪௪ 4 பின்பு அவர்களுடனே 

' சொன்னதாவது:!*மோசேயின் பி | 
| ரமாணப.. புத்சகத்திலேயும், Big. 
satire புத்தகங்களிலேயும்,. 
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_ ௪௮ “நீஙகளே அவைசரரககுச 

  

சல சேப புதசசததிவேயும், என 
னைக்குறிசது எழுதியிருககிற யா 
வும நிறைவேறடேணடும் என்று 

கான் உஙகளோடே இருகத கா, 

agate, உஙகளுடனே சொல் 
லவிககொண்ட சஙகதிகள இவை 
களே என்று சொலலி, | 

௪டு பினபு 1 வேதவாசதயக்க 
ளை அவாகள அறிஈதுகொளளும 
படி, அவாகளுடைய மனதுசகுப 
புத்திசொடுதது, ௮வாகளுடனே 
சொனனசாவது: | 
௪௬ ”இவவிதமாய் எழுதியிருக 

தின்றது, Pf SV GUT LO Sy! Lo gus, 

டியே கிறிளது பாபெட வும், மூன! ௨௭ அபசு. 

ரும் காளிலே மரிததோரிலிருஈதுூ 
எழுந்இருககவும், 
௪௪ 3எருசலேம் தொட ச 

கல தேசததாருககும ௮வருடைய 
காமத்தினாலே 'மனம்திருபபு தலை 
யம் பாவமனனிபபையும பிரசங 
இசகவும் வேண டியதாயிருந்தது. 

    சாட்சிசளாய இருசஇிறீர்கள 
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(யா ஊர்வமாககும் 
௮ழைததுககொணடுபோயத திம 

| Bevin ஈகாரததுககுத இரும்பி, 

லூககா ௨௪ அுதிகாசம். 
  
௪௯ 1பினபு, நான் என் பிதா. 

வாககுத்தத்தம்பண்ணினதை உங ' 
களுககு அ௮னுபபுவேன; நீஙகள 
உனனதததிலிருஈது வரும் பல 
னைப பெற்றுககொளளுகறெவரை | 

க்கும் எருசலேம ஈகரசதில் இ. 
ருஙகள என்ளூர். | 

@w "பின்பு அவர் பெத்தானி 
௮வாகளை , 

, தேடைய கைகளை உயாத்தி அவா. 
களை ஆசாவதிததா£. 
௫௧ 8அவாகளை Pra Bens: 

யில், அவா அ௮வாகளைவிட்டுப பி 
'ரிஈது, பரமண்டலசதிற்கு எட ! 
 துககொளளப்பட்டா£ 

௫௨ அ௮பபொழுது அவாகள் , 
௮வளாச் தொழுதகசொணடு, மி, 
குத சககதகோஷததோடே எருச' 

Gm 11இடைவிடாமல சேவால , 

யத்திலே பராபானைத துதிதது வா ! 
ழ்ததிககொணடி.ருஈதா£கள..-- | 
ஆம. ॥ 

அப,௧க௯ எபே ௪௮--09மத ௨ழறு ௯,0௭-]10அப ௨ ௪க டு ௪௨, 

    
 



  

4௦ 1 

எழுதின சுவிசேஷம். 

இ ச &) பி Minti» 

கு, DI; (DTT LD. ‘ 

க பேசுக்கிறிஸதவினுடைய தெயலிகமதையும, 1 வாக் ஸு 

மனுஷீசததையும, உதறி யோகததையும காட்டி | ௨௨ ௨௩ ழூ   

\ 

| 

॥ 

| 

| 
அவரைக்குரி, ௪ யோவான கொடுத்த | 

| 
| 
| 
| 
1 

ug o@ கொலோ s 

| சாட்கியைச் சொலவியது ௬௩ gr BCrur| cere Curae 

| பேதுருமுகலான €ஷாகள அழைக்கபபடடது வெளி ௧.௨ 

| . Dem Wm 
1 . | ஆதியிலே "வராததை இருது; ம டல 

| | அவ்வார்ததை “பராபாணிடததில 
இருரதது; அலலாமலும அவ்வா பிவி வக 

"துதையே “பராபான. | கயோடு எ 
| 4a Cor « ச 

யோவா we @ 
| 
ட சுயே ௧௨ 

| 
[ 

| 

| ௨ அது அதியிலே_ *பராபானி 
 டததில இருகசது. 

m “சகலமும் அதினாலே உண் 

ந் சல on & O 

| as or QL th WS 

கொலோ க 

யு எபி ௧௨ 

டாயிற்று, அது இல்லாமல ஒரு வெளி ௪௰ச 
இருஷ்டியமஉணடாசவில்லை.* 1 யோவா. 6 
@ படியும் டி டூசு க யோ 

இலே வன உண்டாயிருஈாது, | G ds 
| 

7 யோவா ட ௪ £அகதச சீவன் மனிதருடைய" ட ப் 
ஒளியாய் இருகதது. | ௩ட,௪௪ 

8 யோவா௩ய௯ | டு அரத ஒளி இருளிலே பிரசா ம போகாஈ௧ | 

| சமாயிற்று; இருளானது அதைப । ௩ தூக்க 

! பறறிசசொளளவிலலை. | ௨௩௬௮௪ 
| 

௬ 4 *மயோவான என்னும் இரு. lle வச எசா 

  

மனிதன் WOT லட பூ! சச்சு a Gur, ! 

டு ் | ட்ட 

டட " 119௩ வா எழி 

எ 11சன்னாம் ge, oo we 
[அ] 13 gra Om De 

| ஆரி க௫ுமப்ம - ச நப ௩ ௨௪ 

(குறிததுச ௪, a: Wo A oy 

(11 ௨சா Ge ® ரன் | 

a உரோ oy dG 

H அவன கலா ௩ ௨௭௬ 

சே 

தூக்க கக கடு ௨ 

| 

ட ௩ பே ச 
1 

ட மயா. 
| 

யோவான் என்பவா் 

அரத ஓளியைசகுறிததுச சாட்டி 

| 

| 
: 
5 

'@en@aaCe wagner 

௯ 11மெயயான ஒளியானவா உல 

கததிலே தோன்றுகிற மனிதா யா 
வராையம பிரகாசிபபிககிறா. 

w 34 அவா உலகத்தில் இருந் 

தார், அல்லாமலும் உலகம் அவரா 

லே உண்டாயிற்று, உலகம் ௮வ 

'ரை அறியவிலலை. 

| 

| 
| 

 சோரதா, 

er all ev tev. 
| 

௰க 15 அவர் தமது சொத்தச்தில் 
௮வருககுச சொத 

।மானவாகள௮வரை ஏறறுககொள 

| We 14தஇவருடைய நாமத்தின் 

மேல விசுவாசமாய ௮வரை ஏற் 
ப றககொண்டவாகள் எததனைபேர் 

களோ, அததனைபோகளும் பரா 
' பானுடைய பிள்ளை களாய இருக் 
| கும்படி ௮திசாரம்* கொடுத்திருச் 
(கிறா. 

Om 15அவாகள இரத்தததினாலா 
இச்சையினாலாவது, 

, புருவனுடைய?த்தசதினாலாவது 
பிர வாகல், பராபரனாலே பிறக் 

10 அப Wem ry வது, LOTLOE 

தார்கள். 

de Vong வார்ததை 11மனிச 
னாகி, 1*இருபையினாலும் சத்தியத் 

இலும் நிறைந்தவராய் !8ஈமக்கு 
'எளேவாசம்பணணினார்;*1அ வரு | 

டைய மஏமையைக் கண்டோம, , 

யோவா 2. மச WF Fw op. Qu «ve 

உம்சமாமகமஎ —18 o.Crram sour # & —19 QarCor a ba 

  

  

      

மை 215) யோவா ௩ ௫ யாகச் சமறு கபேசக ௨௧ 16 மத கீசு ௨ம் |



௯௨ யோவான் த Baro ம. 

  

  

  

அது பிதாவுக்கு ஒரேபேறானவ 
ருடைய மடமையாகவே இருந் 

த்தி! 
௰டு 4 1அவராக்குறித்து யோ 

வான் சாட்சியாக, “எனக்குப பி 
ன் வருகிறவர் எனக்குழமுன் இரு£ 
தவர், ஆகையால் என்னிலும் 
மேன்மையுள்ளவராய் இருக்இருர் 
என்று நான் " சொல்லியிருந்தே 

னே, அவர் இவரே என்று கூப 
பிட்டான். 
௰சு *கியாயபபிரமாணம் மோசே 

யின் மூலமாய்க கொடுககபபட் 
டது, “கிருபையும் $சததியமும் 
இயேசுக்கிறிஸ்துமூலமாய உண 
டாயின. 
Wer 7ஆனபடியினாலே அவரு 
டைய பரிபூரணததில நாங்கள 
எல்லாரும் மிகுகத சயவைப பெற 
றுக்சொண்டோம். 

௰௮ “ஒருவனும் தேவனை ஒருக் 
காலும் காணவில்லை; "பிதாவின் 
மடியில் இருகற ஒரே பேறான 
குமாரன் ௮வரை ஈமக்கு வெளிப 

படுததினார். 
De 4 19எருசலேமில் உள்ள 

யூதாகள் ஆசாரியமாயும் லேவிய 
ரையும் யோவானிடததிலே அனு 
பமி, நீ யார் எனறு விசாரிசுத 

பொழுது, 
உ௨௰ யோவான் கொடுத்த சாட்டி 

யாவது: 11 அவன் மறுதலியாமல் 
௮றிச்கையிட்டான்; மான் இறிஸ 
து அல்லவென்றே அ௮றிக்சையிட் 
டான். 
26 அ௮பபொழுது அவர்கள் ௮ 

வனை மோக, அபபடியானால், 
நீர யார? 1*எலியாவா brea கேட் 
டார்கள; அதற்கு ௮வன் நான் 
அவன் அல்ல என்றான், அவர் 
சள நீர் 13தீர்ச்சசரிியானவரா* 
என்று கேட்டதற்கு, நான் அல்ல 
என்று சொன்னான். 
௨௨ ஆசலால் அவர்கள் பின் 

னும் அவனை கோக௫, எஙகளை ௮ 

கலா, ௧௪ எபி ௬௩ ௨ மள ௬௯ பெறு, & Gu 

B. 9. mid. 

wee ae 

law வச 

யோவா ஈ,ஈ௨ 
@ ma, 

மத் ௬ Da, 

மாற க் ௪, 

gre & Oe 

2.7 கம வசி, 

யோவா ௬௧௧ 

யோவா of 
6.9 கொலோ 

& Oe 

$ படமோ பற் 

| கழ்டுமோச 
PF REARS 

5 உரோ ௬௨௪ 

Goa wer 

6 Curer 
௬௨ DF & 

7 Qurert & me 
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1] gra = wl 

யோவா ரு 

| ௨௮ அப மா 

| டட] 

| 12 மவதி ௪.௫ 

| மத மஎ௰ 

| 13 @ Gar og 

| we, 9 

* Hous ர 

தத நக்குகரிகி 
ந ஏசா ௪ம் ர 

15 மத ௩ ௩ மாற் 

aM தூக் கசி 

யோவா © oF 

ae 
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16 wg » Ws, 

117 wah & & 

1b w@, eu we 

அபம்௬௪ 

19 கியா ௭ ௨௪ 

யோவா ம ௪ம் 
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௬ மு 
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னுபபினவாகளுககு காஙகள og 
தரவுகொகககும்படிக்கு,நீகாமே 
உம்மைக்குறிதது என்ன சொலலு 
இறீர் என்ராகள். 
௨௬ அதற்கு ௮வன் சொன்னது: 

1*ஏசாயாதாசகதரிடசி சொன்னபடி 
யே)5கான் பராபரனுக்காக மாக 
கச்தைச் செம்மைபபடுத்துஙகள் 
என்று வனாந்தரத்திலே கூபபிடுகி 
இவனுடைய சத்தமாய் இருககி 
றேன் என்றான். 
௨௪ அபபொமுது அனுபபப்பட் 
டவாகளாகய பரிசேயர் பின் 
an gate Care, 

௨௫ நீர கிறிஸதுவும் அல்ல, எலி 
யாவும அல்ல, தீர்ககதரிசியும 
அல்ல என்றால், நீர் ஞானஸகா 
னதசை எபபடிக கொடுககலாம 
என்றருாகள். 
௨௬ அதற்கு யோவான் சொன் 

னது: கான் சலத்தினாலே ஞா 
னஸ்கானம் கொடுககறேன்; 17நீங 
கள அ௮றியாதிருக்கற ஒருவா உங 
களுககுள்ளே இருககரா, 
௨௭ 18அவர் எனக்குபபின்பு வா 

தும எனக்குமுன இருந்தா; அவ 
ருடைய பாதரட்சையின்வானாை 

அவிழ்பபதற்கு நான் பாததிரன | 
அல்ல என்றான். | 
௨௮ 1$இவைகள் யேோதான அற 

றின் அக்கரையில், யோவான ஞா 
னஸநானம்கொடுத்த பெசதாபாரா 
ver Sa நடந்தன. 
௨௯ | மறுகாளிலே யோவான் ; 

இயேசுவைக தன்னிடசுதிற்கு ! 
வாக கணடு, சனஙகளுடனே 

சொன்னதாவது: “அவரே உல 
சசுதின் பாவத்தை சுமந்துதாக 
இதர **தேவ ஆட்டுககுட்டி. 
௬௰ **எனககுபபின் ஒரு புரு, 

ஷன் வருகிறா என்றும, அவா 
எனத்குமுன்இருகசபடியால் என் | 

னிலம் மேன்மையாயிருகஒரார் | 
என்றும் ரான சொன்னேனே, ௮ | 
வா இவரே. 

வெளி கடு 

  

  

சுபோ ௨௨ ஈடு ௪ம் 

  ம ம் லட



  

யோவான் & ௮தஇகாசம, 

  

8௯௬ 
  

௬௧ கானும் இவனா அதியாதிருக இ. பி. ௯௰, 
சேன்; இபபொழுது இவர் இஸ்.ர। அளக! 
வேலருசகு வெளியாசசபபடும் 
பொருட்டாய, நான சலததினா !1மல ௩ ௧ 
லே ஞானஸ்கானம் கொடுசகவக கபட ன்வ் க 

' தேன் என்றான. 
௬௨ பினனும் “யோவான் சாட் 

சியாகச சொன்னதாவது: புறா oe வேண்ட 
வைபயபோல ஆவியானவா வானச் , ௫௩௨ 

3 us 8 OS gu 

ச 
இலிருஈது இறஙகி, அவாமேலே | ட 

ர் 

பதத ௮ 

க்மத் ௬ க   

இவசே பராபரனுடைய குமாரன் 
என்று சாட்டுகொடுத்தேன் என் 
றான். 
௩டு 4 மறுசாளிலே யோவானும், 
அவனுடைய €ஷரில் இரண்டு 
பேரும, மறுபடியும் நிற்ிறபொ 

GS 17 Curer 0௨ 
௩௬ இயேசுவானவர் ஈடந்துபோ 
இறதை அவன அகண்டு, 4அவரே 
தேவ ஆட்கெகுட்டி என்றான்; 

, அவன் அபபடிச சொன்னதை | 
அவ்விரணடு €ஷரும் சேட்டு, இ | 8 போவா ௨௧ 

யேசுவானவருககுப பினசென, 
ரூாகள. | 9 & Cur 6 0G 

mer 9 அபபொழுகு இயேசுவா! oy vy gid, 
1 && 0 @ Cor 

ன்வர் இரும்பி அவர்கள் பினவரத &௪௨௭ 
கூடு 

உக   
10௨சா௪டி எ   ச உறு . 
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, றியாததைத சொழுதுகொளளுகி 
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'ய, சனங்களை நோக்கி, 

௨௯ நான செய்த யாவையும் 
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| பபிடும் என்று வேண்டிககொண் 
டார்கள். ” 

் fuser அறி | 2. HOG Has, we J} 
'யாதிருககற போசனம் என்னி 
டததில் உணடு என்ரூர் 
௬௩ அ௮பபொழுது Fant Ema 

பரை ஒருவர் கோக்க, மற்றொரு 
வன் ௮வருச்கூுப போசனம் கொ 
ண்டுவகதிருபபானா என்றார்கள். 
௩௪ பின்னும் இயேசுவானவர் 
அவர்களுடனே சொன்னதாவது:   

 



  

யோவான் ௪ அதிகாரம். 
  

[en 

  

| ருடைய இரியையை மூடிபப 
'சே என்னுடைய போசனமாய இ 

ருக்ன்றது. 
௬௫ ௮றுபபுகாள் வருறெதற்கு 

காலுமாதம் செல்லுமென்று நீங 
கள் சொல்லுற இலையா? ௮ 
தோ. வயல் நிலங்கள் விளைஈது, 

இபபொழுதே *அறுபபுசகு வெ 
ணமையாய் இருசுகின்றன என்று 
உங்கள் கண்களை உயர்ததிப பா 
ருஙகள் என்று ௨உஙகளுககுச சொ 

ov gy FG mea. 

௩௬ விதைக்கநெவனும் 2066) 
வனும் கூடச் சசதசோஷபபடத 
தக்ககாக,3அறுககிறவன கூலியை 
வாங நித்திய £ீவனுசகாகப பல 
னைச் சோததுககொளளுகிரான 
௬௪ இதைககுறித்து ஒருவன வி 

தைக்கிறான், மற்றொருவன ௮றுக 
இருன எனகிற வழககசசொல 
மெய்யாய் இருக்கின்றது. 
௩௮ நீங்கள பிரயாசபபடாத பயி 

ரை அறுக்கும்படிககு நான உங 
களை அ௮னுப்பினேன; மற்றவா 
கள வேலைசெய்தார்கள்; நீஙகள் 
அவாகளுடைய வேலையினால எத 
தனமானதில் பிரவேசித தாகள 
GT GOT (Ap 

me TN gee on Bt, நான் செயத 
யாவையும எனககுச௪ சொன்னா 
என்று சாட்டுயிட்ட வானசநின் 
நிமித்தம், ௮ஈத ஊரிலுளள சமா 
ரியரில் ௮கேகா ௮வாமேல விசு 
வாசமானூாகள். 
௪௰ ஆதலால் சமாரியா அவரி 

டத்தில் வாது, சஙகளிடததிலே 
நீஙகும்படிககு Waco ஷேண் 
டிச்கொணடாகள; அந்தபபடி 
அவர் இரண்கொள் ௮ஙகே தய 
ஞா. 

௪௧ அபபொமுது மிசவும், அதி 
சமான மனிதர் ௮வருடைய உப 
தேசத்தின் நகிமித்சம் விசுவாசித்து, 

| ௪௨ பின்பு ஸதிரியை கோக்க, 
| உன் சொல்லினால்மாச்திரம் ௮ ' 

    

| 

t 

! 

  

1நான் என்னை அ௮னுபபினவரு க. பி. ௬௦. ல, காஙகளும் ௮வருடைய உப । 

டைய சிெததததின்படி. செயது, ௮. அவ தேசதசைக கேட்டு, *௮வர் மெய் 
1 யோபு ௨௧ தி 

ய NU AGU IT 
௦0௨. போகா wy க Bis HI யெ உலக இர 

aay One Leen ஏன்று ௮றிஈது விசுவாடிக । 

6௯,௧௦ | கிறோம் எனமுகள். | 
க ட் | ௪௩ ர இரணடுகாள தஙசே தக 
3 தானி ௨.௩ இ, பின்பு ௮வா அவ்விடததை 
சர். விட்பெ புறபபட்டு, கலிலேயா 
௮ சயோச | நாட்டுக்குபபோனூா 

wr ட சச * ஆசலும தீர்கசதரிசியான , 
Sus os ௪. டன தன சென்ம ஊரிலே சனம் , 

| அடையான எனறு இயேசுவான '! 
(வர் தாமே சொல்லியிருகதார். 

| 

  

மாற ௬ ௪தூக 

௪௨௪ 

2 மோ 2 | ௪௫ அவா 7கலிலேயாகாட்டிலே 
௦௬ (ரூ ஆ | 

| சோகதபொழுது, எருசலேமிலே | 
பணடிகை நாளில் ௮வர் செய்த 

யோவா. ௨ யாவையும பார்த்திருஈச *சலிலே 
யா ௮வரை ஏற்றுக்கொணடா£ 
கள், பின்பு இயேசுவானவா தாம் 
தண்ணீரைத திராட்ச இரசமாகடி 
ன கலிலேயாவிலுள்ள கானா ஊ 
ருக்கு மறுபடியும போனார். 
௪௫௬ அ௮பபொழுது சபபர்காகூம் 

ஊரிலே இராசாவின் மனிதரில் 
*ஒருவனுடைய குமாரன் வியா 
இயுள்ளவனாய்க இட ஈதான். 
௪௪ இயேசுவானவா யூதேயாவி | 

லிருந்து கலிலேயாவில் வக்ததை | 
Hos wenger Ceara uu 
உடனே,அவரிடச்சிற்குபபோய், 
சன் மசனுசகு மரணம் சமீபித்தி 
ரு5தபடியினாலே, ௮வனைக் குண | 

உச & A. 

9 Curet @ & 

vs 

* அலலத பிரபு, 
அலவது அதி 

காரி 

      மாககும்படிச்கு வரவேணடம | 
என்று அவரை வேணடிச்கொண | 
டான 

10௧ கொரி 

ய, 

௪ | ௪ 10இயேசுவானவர் அவனை | 
| கோக்க, நீஙகள் அ௮அடையாளஙக | 
ளையும அறபுதஙகளையும காணா. 
விட்டால், விசுவாடிக்கமாட்டா 

கள என்ளூர். 
௪௯ அதற்கு இராசாவின் மனி 

தீன், சொன்னது: ஆண்டவரே, 
என் பிள்ளை சாகிறதற்கு முன்னே 
வாரும் என்றான் 
ட௰ இயேசுவானவர் சொன் 

னது: நீ வீட்டிற்குப் போ, உன்         னுடைய குமாரன் பிழைததிருக் |



| 

| 
! 

i 
॥ 
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யோவான் ௫ அ௮திகாரம. 

இருன் எனறா; இயேசுவானவர்! 
சொனன வசனத்தை ஈமமபி அநத | 
மனிதன் போனான். 

௫௪ ௮வன் போகையில், அவனு | 
டைய ஊழியகசாரா ௮வனுககு | 
எதிராக வாது, உமமுடைய குமா | 
ரன் பிழைச்திருச்கறான் என்ற । 
அறிவிததா£கள், | 

௫௨ ௮பபெொழுது, எச்சனை | 
மணி கேரத்திலே ௮வனுககுக கு, 
ணமூண்டாயிறறு என்று Mane | 

ளஸிடததில் விசாரிததான, அவா 
கள் சொன்னது: நேற்று ஏழாம 
மணி நேரச்சிலே சரம அவனை । 
விட்டு நீஙகிற்று எனளாகள. | 

௫௩ அந்த நேரம், உன் குமாரன் 
பிழைததிருக்கிறான என்று இயே 
சுவானவர் சனனுடனே சொன்ன । 
மணிசேோரமே என்று தசபபனான 
வன் அறிஈசான, பின்பு அவனும், 
அவன் குடும்பத்தார் அனைவரும் 
அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத, 
தார்கள். | 
௫௪ இயேசுவானவா யூசேயா। 

லைவிட்டு, சலிலேயா நாட்டிற் 
குத திருமபிபபோனபொழுது, இ 
5௧ இரண்டாம் அ௮ற்புததசதைச் 
செய்தார். 

௫. அதிகாரம். 
௪ இயேசு ஓயவுசாளில முபபததெடவெெருஷம 
விபாதிபபட்டிரா தவனைக ருணமாக்கனது ம ௮ 
தற்காக யூதாகளஅுவளைத்தனபபபடேத்தினது ம 

௮வா பிதாவின சாடசியினைம, ௩௨ யோவானு 
டைய சாடடிபிறைம, ௩௬ தமடைய இரியைக 

ளின சாடசியினாதும, ௩௯ வேத எழுதறுக்களின 
லம தமமை இனகரெனறு அறிவிதது, அவா 
களைக கடிஈுதகொண்டது 

அ/தின்பின்பு 'பூாரருடை oor 
டிகை உணடான - 
சுவானவா எரு. . 

சச பு டர 

ய ட... பபப   னா. 

a. ns எரு 
ஆட்வொசவிை 
பாஷையிலே !' 
பட்ட ஒரு ரள 

அதற்கு ஐ 
உண்டு. 

இ. பி. ௬௧. 
தறை அதவ 

1a Goraose 

' @ Gor das 

யோவா ௨௬ 

9 செசே௩௧ 

OO. ade 

ர் அலவது சீக் 

தை 

3 gs 

மாற ௨ 

தூகடு௨கச 

on ன் 

மக 

1 யோலா ௬௯ 

or 

5௨ மோ ௨௰௰ 

Gee um ve 

எரேயஎ ௨௧ 

uw os dee, 

மாற் ௨௨௪ ர 

PF ga & & 

Oe we 

  

    

உ௱க 

௬ அவைகளிலே குருடர், சப 
பாணிகள், சூம்பின உறுப்புடை 
யவாகள் முதலான ௮௫கேக வியா 
இககாரா பதெதுக்கொணடு, சலம் 
௮சைகிறவரைக்கும பார்த்திருப் 
Luar eer. 

௪ என்னததினாலெனில், சிலசகா 
லங்களிலே தேவதூதன் ஒருவன் 
அதச் குளததில் இறஙூச் சலக 
தைக சலக்குறெதும, சலம கலக் 
கபபட்ட பின்பு முதலாவது அதற் 
குட்படுகியவன எவனோ, ௮வன 
௭௩5 வியாதிபபட்ட வழாய இருக 
தாலும குணம் ௮டைூறதும் வ 
ழசகமாயிருநதது. 

டு ௮தினபொருட்டாக, ௮ஙசே 

மூபபததெட்வெருஷம வியாதி 
யுளள ஒரு மனிசன இருநதான். 
௬ படுததிருஈத அவனை இயேசு 
வானவா சணடு, அவன் ௮0ேச 
காள வியாதியுளளவன் என்று ௮ 
றிது அவனை கோக, நீ சொஸ் 
சமடைய விரும்புகருயா எனறா. 

எ வியாதிபபட்டவன் அவருக் 
கு மாறுகதரமாசச சொன்னது: 
அண்டவனே, சலம் கலக்சபபடு 
க௱பொழுது, என்னைக் குளத்தில் 
கொண்டுபோய விடுஇறதற்கு ஒரு 
வருமில்லை, நான் ஈடநதுபோடு 
றதற்கு முன்னாக வேறொருவன் 
இதறஙகுவான் என்றான். 
௮ இயேசுவானவர் சொன்னது: 

*எழுகதிரு உன் படுக்சையை ௭ 
செதுச்சொண்டு ஈட என்ளூர். 
௯ உடனே அரத மனிதன் குண 

மடைநது, தன படுச்சையை எடுத் 
் அககசொண்டு ஈடந்துபோனான்; 

‘955 ராள் ஒய்வுகாளாய் இருச் 

FB» 
௰ 4 ஆதலால் யூதர்கள் குண 

மாச்சபபட்டவனை நோக்க, ஒய் 
வுகாளாயிருச்ெபடியால் நீ படுச் 
சையை எடுததுபபோடறது நியா 
யம் அல்ல என்ரூர்கள். 

மக அவர்களுக்கு அவன் சொ 
ன்னது: என்னைச் குணமாச்செ 
வர் என்னை நோக, *உன் படுச் 

  

  
 



  

2 Te. 

சையை எடுத்துக்சொண்டு ஈ நட! ”. பி. ௬௧ 
என்று சொன்னார் எனறான் வண னக 

we. அதற்கு அவர்கள சொன் | 
னது: உன் படுககையை எடுத்துக 

கொண்டு ஈட என்று உனனுட 
னே சொன்ன மனிதன எவன | 
என்று கேட்டார்கள். 

wi அவ்விடச்தில் சனக்கட் 
ByCus | * உலது ஆங 

| arg சனக் 

aL yng வி 
i) 

டம் இருந்தபடியினாலே.* 
சுவானவர் விலஇயிருந்தாா£. 
OP அசையால் குணமாக்கப 

பட்டவன் அவரா அறியவில்லை; 
அசற்குபபினபு இயேசுவானவா | 
சேவாலயத்திலே அவனைசசணடு, 
இதோ குணமடைதாய், அதிக 
கேடு உனககு வாராதபடிக்கு, 1இ!1 டிச 6௨ ௪௫ 
னிப பாவமசெய்யாதிருபபாயாக | பவா 9 os 

2 யோவா ௯.௪ 

wr w 

  

என்றார். 
௰௫ அ௮பபொழுது அந்த மனி 

சன் போய, தனனைச குணமாகி 
னவர் இயேசு என்று மூதீருக்கு 

அறிவித்தான். ட் 
De ஒயவுகாளிலே ௮வா அப , 

படிச் செயதபடியினாலே, பூதா 
கள இயேசுவைச் துனபபபடுதி 

3 யோவா 8௩௦ 

tet பிவி க 
ர 

4 யோவா 

bad eae Gua 

OT Of Of & 

On ௪௯ 

மாம 

bos ர 

யோவா ஈ ௩ 

௩௨ பேசுயஎ 

௮வராச கொலைசெய்ய வகை (7 தூகஎம௦௪ ௮ 
சேடினாகள். Ge யோவா 

. . யக ௨ய ௪௩ 
௰எ ர் இயேசுவானவர் அவர்களை |, ௧௧ ௨௭ 

உழி மு ௨ள 

வச போவாரு 

சோச்இ, என் பிதா இதுவரைக 
கும் இரியைசெய்துவருஇளுா, கா   . mG De ௨ 

னும் இரியைசெய்துவருகிறேன்| ப ௭ ௩௧ 
என்றார். சபேசுடு 

9கயோ ௨ 
௮ அவா ஒய்வுகாளைக காத்துக் | om 

கொள்ளாதிருநததும அல்லாமல், | 10 போவா 
$பராபரனைத சமமுடைய சொரசு 2௯4௮ ௧௬84) 

a @a 

பபிதா எனறும சொலலி, தமமை wuss 
யே பராபரனுக்குச் சமமாக்கெ ' 11 2போக௦௪ 

| படியினாலே, யூதர்கள் 'பினனும' 
*அ.திகமாய அவரைக் Gan tere u | 

ய வகைதேடினார்கள. 
(௦௯ ௮பபொழுது இயேசுவான 
!வா அலவாகளை கோகி, மெயயாத 

' வேகான் உஙகளுககுச “சொல்லு 
, நெதாவது: பிதாவானவா செய் 
யக , குமாரன் காணுடஇறது எது 
வோ, அதையே அனறி வேரொன 
றையம் தானாயச செய்யமாட் 

14 6-பரு 

எபே ப.க 

பழு @ 

கொலோ 

மு 

  
  

யோவான் டூ அதிகாரம். 

| 
ue | 

ர் 

வச | 

  
டான்; ஆதலால் அவர் செயற | 
வைகள எவைம்ளோ, அ௮வைக 
ளைக குமாரனும் ௮பபடியே செய 
இருன. 
௨௰ எபபடியென்றால், *பிதாவா 

னவா குமாரனிடததில் அன்பு 
கூராது, தாம செய்கிற யாவையும 
அவனுசகுக காணபிக்கிருா; நீங 

கள ஆசசரியபபடதசசககதாக இ 

வைகளிலும் அதிக பெரிதான இ 
ரியைகளையே அவனுககுச் காண் 
பிபபரா, 
௨௪ எவையெனில், பிசாவான 

வா மரித்தோரை எழுபபி உயிரோ 
டிருச்கச செய௫றதுபோல, குமா 
ரனும "கனனுடைய இஷ்டபபடி 
யே மரிசதோரை உயிரோடிருச 
கசசெய௫ிரா. 
௨௨ அலலாமலும், பிசாவைக 

| கனமபணணுிறதுபோல எல்லா 
(ரும் குமாானைக் கனமபண்ணும் 
பழிக்கு, பிசாவானவா ஒருவருக 
| கும நியாயத்தா பபச கொடாமல், 
*நியாயகதாபபின அதிகாரம யா 

  
                      

  

| ந்தா. 

௨௩ "ருமாரனைக கனம்பண்ணா 
மல் இருக் றவன் அவரை அனுப 

| பின பிதாவைக கனம்பண்ணாமல் 

இருகிறுன் 
21 என வசனங்களுக்குச் செ 

' விகொதேத என்னை ௮னுபமின 
, வரை விசுவாகெறெவனுக்கு நித 

. 'தியவேன் உணடு, அவன் ஆக்கி 
| னைததிர்பபுசகுள் அ௮கபபடாமல், 
। "மாணத்தைவிட்டு bee, Pars 
' சகுட்பட்டிருக்கறான் என்று மெ 
ய்யாகவே உஙகளுககுச சொல்லு 

| @)O wm cor. 

௨௫ அல்லாமலும் 15மரித்தோர் 
\ 

। பராபானுடைய குமான சததத 
F 

தைக கேட்கும் காலம் வருகின்ற 

(அ, இபபொழுசே அது வந்திருக் 
। தின்றது; ௮தைக கேட்கிறவாகள 
பிழைபபாகள என்ற மெய்யாக 
வே உங்களுக்குச் சொல்லுடி 
றேன். 

4 
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மயாவான டு அதிகம, 
  

௨௬ என்னததினாலெனில, பிதா இ. பி. ௬௪ 
| வானவா தமமில்காமம Falter அ ரவ 

உடையவாராய இருககறதுபோல,
 | 1 சானி On, 

குமாரனுமதன்னிலதானேசிவனை 9௨௨௨௪ அப 

உடையவனாயிருககுமபடி, வல, 2௪௨ ॥௭௧௧ 

லமையை அ௮வனுக்குக கொதெ, 3 gra wa ௨ 
டூ bong ௨௫ ௧௨, 

BHT I தார். | 
டர் ஏசா ௨௧.0௯ 

॥ 
௨௭ அல்லாமலும் அவன மனி 

& Oar & de 

FOL UY GOCE WGEVOUG | கொரி 0@ 
யினாலே, “சியாயததாபபுச செய். Bo. 

5 ம% வச 
| யமபடிக்கு, அஇிசாரசதையும ௮ 

வனுககுக கொூததார போவா me 

௨௮ இதைககுறிதது ஆச்சரியப். ஆரம 

படாதிருஙகள, எனனததினாலெ . யே உ . 
oe, Stree Yleoeyorot wr ve 

5 தனை der வ ட 
மும் YUM Uy FERS OSS De @ Cure (கேட்கும் சாலமவரும். | இயக யோ 
௨௯ அபபொழுது ஈன்மைசெய, 6,௬௭௯ 

த 9யோவாக தவாகள சீவனை அ௮அடையுமபடிக 
கும *திமைசெயதவாசள ஆக 
னையை அடையுமபடிசகும எழு i e. Gra om 

— “ie 
ஈது புறபபடுவராகள, ப வக மாற 

க௰*நாரனணாய ஓன்றும செய்யமாட் | ௬ ௨௰ 
. lea டேன, சான கேட்கிறபடி நியாய 14 248௯ 
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uh ay 

1) யோவா க ட 

மதாககிறேன்; மான எனனுடை | உ உட wa 
ய இததசாதை அல்ல, எனனை இ. &௪ 
னுபபின பிசாவினைடைய Hees | 

Td ing & wer Der 

@ Giver « 

angsCu CoOR MU UTA, Cory) er wes 

டைய தாபபு நீதியாய இருககும oso ree 
௬௧ கானமாதடாம் என்னைக்கு 

றிக௧௪ சாட்டசிகொமிசதால், 

சாட்சி மெயபெனறு சொளளமீ்வ டக்க 
ஊடாம் ட மக 

௬௨ *மவறரொருவனும் என்னைக் : வா 

குறிததுச சாட்சிகொடுக்கிறான், 
அவன் எனனைச்குறிகதுகசெ £டுக | 
சிற சாட்டி மெயயென்று அறி 

டட யோவா கடறு 
as oor & der 

என் & Gut we wa 

16 aan டி உய 

ய வூபக் 
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ll. We 

4 e Sor om 

OG, Wey gyre 

௨௪ ௨௭ போ 

| வாச சுறு 

திருககிறேன். 10 போவாக ப 

௬௩ 41 நீங்கள் - ௩ ஈண்ட மஜித் ௩௧௯ 
19 ௬௪ ஊச 

கு மனிகரை. ஊட படை BTSs ge & 
» | 

$அவனும மெ. ié 
கொதெகான் | 
௬௪ அபபம னி 

தீராலே சாட் மா. 

ட்டேன், ரீ J 

Basins Be a 
ச ( 

றேன்.   
erent. 

| Swe om ௩௯ | 

௬௫ அவன எரித்து 10பிரசாசிக 
திற விளககாகவே இருந்தான்; 
1நீகளும் சிலகாலம் அவனுடை 
ய ஒளியிலே களிகூர மனதாயி 
ரு5தீரகள. 
௩௬ 1“யோவானுடைய சாட்சியி 

லம ௮௪ மேனமையான சாட்டி 
எனககு உணடு; அது, என்னவெ 
னில், மன் நிறைவேறறும்படிச் 
குப பிசா எனக்குக கொத இரி 
யைசளே; கான் செய்துவருறெ 
இரசச இரியைகள், பிதா எனனை 
'அனுபபினா என்கிறதற்கு என் 

னைககுறிசகச் சாட்சிகொகெக௫ன் 
இன 
௬௭ அதுவுமல்லாமல், 1*என்னை 
அனுபபின பிதாவே என்னைககு 

றிஈஐ௪ சாட்டுகொடுத்தார்; 1*நீங 
கன அவருடைய சசக்ககளை ஒருக 

சாலும் கேடகவில்லையா* அவரு 
டைய தரிசனையைச் காணவில் 
லையா ? 

| ௩௮ அபபடியிருநதும், அவர் ௮ 

.னுபபினவரை நீஙகள் விசுவாசி 

' யாசபடிககு ௮வருடைய ௨சனச் 
பதை ௨ ஙகளுககுளளே தரித்துக் 
கொள்ளாமல் இருகூறீர்கள். 

ட ௬௯ வேசவாசககியஙய களினாலே 
 நிசதிய சீவன் உஙகளுககு உண் 
| டாகுமென்று எண்ணுகிறபடி 
யால், 15₹நீஙகள அவைகளை ஆராய் 

௩௪ பாருககள்; 11/அவைகளு மே 
எனனைககுறிததுச் சாட்சிகொடுக் 
இன்றன 

. த௰ 15 நபபடியிருந்தும், வனை 
அடையும்படிக்கு ரீஙக Nn என்னி 
டத்தில் வர மனதில்லை 
௪௧ நான் மனிதரால் புகழ்சசி 

ய் எடுத்தசகொளளமாட்டேன். 
௪௨ நீஙகள் தேவ அன்பில்லாத 

வாகள் என்று அறிஈஇருக்கிறேன். 
௪௩ நான் என் பிதாவின் காமத் 

'தினாலே வந்திருந்தும், நீஙகள் 
' என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை; 

' வேறொருவன் தன் சொந்த நாமத் 
இினாலே வந்தால், அவனை ஏற்றுக 

। கொள்வீர்கள். 
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  cee ep eel மவமமயய ய   

உ௱௪ யோவான் ௬ Bers ம. 
      

௪௪ 'நீங்கள் பராபரனாலேமாச் 
இரம் உண்டாகும் புகழ்சசியைத 
தேடாமல், *ஒருவரால் ஒருவர் பு 
கழ்ச்சியை எடுத்துக்கொள்ளுகறெ 
வர்களாயிருக்க, எபபடி Sean 
இபபீர்கள். 

௪௫ பிதாவினிடத்தில் சான் உங 
சள்மேல் கூற்றம்சாற்றுவேன் 
என்று நினையாதிருஙகள்; நீங்க 
கள் நம்பிக்கொள்ளு5$ற மோசே 
இருக்இருரே, 
மேல் குற்றம்சாற்றுவார். 

௪௬ எப்படியெனில், மோசே 

*என்னைக்குறித்து எழுதினார்; ஆ 
கையால் நீஙசள் ௮வரை விசுவா 
தித்தால், என்னையும் விசுவாசிப 
பீர்கள். 

௪௭ அவர் எழுதினதை நீங்கள் 
விசுவாசியாமவிருஈதரல், என்னு 
டைய வசனஙசகளை எபபடி விசு 
வாிபபீர்கள் என்னா. 

௬. அதிகாரம். 
க Ding org அபபலகளினளதும, இரணடு மீன 

சளினாலும ஐயாயிரமபேைப yHudssg மடு 
அதினகிமிததம சனஙகள அவரை இராசாவசக் 

குமபடி. பிரயததனமபண்ணினத wa அவா 

௮வாகளை விடடுபபோயத் தமமுடைய சீஷாகளி 

டத்திறருக் கடவினமேல ஈடாதது உசு பினபு 

திமமைப பினதொடாகதவாகமயும, மாமசூர 
தையோடே செவிகொசெதபோகளையும சடிஈத 
கொணடு, ௬௨ விசுவாடிகளுக்குச் வ அபப 
மென்று தமமை ஆறிலிதசது ௬௬ அரேக ஷா 
கள ௮வரைவிடடுப பிரிஈதது ag பேதுரு ௮ 
வனாக்குறிகது நலலறிககைபணணினது எம ஐ 

வா யூதாவைப பசாசெனறு சொனனது 

“அ/தின்பின்பு இயேசுவானவர் 
சலிலேயாக கடலென்றும, தீபே 
றியாக்கடலென்றும், பேர்கொண் 
ட சடலின் ௮க்கரைிகுப போ 
ளார். ‘ . 

௨ வியாதிப்பட்ட வர்களிடச 
தில ௮வா செயத் அற்புசஙகளைத 

' திரளான சனங்கள் சண்டபடி 
யால், ௮வருககுப பின்சென்றார் 

ear. 

௬ இயேசுவானவர் மலையில் ஏறி, 
௮ங0ே தம்முடைய சவருடனே 
கூட உராக்காகதார் 

  
    

  அவரே உஙகள! 
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௪ $அக்காலத்திலே யூதருடைய 
பஸ்கா என்னும் பணடிகை சமீ 
பமாய் இருநதது. 
௫ "அபபொழுது இயேசுவான 

வர் தம்முடைய கணகளை உயர், 
ததி, இரளான ௪சனஙகள தம்மிடத 
திற்கு வரச்சண்டு, பிலிபபை 
கோக்க, இவர்களுக்குச் சாப்பாடு 
கொடுக்கும்படிககு காம் எங்கே 
அபபங்களைக் கொள்ளலாம் என் 

ie 
சு (௮வாகளைக்குறித்துச்) செய 
யவேண்டுவதை அவர் அறிநதும், 
அவனைச சோதிக்கும்படிச்கு இப 
படிச சொன்னா. 
எ பிலிபபு ௮வருக்கு மாறுத்தர 

மாகச சொன்னது: “இவாகளில் 
ஒவ்வொருவன் கொஞ்சம் கொஞ் 
சமாக எடுத்துக்கொண்டாலும், இ 
ரூநூறு சேகாரியபணதத அ௮பபங் 
களும் போதாது எனறான். 
௮ அபபொழுது அவருடைய 

சீஷரில் ஒருவனுமாய, €மோன் 
பேதுருவின் சகோதரனுமாய் இ 
ரத அ௮ர்திரேயாோ அவரை கோ 

ESI, 

& Owls om பையன் இருக 
இருன், அவன் கையிலே வாத் 
கோதுமை அபபங்கள் ஐாதும், 
மீன்கள இரணடும் உண்டு; இல் 
வளவு சனங்களுக்கும் ௮வைகள் 
எம்மாததிரம் என்றான். 

௰ அபபொழுது இயேசுவான 
வர் சனங்களை உளுகசாரபபண் 
ணுங்கள் என்றார்; அவ்விடததி 
லே மிகுந்த புல் இருந்து; அதின் 
மேல் ஏறககுறைய ஐயாயிரமபோ 
உளுககாரதார்கள். 

௰க பின்பு இயேசுவானவர் அந்த | 
அ௮பபங்களை எசசதுகசொண்டு 
தோத்திரமபண்ணி, சஷருக்குக 

கெடடுச்சார்; சீஷர் அவைகளைப 
பநதியிருக்கிறவர்களுச்குச் கொ 
டுத்தார்கள்;௮பபடிபபோல, மீன் 
களிலும் அவர்கள இஷ்டம் எவ் 
வளவோ, அவ்வளவு அவர்களுக் 
குக் கொடுததா. 

    
| 

 



  
! யோவான ௬ அதிகாசம். ane 
  

௰௨ அவர்கள் இருத்தி அடைந்த 
பின்பு, அவர் தம்முடைய ag 
ரை நோக்க, ஒன்றும் கெட்டுப 
போகாதபடிக்கு, சேவமானவை 
களைச் சேகரித்துக்கொள்ளுககள் 
என்ர IT 
Om அ௮ரதபபடி அவர்கள் சேக 

ரித்து, வாற்கோதுமை அ௮பபங்கள் 
ஐந்தில் சாபபிட்டவர்கள் சேஷப 
படுத்தினவைசளாலபன்னிரண்டு 
கூடைகளை கிரபபிஞர்கள். 
oe FT அபபொழுது இயேசுவா 

னவா செய்த அற்புதததைச சனங 
கள கண்டு, மெய்யாய் இவர் உல 
கத்தில் வாவேண்டி௰ 'த£ாச்கதரி 
சியானவா என்ராகள,. 
௰௫ ஆதலால் அவர்கள் வநது 

தம்மை இராசாவாக்கும்படிக்குப 
பிடிசதுககொணடுபோக மனதா 
யிருககிறதை இயேசுவானவா ௮ 
றிஈது, மறுபடியும் விலடச் சனி 
யே மலையினமேல் ஏறினார் 
௰௬ 4சாயஙகாலமானபொழுது, 
அவருடைய €ஷா கடற்கரையில் 
இறஙபெ படவில ஏறி, கடலின 
அ௮கச்சரையான கபபாகாகூம Ber 

ருககுப போகப புறப்பட்டா£ 
கள; அபபொழுது இருட்டாயி 
ருஈதது; இயேசுவானவரும் ௮வர் 
சளிடசதில் சேரவில்லை 
௰எ அல்லாமலும் பெரு௩காற்று 

௮ டிசதபடியினாலே கடல் எழும 
பிறறு. 
௰௮ அபபடி அவாகள் ஏறககு 
றைய இருபசசைஈது அல்லது மூ 

பபது ஸதாதிவழிதாரசதில் துடுப 
| பு வலிசதுசகொண்டிருக்சிறபொ 

(PBI, 
௰௯ இயேசுவானஃ௨ர் கடலின் 

| மேலே நடந்து ரா 

மாய் வருஇற௨- 
| தராகள். 

| உ௰ அவர் வி T 

ன்னு? கான: 
ருங்கள என்று, 
௨௧ ௮பபொ., 

வில் ஏறிக் 7 
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கள்; உடனே படவு அவர்கள் 
போகிற கமாயைப பிடிசதது. 
ee மறுகாளிலே சடலின் அச் 

சரையிலே கின்ற சனங்கள், அவ 
ருடைய €ஷா ஏறின அந்த ஒரே 
படவுசவிர ௮௧௩கே வேறொரு 
படவு இல்லையென்றும், இயேசு 
வானவர் தம்முடைய €ஷருட 
னேகூடப படவில் எராமவிருக்க 
அவருடைய சீஷாமாததிரம் போ 
னூகள் என்றும் அறிர்தார்கள். 
௨௬ கர்தசர் தோத்திரம்செய்த 

பின்பு, அவாகள அபபம் சாப 
பிட்ட இடததிற்குச் சமீபமாய்த் 
திபேரியாவிலிருஈது வேறே பட 
வுகளும வசன. 
௨௪ ௮பபொழுது இயேசுவான 

வரும் ௮ஙகே இலலை, ௮வரு 
டைய சீஷரும இலலை என்று 
சனங்கள சணடு, உடனே படவு 
களில் ஏறி, இயேசுவைச் தேடி, 
கபபாராகூம் ஊருககுப போனார் 
கள. ள் 
௨டு சடலின் அ௮அகசராயிலே 

அவாசள் அவளாச் கணடபொ 
முது, இரபீ, ரீ எபபொழுது இங 
கே வாதா என்றார்கள். 
௨௬ 4 இயேசுவானவர் அவர் 

களை கோக, நீயகள் அற்புதங்க 
ளைக கண்டதினால அல்ல, ஒாத 

அபபததைப புசததத திருசதி ௮ 
டைந்ததினாலே என்னைத தேடுகி 
றீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங் 

களுககுச சொல்லுகிறேன் 
௨௭ 4 அழிஈகதுபோகற போச 

னத்திற்காக அல்ல, ”நிசதிய2£வன் 
உள்ளவலாக்கும நிலைகிற்திறபோ 
சனததிற்காகவே பிரயாசபபடுங் 
கஸர் ௮தை மனிசனுடைய குமா 
ரன் உங்களுகருக் கொடுபபான்) 

*பராபரன் என்னும் பிதா அதற் 

காக ௮வனை முச்திராைப்படுத்தி 
௨௨ ௯ ஈடு (னாரே என்றுர். 

௨௮ அதற்கு அவர்கள் சொன் 
னது: பராபரனுச்கு ஏற்ற இநியை 

௨ பே.௧௰௦௭ களை நடத்தும்படிக்கு நாங்கள் 
என்னசெய்யலாம் என்றார்கள். 
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௨௯ இயேசுவானவர் சொன்ன 
அ: 1பராபரன் ௮னுபபினவனா 
நீஙகள் விசுவாசிக்கெறதே ௮௮ருச் 
கு ஏற்ற இரியையாய் இருக்கின் 
தது என்னா. 
௬௰ அதற்கு அவர்கள் சொன்ன 

து: அபபடியானால் உம்மை விசு 
வாசிக்குமபுடிககு, நாஙகள கா 

ணத்சக்கதாச "எத அறபுதத்தைச் 
செய்்ூறீர்? என்னத்தை ஈடப்பிக 
இறீ£? 

௬௧ 3வானத்திலிருந்து அப்பத 
தை அவர்களுக்குப புசிக்கக்சொ 
டுத்தார் என்று எழுதியிருககிறப 
டி, “சஈம்முடைய பிதாச்சள வனாக 
தரத்திலே மன்னாவைப புசிததார் 
களே எனரளாகள. 
௬௨ ॥ அதற்கு இயேசுவானவா 
சொன்னது வானததிலிருஈது ௮ப 
பசதைமோசே உ௩களுககுககொ 
டுககவிலலை, என பிசாவானவரே 
வானத்திலிரு5து மெய்யான அப் 
பததை உஙகளுச்குக கொடுககி 
ரா எனறு மெய்யாகவே உஙக 

ஞுககுச சொல்லுகிறேன். 
௬௩ வானததிலிருஈது இறவஙகி 

வாது, உலசததிறகுச் சேனைக் 
கொடுக்கிறவரே பராபரன் ௮ 
ளிசசெய்கிற அபபமாய இருசஇ 
ரூர் எனளுா. 
௩௭ அபபொழுது அவர்கள் சொ 

ன்னது-: ஆண்டவரே, ௮ஈத அப 
பத்தை எஙசஈரக்கு எபபொழு 
தும தாரும் எனளாகள. 
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a இயேசுவானவா சொன்ன | ௪௨௨ 
: சீவ அபபம் கானே; 7என 

னிடத்தில் வருகிறவன, ஒருக்கா 
லுமபசியை அடையான்; என்னி 
டத்தில விசுவாசமாயிருச சிவன 
ஒருகசாலும தாசகம அடையான. 
௬௩௬ கான் உஙகளுக்குச் சொன் 

னபடி, நீஙகள எனனைச் சணடம 
விசுவாசியாமல இருகூறீ£கள், 

met ?பிதாவானவர் 

கொடுக்கற யாவரும் என்னிடத் 
இல வருகிராகள். 

௬௮ 11என்னிடத்தில் வருறெவ     எனக்குக் 
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னை நான் தள்ளமாட்டேன்; என் 
னத்தினாலெனிகல் 11என் Hess 
இன்படி. ௮லல, !என்னை ௮னு 
பபினவருடைய இித்தத்தினபப 
டியே செய்யும்பொருட்டாய் ரா 
ன் வானத்திலிருந்து இறஙகவ 
தேன். 
௬௯ 13அவர் எனக்குச் சொடுதத 

வாகளில் ஒருவனையும் கான் இ 
ழுகதுபோகாமல் கடைசிகாளிலே 
அவாகளை எழுபபுமபடிச்கு, என 
னை அனுபபின பிதாவின இத்த 
மாய் இருக்கின்றது 
௪௰ 14குமாரனைச் எண்டு, ௮வ 

ஸிடசதில் விசுவாசமாயிருககற 
வன் எவனோ, அவன் நிதிய சீவ 
னை அடையுமபடிககும், கடைசி 

நானிலே கான ௮வனை எழுப்பும் 
படிசகும் எனனை ௮னுப பினவரு 
டைய தெசமாகவே இருககெனறது 
என்றா 
௪௧ 4 நான் வானத்திலிருஈது 

வாதஅபபமாயிருக்கிறேன் என்று 
அவா சொன்னபடியினாலே, யூசா 
கள் ௮வமைாககுறிதது மொறுமொ 

MES, 
௪௨ 1'இவா யோசேபபினுடைய 

குமாரனாகிய இயேசு அல்லவா? 
இவருடையதகபபனையும் தாயை 

| யும் ID AGERE wy ரமே, அப்படி 
Gas, நான் வானத்திலிருஈது 

, இறஙவொசேன் என்று எப்படிச 
Cle rev gy Bl capt GTO (17 TB a 

௪௯ அதற்கு மாறுககரமாக இயே 
சுவானவா சொனனது. உஙகளுக் ! 
களளே மொறுமொறுககவேண 
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! டாம், 

| ௪௪ 1*என்னை அனுப்பின பிதா 
| ஒருவ னை இ ம சதுககொள்ளாவிட் 

।டால அவன என்னிடதகில் வர 
மாட்டான், கடைகசிகாளில் நா 

| ணே அவனை எழுபபுவேன். 

. ௪௫ 11எலலாரும ப.ராபரனாலே | 
, போதிககபபட்டிருபபராகள என்: 
று தாச்கதரிசன புத்தகசதில் எழு 
' யிருக்கின்றதே; “கையால் ப 
| சாபரனிடததில் கேட்டுக் கற்றுக் | 
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யோவான் ௬ அதிகாரம். உ௱௭ 

  

கொளளுகிறவன் எவனோ,௮வன் 
எனனிடத்தில் வருகிறான. 

௪௬ 1பராபரனை ஒருவன் கண் 
டான் எனறு நான் சொலலவில 
லை; “பராபரனிலிருஈது வஈதவன் 
மாததிரமே பிதாவைக கணடான். 

௪௭௪ 3என்னிடத்தில விசுவாசமா 
யிருச்றெவனுக்கு நிசதிய€வன் 
உணடெனறு மெய்யாகவே உங 
களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 

௪௮ *£வ அப்பம் மானே; உங 
கள் பிதாக்கள் வனாக்தாததிலே 
மன்னாவைபபுத்துப பின்பு மரித 

தராகள 
௪௯ £வானத்திலிருந்து வஈதஇக்க 
அபபததைப புசிககிறவன் மரியா 
மல் BIH LI LIT EB» 

@0 Jana g 9d mi Sow Goo 
சவணுள்ள ௮பபம் கானே; இரத 

றெனறைக்கும பிழைபபான்; 
ரான் கொடுககும் அபபம் உல 
சத்சார். சீவனை அடை வதற்கு 
கான் கொகெகும என மாம்சமே 

| என்றார் 

௫௧ 4 அ௮பபொழுது யூதர்கள், 
இவர் *சமமுடைய மாமசததை 

எபபடி ஈமககுப புசிககக்கொபெ 
பாரா என்று 19தஙகளுக்குளளே 
வாசகுவாசம்பண்ணினாகள. 

௫௨ ஆசலால் இயேசுவானவர் 

அவர்களை கோக்கு, 11நீஙகள் மனி 

,தீருமானுடைய மாமசசதைப 
புசியாமலும் அவருடைய இரத 

  
OO pearance 

அபபசசைப புசிறவன் என | 

தததைப பானம்பணணாமலும் இ , 
ருந்தால், உங்களுககுளளே சீவன் 
இருககமாட்டாதெனறு மெயயா!। 

oN 

கவே உயுக்மு ட ட ரர் Oro லலுஇ, 

றேன். 

௫௩ என் ன) 

Cums erin: சம் 
மெயயான டிக் 
இனெதன. 

12 ௫௪ “அலை “தீ 

தைப புத “td 
LIT GOT LO LI GOUT & இ 

@. I. me. u சீவன் உண்டு; கடைூகாளில் 
அஷ் நானே அவனை எழுப்புவேன். 

பழகக் *| @@ 13௭ன மாம்சததைபபுத்த 
“a “ee , என் இரத்தத்தைப பானம்பண்ணு 

9 சத் ௦௪ ௨௭ owen எனககுள்ளே தஙகுஇ 
een aos ரான்; கானும் அவனுக்குளளேதவ 

குகிறேன் 
௫௬ எனனை அனுப.பின சீவனு 

ள்ள பிதாவினாலே கான பிழைத 
இருககிறதுபோல என்னைப புச் 
கறவனும எனனாலே பிழைப 
பான். 
௫௭ !*இதுவே வானத்திலிருந்து 
இ௱ஙகின அபபம்; இது உங்கள் 
பிசாககள புஏதத மன்னாவைப 
போல அல்ல, ௮வாகள wills 
,சாகளே; இரத அபபத்தைப பு 

சிசறெவன் என்றெனறைககுமப் 
''ழைபபான் என்றா. 

டு௮ கபபாகாகூம் ஊரிலுள்ள 

ட் செபஅலயததிலே ௮வா உபதே 
13 ச யேர. திக்கையில, இவைகளைத் தஇருவு 

௨௪ ௪ மடு, எம்பற்நினா. 
a ௫௯ ரி 15 அவருடைய Pasha 

௮ரேகா அவைகளைச் சேட்ட 
ப ௬௦ ௨௪௦௪. பொழுது, இது கடினமான உப 

தேசம, யா இதைக கேட்பழுகள் 
| என்றார்கள். 
| சும சஷர் அதைக்குறித்து மொ 
அமொறுசகிராகள் என்று இயே 
சுவானவா தமது உள்ளசதிலே 
அறிரத, அவாகளுடனே சொன் 
னசாலது: இதுவா உஙசகளுக்கு 

[Beros உணடாக்குகின்றது? 
சுக 1$மனிசனுடைய குமாரன் 

ட அப்து. சான் முனனிருகச இடத்திற்கு ஏ 
| ௬ எபே௪௮ BuCun gp ens நீஙகள் காணபீர் 

, சளானால், (எபபடியிருக்கும?) 
ட ௬௨ 17இவியே உயிர் உண்டாக் 
'குறத; மாம்சம் , ஒன்றுக்கும் 
உதவாது; நான உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிற வசனஙகளே ஆவி 

| ' யாயும சீ௮னாயும் இருக்கின்றன 

, என்று சொல்வி, 
‘Wore ௨! ௬௬ 1*பின்பு இயேசுவானவர் வி 

௨௪, உட om, | 
சுவாசம இல்லாதவர்கள் இன்னார் 
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௨௱௮ யோவான் ௭ ௮திகாசம். 
  

பெபெபவன் இன்னான் என்றும் 2 
இழுதல் அறிஈதுவநதபடியால், ௮ 
வா பினனும் சொன்னது; 1௨௦ 
சஸில் சிலா விசுவாசிச்இறவர்கள் 
அல்ல. 
௬௪ அ௮தினாலே “ஒருவன் என் 

பிதாவினாுலே அருளகொள்ளா 
விட்டால,, ஏன்னிடததில் வர 
மாட்டான் என்று (முன்னே) உங 
களுக்குச் சொன்னேன் என்னா. 
௬டு 5அதுமுசறகொண்டு அவ 

ருடைய சீஷரில் அகேகர் UY 
ஐம் ௮வருடனேகூ.. நடவாமல 
பின்வாஙகிபபோனார்கள். 

Fe அ௮பபொழுது இயேசுவான 
வா பன்னிருவராயும் கோகு, 

போகும்படிககு உங்களுக்கு மன 
இல்லையா என்ளூர். 

௬௭ அசற்குச் €மோன்பேதுரு 
சொன்னது; ஆண்டவரே, யாரி 
டத்துககுப போவோம்? *உம்மி 
டத்தில் நித்திய2வனுள்ள வச 
னஙகள் இருககின்றனவே. 

௬௮ அல்லாமலும் “நீரே Fa 
னுள்ள பராபரனுடைய குமாரனா 

யெ இறிஸ்து என்று சாஙகள விசு 
ans அறிரதுகொணடோம் 
என்றான். 
௬௯ இயேசுவானவர் சொன்ன 

து: $பன்னிருவராகிய உஙகளை 
சான் தெரிந்துகொள்ள வில்லையா? 
"உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பசா 
சாய் இருச்கிறான் என்றார் 

எ௰ பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய 
சீமோனின் குமாரன் யூதாஸகாரி 
யோச்து என்பவன் தம்மைக் காட் 
டிச்கொடுக்கறெதற்கு ஈதி.வாயிருக 
தபடியினாலே, அ௮வனைககுறிதது 
இபபடிச் சொன்னார். 

௭. அதிகாரம். 
க. இயேசு தமமுடைய இனததாருடைய வீண 

பெருமையைச் கடிர்தகொணடது ம அவா 
கவிலேயாவிவிராது கூடாரபபண்டிகைக்குப 
Guru, de தேவாலயத்தில் பிரசயசமபணனரி 
னது, ௪ம் சன௨௧௭ பலவிதமாக ௮வரைக்குற்த 
அப பேசினது ௪டு சேவகர் அவணாப பிடியா 
சிதினலே பரிசேயர் அவர்களையும அவருச்கு 

    

  

இ. பி ௬௨. 
nent, Tae! 

lig ae 

2௪௪, ௪டு வ௪ 

ம சும், வசீ 

t gu @ ௨௦ 

மத 0௬ De 

மாற் ௨௯ 

YE ௬ RID 

யோவாக௪௯ 

ம்க ௨.௭ 

6 தூக் ௬ மர 

7 யோவா ௦௩ 

og 

8 Curer டு 

Oe, 05 

9 & Gor 

tn 

10 orp ௨௧ 

ll og de #& 

ne 

an 

மாற ச 

அப ௧௦௪ 

19 யோவா ௨௪ 

வறு, ச்ம் 

ae 

13 யோவா OG) 

௯ 

14Curenr,m dan 

ர யோலா gy 
௨௦ ௬ கச   

இசை த பேன சீச்கோதேமுவையும் கடிது 
கொண்டது | 

/தின்பின்பு “இயேசுவானவா 
யூதர்கள தம்மைக கொலைசெய்யத 
தேடினபடியினாலே யூதேயாகாட் 
ழூலே சஞ்சரிகச மனதில்லாமல், | 
கலிலேயா நாட்டிலே சஞ்சரித்து 
வநதார். 
௨ 1 பின்பு "யூதருடைய கூடா 

ரபபணடிகை சமீபமாயிற்று. 
௬ 11 அபபொழுது அவருடைய 

சகோதரர் ௮வரை விசுவாசியாத 
படியினாலே, 

௪ அவரை நோக்கு, 1'நீ£ செய்கி 
ற இிரியைகளை உமமூடைய Fag 
ரம பராாக்கும்படிக்கு, மா இவ்வி 
டம்விட்டு யூதேயா நாட்டுக்குப 
போகவேணடும். 

௫ பிரபலமாயிருக்ச விரும்பு றெ 
எவனும் ஒருகாரியசதையாகிலும் 
௮ஈதரஙகததிலே செய்யமாட்டா 
னே; நீ இபபடிபபட்டவைக 
ளைச செய்கிறபடியால், உம்மை 
உலகத்திற்கு வெளிபபடுதசலா 
மே என்ராகள். 

சு ௮வாகளுடனே இயேசுவான 
வா சொன்னது; 1என்னுடைய 
கேரம் இபபொழுது வரவில்லை, 
உஙகள் நேரம எபபொழுதும் எத 
சனமாய் இருக்கின்றது. 

எ!உலசதசதார் உங்களைப்பகைச் 
கமாட்டாாகள்; “gens erent 
ய.கரியைகள் பொல்லாசவைகள் 
எனறு நான் சாட்சிகொடுககதப 
டியினாலே என்னைப பகைக் இரூர் 
கள. 

௮ நீங்கள் இர்தப பண்டிகைக் 
குபபோங்கள்,1* என்னுடைய நே 
ரம் நிறைவேருதபடியால், சான் 
இபபொழுது போகமாட்டேன் 
GOR (Op Mr. 

௯ இவைகளை அவர்களுடனே 
சொல்லி, பின்னும் கலிலேயா 
மாட்டில் இருந்தார். 
௰ அவருடைய சகோதரர் போ 

னபின்பு ௮வரும் வெளியாரங்க   
 



  

யோவான் &T அதிசாசம். ௨௱க.. 
  

மாக அல்ல, ௮ர்சரங்கமாகப் பண் 
டிசைக்குப் போஞீர், 
Oe 9 1பண்டிகை காலத்திலே 
யூதர்கள் ௮வராத தேடி, ௮வர் எங் 
கே இருக்கிறார் என்றாகள். 
௰௨ “அல்லாமலும் சனங்களுக் 

குள்ளே அவளாக்குறித்து மிகுக்ச, 
பேச்சு உண்டாயிற்று; சிலர், 
அவர் நல்லவர் என்றும், சிலர், 
அ௮ட்படி. ௮ல்ல, ௮வன் சனஙகளை 
வஞ்சிச்சிறவன் என்றும் சொல் 
விக்சொண்டார்கள். 
௰௩ *அவர்கள் யூதருக்குப் பயப 

படுகிறவர்களானபடியினாலே, ஓ   குவனுலும் அவலாக்குதித்துத 
தாராளமாய்ப் பேசவிலலை. 
oF | ஏறக்குறையப பாதிபண் 
ஓகை தீர்சபொழுது, இயேசுவா 
னவர் தேவாலயத்திற்குப போய 
உபதேசம்பண்ணிஞர். 
௰௫ *அபபொழுது யூதர்கள் ஆச் 

சரியபபட்டு, கல்லாசவராகிய இ 
வர் வேசவாககியஙகளை* எபபடி 
அ௮.றிந்தா£ என்றார்கள்: 
௰௬ அவர்சளுடனே இயேசுவா 
னவா சொன்னது: சான் பண் 
ணந உபதேசம் என்னுடைய 
தல்ல, எனனை அனுப்பினவரு 
டையதாய் இருக்இன்றது 
Her Oss உபதேசம் பராபரனா 

ல் உண்டாயிருக்கெறது என்பதும், 
அல்லது சான் என்னாலே பேசுக 
மறன் என்பதும், அவருடைய 
சித்தத்தின்படி செய்ய மனதுள்ள 
௨ன் “எவனோ அவனுச்கே தெரி 
யும். 
௰௮ தேன்னாலே பேசுடறெவன் 

தனக்சே புகழ்ச்செரச் தேடுகிற 
வ்ன்; சன்னை அனுபமபினவருக் 
குப புகழ்ச்செவரத தேடுகிறவன் 
சத்தியமுள்ளவன்; அ௮வனிட,ச்தி 
லே சபடம ௫-௪ ’ 
மக *மோ௦- 

பிரமாணத் 
டுக்சவில்லை. 
ம், உ௱சளி. 
நியாயப். பிரப 
மலைவு டெல் பழய ச 
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இறதில்லை, 11என்னத்திற்காக நீங 
கள் என்னைக் கொலைசெய்யச் தே 
டுகிறீர்கள் என்றார். 
௨௰ அதற்குச் சனஙகள் சொன் 

og: UP பசாசையுடையவன்; 
caer e.citeré QartaGsiwes 
தேடுகிறான் என்ருர்கள் 
௨௧ இயேசுவாளஏவுர் சொன்ன 

து? ஒரு ரியையைச் செய்தேன்; 
அதைக்குறித்து நீஙகள் எல்லாரும் 

* அதிசயப்படுஇறீர்சள். 

௨௨ !“விருத்தசேசனம் மோசே 
யினாலே அல்ல, பிதாச்களால் 
உணடாயிற்ற; (பின்பு) மோசே 
உங்களுக்கு விருததசேதனத்தை 
ஏற்படுத்தினார்; 13 9 he விருத்தசே 
தனத்தை நீஙகள் மனிதரில் ஓய்வு 
நாளிலேயும் பண்ணு கிறீர்சள். 

௨௬ மோசேயின் நியாயபபிரமா 

| ணத்சைச் சள்ளாசபடிச்குர், ஒரு 
மனிதன் விருத்தசேசனத்சை ஓய 
' வகாளிலே பெறலாம் என்றால், 
“சான் ஒரு மனிதன் முழுவசை 
யும் ஒய்வுசாளிலே சுகமாககனதி 
(னாலே, நீஙகள் என்மேல் எரிச்ச 
| , லாயிருக்கலாமா? 

௨௪ 15புறம்பே தோன்று சபடி 
இர்மானம்பண்ணாமல், நீதியின்ப 

! டியேதீர்மானம்பண்ணுஙகள் என் 
ர், 
௨௫ 4 ௮அபபொழுது எருசலேம் 

ஈகரத்சாரில் சலா சொன்னது: 
, இவனையல்லவா கொலைசெய்யத் 
தேடுஇிருர்கள? 

௨௬ இதோ, இவன் சாீராள 
| மாய்ப பேசு கருன்) அவர்கள் இ 
வனுடனே * ஒன்றும் சொல்லவில் 

லையே) :15இவன் மெயயான கிறிஸ் 
துவாய் இருக்கிறான, என்று ஆண் 
டவாகள உண்மையாய் wb 
தார்களா2 
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தை அறிக்திருக்கிறோம்; இ 
| வரும்பொழுது, HUT UES 
தை ஒருவரும் அம்பாக 

| ளே ௭3 1ளே என்றார்சள். 
eo eerie a eee அட்டி அலைக EH, 
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௨௮௫ ரி அப்பொழுது தேவால 
யத்தில் உபதேசிச்ெ இயேசுவா 
னவர் கூப்பிட்டதாவத?!என்னை 
அறிர்திருக்கிறீர்களா? நான் புறப் 
பட்டு வந்த இடத்தையும் அறிந் 
இருச்இதீர்களா? *சான் ஏன் சுய 

மாய் வரவில்லை; 3என்னை அனுப் 
பினவரா் சத்தியமுள்ளவர், 4அவ 
ரா நீங்கள் ௮றியாதிருச்சறீர்கள் 
௨௯ கான் ௮வ.ரால் வந்இருக்றெ 

படியினாலும், ௮வர் என்னை ௮னு 
ப்பினபடியினாலும் “சானே அவ 
ரை அறிரஈதிருக்கிறேன் என்றூர். 
௬௰ அப்பொழுது அவரைப் மி 

டூச்ச வகை தேடினார்கள்; 7௮வ 
ருடைய நேரம் ௮ச்காலத்திலே 
வாராதபடியால், ஒருவனும் ௮வர் 
மேலே கைகளைப போடவில்லை. 
௬௧ *அசசாலத்தில் சனங்களில் 

அரகேகர் அவரிடத்தில் விசுவாச 
மூள்ளவாகளாஇ, இறிஸ்து வரும் 
பொழுது இவர் செய்கிற அற்பு 
திங்களிலும் அதிசமானவைகளை 
அவர் செய்வாரா என்றுர்கள். 
mo 4 சனங்கள் அவனாக்குறித 

து இபபடிப் பேசிச்கொண்டிருச் 
ஜப் பரிசேயர் கேட்டபொ 
முது, அவர்சளும் பிரதான ஆசா 
ரியரும் ௮வரைப பிடித்துக் 
கொண்டு வரும்படிக்குச் சேவக 
ரை அ௮னுபபிஞார்கள். 
௬௩ ஆதலால் இயேசுவானவர் 
சொனனது: கான் இனிச் சிலகா 
லம்மாத்திரம் உங்களுடனேகூட 
இருந்து, பின்பு என்னை ௮னுபபி 
னவரிடச்திற்குப் போயேன். 
௬௪ 1]நீங்கள் என்னைத் சேடிக் 

காணாமல்போவீர்களீ; ௮ல்லாம 

ஓம் சான் இருக்கும் இடத்திற்கு 
நீங்கள் வரமாட்டீர்கள் என்றார். 
௬௫ அப்பொழுது YSIS SHS 

ளுச்குள்ளே. பேசிச்சொண்டது: 
இவரை ராம் சாணாபடிச்கு, இ 
வர்தஎஙகே போவார்? 11இரேக்க 
ருக்குள்ளே * தெறியிருச்றெவர்க 
ளிடத்தில் போவாரா? இசேச்ச 
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ருக்கு உபசேசம்பண்ணுவாரா? 
௬௬ என்னைதி"தேடிக் காணாமல் 

போவீர்கள் என்றும், சான் இருக் 
கும் இடத்திற்கு நீங்கள் வரமாட் 
டீர்கள் என்றும் ௮வர் சொன்ன 
வசனம் எப்படியிருக்கறது என் 

சருர்கள். 
௬௭ 4 1”பின்பு பண்டிகையின் | 

கடையும் பெரிதுமான காளி 
லே இயேசுவானவர் நின்று கூபு:! 
பிட்டதாவது: '3ஓருவன் தாகமா 
யிருந்தால், என்னிடத்தில் வந்து 
பானம்பண்ணச்கடவன். 
௩௮ 1*1வேசவாக்கயம் சொன்ன 

படி. என்னிடத்தில விசுவாசமா 
யிருபபவன எவனோ, '5அவன் 
ec arg Sally mg சீவசண்ணீருள் 
ள ஈதிசள் ஓடும் என்றார். 
௬௯ 1$இபபடி ௮வா சம்மிடத் 

இல் விசுவாசமாகிறவர்கள் ௮டை 
யம் அ௮வியைக்குறிச்துச் சொன 
னார்; இயேசுவானவர் அப்பொ 
முது 1மூமையாச்கப்படாதபடி 
யினாலே, அநதப பரிசுத்த அவி 
அககாலததிலே தோன்றவில்லை | 
௪ம சனங்களில் ௮கேகர் அந்த 

வசனத்சைசக் கேட்டபொழுது, 

இவர் மெய்யாய்த் தீர்க்சசரிசி 
யானவர் என்றார்கள். 
£5 "an சிலர் இவர் இறிஸ்து 
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என்றார்கள்; வேறு சிலர் சொன் 
னது: *1நிறிஸ்து சலிலேயா காட் 
ட.லிருக்சா வருவார்? 
௪௨ “தாவீதின் சந்ததஇியிலும், சா 

வீது இருந்த “பெதீலேகேம் ஊரி 
இமிருந்து கிறிஸ்து வருவார் என் 
௮ வேசுச்திலே சொல்லியிருச்ச 

  
  

ம, யோ 
ar & 24 

& OOF 

109) யோவா, ௪ 
சி &, Ga. 

900௨, வச,     யோவா ௧௪௬ சிலர் அவரைப் பிடிச்ச மனதுள் 

21 em rag. Dds, 

எரே, ௨ஈ டு, 

வில்லையா என்றார்கள். 
| ௪௩ “இவ்விதமாய் அவனாக்கு | 
। நித்தச் சனங்களுக்குள்ளே பிரி 
வினை உண்டாயிற்று, | 
௪௭ “அல்லாமலும் அவர்களில் ' 

| ளவர்களாய் இரு ந்தார்கள்; ஆகி 

மீகாடு௨ மச் ஓம் ஒருவரும் ௮வர்மேல் கைக 
உடுதூக் ௨௪ 
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௨௱௰க 
  

| யோவான் ௮ அதிசாரம். 

இ, பி. ௩௨, ௪டு 4 பின்பு ௮ந்தச் சேவகர் 
! aed Ors ஆசாரிமரிட த்திற்கும், 
| பரிசேயரிடத்திற்கும் திரும்பிப் 
போனார்கள்; அவர்களை கோக்க 

। என்னத்தினாலே நீஙகள் அவனைக் 
கொண்டுவரவில்லை என்ளூர்கள். 
௪௬ சேவகர் மாறுத்தரமாகச்து 

| சொன்னது? 1அந்த மனிதன் பே *1 மத். ௭ ௨௯ 
சுதிறதுபோல ஒருக்காலும் ஒருவ 

ரூம் பேசவில்லை என்றாகள். 
.ச்எ அதற்குப் பரிசேயர் சொன் 
னது: நீஙகளும் வஞ்சிக்கப்பட் 
டீர்களா? 
௪௮ "பெரியோர்களிலாவது, பரி 

| சேயரிலாவது, ஒருவனாகிலும் ௮ 
, வன்மேல் விசுவாசமாய் இருக்கி 
றது உண்டோ? 
௪௯ வேதச்தை அறியாத சனவங் 

சள்மாத்திரம சபிக்கப்பட்டவர் 
கள் என்றார்கள். 
௫௰ அவர்களில் ஒருவனுமாய், 

, முன்னே இராத்திரியில் அவரி 
, டத்தில் *போனவனுமாய் இருந்த 

உயோவச, da. 
FR. HU ச், 

க கெரரிக ou, 
கடி பே He   | 

| 
| 
॥ 

| 

| 

யோவா, ஈ௨ 

*அல்லது இ 
, நீச்கோதேமு என்பவன் ௮பபொ , பேசவண்டை 

. . க்கு, 

।மூது அவர்களை கோக்கி, 
டுக *நாம் ஒரு மனிதனைச் சோ (46 மோ ௪ 

‘Deg, அவனுடைய செய்கை | 23௭௮ம் 
ம ௰டு 

| களை அதிகிறெதற்குமுன்னே ௮௮ 
னை ஆக்கினைக்கு உட்பதெ்தலா 
। மென்று ஈம்முடைய நியாயசாஸ் 
திரம் சொல்லுகிறதா என்றான். 

| ௫௨ அதற்கு அவர்கள் சொன் 
னது: நீரும் கவிலேயனா நீர் ஆரா 

டய்கது பார்த்தால், தீர்ச்கதரிசெள் | 
"கலிலேயா காட்டிலிருந்து “தோ * 
ன்றவில்லை என்று அறிவீர் என் 
ரரர்கள். 
(௫௬ பின்பு எல்லாரும் தங்கள் 
| வீசெளுக்குப் போனாள் 

௮. 
க விபராரஸுதிரிண - 
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02. தாம உலா 

இததுத தமமுவ 
நியாயஙகப்ள யெ... 
றிச்சுப பெருமை: 
சொண்டு, ௫௯ 

இயேசுவான 

போஞார். 

  

ப் 

  

| 
| 
| 

௨ மறுநாள் காலையிலே சேவால 

யத்திர்குத் திரும்பினார்; சனங்கள் 
எல்லாரும் அவரிடத்தில் சோர் 
தார்கள்; அவர் உளுச்சகார்து ௮வர் 
களுக்கு உபசேசம்பண்ணிஞர். 

௬ அப்பொழுது விபசாரத்திலே | 
சண்டுபிடிச்சபபட்ட ஒரு பெண் 
ணை வேசபாரகரும் பூரிசேயரும் 
அவரிடத்தில் கொண்டுவந்து, ௮! 
வளை நடுவே நிறுத்தி, 
௪ அவனை நோக்கி, போதகரே, 

இந்தப் பெண் விபசாரம்பண்ணு 
கறெபொழுசே பிடிச்சபபட்டாள். 
ட $இப்படிபபட்டவர்களைச் கற் 

களால் கொலைசெய்யவேண்டுமெ 
ன்று மோசேயானவர் நியாயசாஸ் 
இரத்திலே ஈமச்குச் கட்டளையிட் 
டிருக்கருரே, ரீர் எப்படிச்சொல் 
லு நீர் என்றார்கள். 

௬ அவர்மேல் குற்றம்சாற்றுவதற் 
குச் சாரணம் பெறும்படிச்கு, ௮ 
வர்கள் இப்படிச் சொல்லி ௮வ 
ரைச் சோித்தார்கள்; இயேசுவா 
னவர் குனிந்து விரலினாலே சனை 
யில் எழுதினார். 
௭ அவாகள் பின்னும் ௮வரிட த் 

இல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தடுபா 

    
। கல்லை இவள் மேல் எறிக்துபோட 

முது, அவர் நிமிர்ந்து அவர்களை 
கோக்கிஉங்களில் பாவமில்லாச 
௨ன் எவனோ, அவன் முதல் 

வேண்டும் என்று சொல்லி, 
௮ மறுபடியும் குனிந்து சனை 

யில் எழுதினார். 
௯ அவர்கள் அதைச் கேட்டு, தங் 

கள் மனதினாலே கடிந்துகொள்ள     ப்பட்டவர்களாய்இயேசுவானவர் 
தனித்திருக்க, அந்தபபெண் ஈடுவி 
லேகிற்ச,௮வர்சளை விட்டுப் “பெ 

| ரியோர்முதல் சிறியோர்வரைகச் 
கும் ஒருவன் ஒருவனாக எல்லா 
ரும் புறப்பட்டுப்போனார்கள். 

௰ இயேசுவானவர் நிமிர்ந்து 
(பார்ச்கையில்,) அந்தப் பெண் 

| ணைத்சவிர மற்றொருவளாயும் கா 
ஞதைபொழுது, ௮வர் அவளை கோ 
க்கி, ஸ்நஇிரியே உன்மேல் குற்றம் 

ணெ 

 



  

௨௱௰௨ யோவான் பு அதிகாரம். 
  
சாற்றினவர்கள் எஙகே? ஒருவனா 
இலும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளா 
கச் தீர்ச்ச இல்லையா என்ளூர், 
Os ௮வள் சொன்னது? ஆண் 

டவரே, ஒருவரும் ௮ப்படிச்செய் 
ய இல்லை என்றாள்; இயேசுவான 
வா சொன்னது: கானும் உன்னை 

ஆக்னைக்குள்ளாகள் தீர்க்கமாட் 
டேன்; 8 போய், *இனிப பாவம் 
செய்யாதிருப்பாயாக என்றார். 
௰௨ 4 மறுபடியும் இயேசுவான 

வர் சனங்களை நோக்கி,நான் உல 

கத்தின் ஒளியாய் இருக்கிறேன்; 
எனக்குப Yor Qs o gy & p wer 
இருளிலே ஈடவாமல், €வனாடிய 
ஒளியை அடைந்திருபபான என் 
ரர்: 
௰ஈ அபபொழுது பரிசேயா அவ 

ரை கோகக, *ரீரே உம்மைககு 

றிசதுச் சாட்சிகொடுக்கிதீர், உம் 
மூடையசாட்சியை மெய்யென்று 

ஒசதுூககொளளக்கூடாது என்ஞா 
கமா. 

“௦௪ அதற்கு இயேசுவானவா 
சொன்னது; கான வஈ௪ இடத 
தையும், நான் போகும் இடத 

தையும் அறிக்இிருககிறபடியினா 
லே; என்னைககுறிசது நானே சா 
ட்சகொசெதசாலும், எனனுடைய 
சாட்சியை மெய்யென்று ஓத்துக் 
கொள்ளவேணடும்; “8ீஙகள, oT 
ன் வத இடத்தையும் சான் போ 
கும இடத்தையும் அறியாமலிருக 
இறாகள் 
OG) நீஙகள் மாம்சத்திற்கு ஏற்ற 

படி. தீர்மானம்பண் ணு றீர்கள்; 
நான் ஒருவனைக்குறித்தும் தரமா 
னம்பண்ணு இறதில்லை." 
0௬ கான் தீர்மானம்பண்ணி 

னால், கான்மாத்திரம் அல்ல, “ரோ 
னும என்னை ' அனுபபின பிதாவும் 
கூட இருக்கிெறபடியினாலே என் 

| னுடைய தீர்மானம் சத்தியத்தின் 
। படியே இருக்கும். 

| Der *இரணடுபேருடைய சாட் 

      
சியை மெய்யென்று ஒதீதுக்கொ 
ள்ள வேண்டுமென்று உங்கள் நியா   
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யசால்இரத்கிலேயம் எழுதியிருக் 
இன்றதே. ச 
DH அந்தப்படி ரான் என்னைக்கு 

நித்துச் சாட் சகொகெறெவஞய் 
இருக்கிறேன்; 11என்னை அனுப் 
பின பிதாவும் என்னைக்குறித்தச் 
தாட்சிகொடுக்கிறார் என்றார். 

௰௯ அப்பொழுது அவர்கள் உம் 
முடைய பிதா எங்கே என் 
கள்,இயேசுவானவர் சொன்ன, 
11நீங்கள் என்னையும் என் பிதாவை 
யும் ௮றியாமலிருகஇறீர்கள்; '*என்: 
னை அ௮றிர் தீர்சளானால் என் பிதா 
வையும் அறிந்திருபபீர்கள் என் 
ரர் 

ew 4 சேவாலயத்திலே இயே 
சுவானவர் உபதேசம்பண்ணித 
2தருமப பெட்டியின் அருகே இ 
ரூககபொழமு௫, இந்த வசனஙக 

ளைச் சொன்னார், '4அபபடியிரு£ 
தும், ௮5 ருடைய நேரம் வராதப 
டிகால, 1*ஒருவம் ௮அவரைப பி 
டிக்க இல்லை. 
௨௪ 4 பின்பு இயேசு TOT OUT 

அவர்சளை கோகு, சான் போவே । 
ன், 1$நீஙகள் என்னைத் தேடுவா 
கள்) 1ஆடலும் உங்கள் பாவத்தி 
னாலே சாவீர்கள்; கான் போகும 

இடத்திற்கு நீஙகள் வரமாட்டீர் 
கள் எனருர். 
௨௨ அபபொமுது யூதாகள் (ஒரு. 

வரை ஒருவா) கோக்கி,ரான் போ 

கும் இடததிற்கு நீஙகள் வரமாட்.. 
டர்கள் என்கிறானே, தன்னைத , 
தான் சொலைசெய்வானா என்று! 
பேசிக்கொண்டார்கள். | 
om gat பின்னும் அவர்களு 
டனே சொன்னது; !38ங்கள் ழே 
யிருந்து தோன்றினவர்கள்; நான் 
உயரத்திலிருஈது தோள்றினவன்; 
நீககள !3இவ்வுலகத்திற்கு உரிய , 

வந்ள்; கான் இல்வுலகத்தற்கு 
உரியவன் அல்ல. 
௨௪ ஆசையால் *0நீஙகள் உக 

  
  

  

  
சலக க ஸ்ட 

கள் பாவங்களிலே சாலீர்கள் ௪ 

ன்று உங்களுக்குச் சொன்னேன்; 
“பின்னும், ௮வரே நானென்று |



  

| யோவான் 0 அதிசாரம். ௨௦௩ 

  

நீங்கள் விசுவாரியாவிட்டால், ௨ 
| ங்கள பாவங்சளினாலே சாவீர்கள் 

௨௫ அதற்கு ௮வர்கள், நீர் யார் 
என்றார்கள்; இயேசுவானவர் சொ 
ன்னது: ஆதிமுதல் உங்களுக்குச் 
சொல்லிவாதேனே௮வனேராஷ் 
௨௬ நான் உங்களைச்குறித்தப 
பே நியாயம் சொல்லுஇறெதற்கு 
அசேக காரியங்கள் உண்டு; என 
னை ௮னுபபினவர் சத்தியமுள்ள 
வா; கான் “அவரிடத்தில் கேள் 
விபபட்டவைகளையே உலகத்தா 
ருக்கு ௮றிவிக்றேன் என்ளூர். 
௨௭ அவா பிதாவைக்குறிசதுச் 

| சொன்னார் என்று அவர்கள் அறி 

யாதிருஈதா£கள். 
௨௮ 4 ஆதலால் இயேசுவான 

வர் மின்னும அவர்கராடனே 
| சொன்னது: நீஙகள் மனிசனு 
| டைய குமாரனை ஏற்றியிருக்கும் 
(பொழுது: *என்னையே ௮ வ௲ளன் 
ழம், என்னாலே ரான் ஒன்றும் 
செயயாமல் *என் பிதா எனக்குப 

, போதிக்கிறபடியே இவைகளைச் 
சொன்னேன் என்றுமஅறிவீரகள. 
௨௧ என்னை அனுப்பினவர் என் 

னுடனே இருக்கிருர்; பிதாவுக் | 
(gu Uhura ster நான் 
| எப்பொழுதும் செய்கறபடியால், 
| அவர் என்னைச் தனியே இருக்க 

விடஇல்லை என்றார், 

ரம ர இவைகளை அவர் சொல் 
oe ge, 1! அகேகம்பேர் ௮வரி 
டத்தில் விசுவாசமாஞளார்கள். 
௬௪ ஆதலால் . இயேசுவானவர் 

சம்மை விசுவாசத யூதனா கோச் 
ஐ, நீங்கள் என்னுடைய உபதே 
சத்திலே நிலைததிருந்தால், மெய் 
யாய் என் 2ஷராய் இருப்பீர்கள். 

| எனளுர். 

  

  

  
௬௨ அல்லாயலும் ச 'தியக்தை 

அறிவீர்கள், ' - ---ஈ உங 
களை விடுச- “ Wire 
௬௯ 1 ன. "ரான் 

னது; 1௩ 7 £6 
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௬௨ டு மக, 

|னுக்கு அடிமைகளாய் இருக்க 
வில்லையே, ஆதலால் நீங்கள் விடு 
தலையாவீரகள என்று நீர் எபப 
டி.ச் சொல்லுஇறீர் என்றார்கள். 
௬௪ 4 இயேசுவானவர் சொன் 

னது: 13பாவசதைச் செய்கிறவன் 

எவனோ, அவன் பாவத்திற்கு 
அடிமையாய் இருக்கிறான் என்று 
மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறேன். 
௬௫ /4*அடிமையானவன் என் 

றைக்கும் வீட்டிலே தங்கான்; கு 
மாரனே என்றைக்கும அதிலே 
தங்குவான். 
௩௭ ஆகையால் '*குமாரனானவர் 
உஙகளை விடுதலையாக்இனால், மெ 
ய்யாய் விதெலையாயிருப மீர்கள். 
௬௭ நீங்கள் அபிரகாமின் சந்த 

இயார் எனறு அறிஈஇருசசறேன்; 
அபபடியிருஈதும், என் உபதே 
சம் உங்களில் சரியாமவிருச்சகிற 
படியால், 14எனனைக் கொலை 
செய்யத் தேடுகிறீர்கள். 

| ௬௮ 11ரான் என் பிதாவினிடத் 
இதிலே கண்டதைப பேசுகிறேன், 
அபபடியே நீஙகளும் உங்கள் 
பிதாவினிடத்திலே கண்டதைச் 

சய்றீர்கள் என்றார். 
௬௯ ௮௪ ற்கு. அவர்கள், 1அபிர 

| காமே எஙகள் தகபபனாயிருக்கி | 
| ரூர் என்றாகள்; இயேசுவானவர் 
சொன்னது; 1?நீஙகள் ஆபிரகா 
மின் பிள்ளைகளானால், ஆபிரகா 
மின் இரியைகளுக்கு ஓபபாய்ச் 
செய்வீசளே 
ச *0நீஙகள் பராபரனிடச்தில் 

கேள்விப்பட்ட சத்தியத்தை உங 
EGE Qeneror மனிதனாகிய 

Praia கொலைசெய்யத் தேடு 
இறீர்கள்; ஆபிரகாம் இப்படிச் 
செய்யவில்லையே.” 
௪௧ நீங்கள் உங்கள் பிதாவின் இ 

ரியைகளுக்கு ஒப்பாய்ச் செய்கி 

| நீர்கள் என்றார்; அதற்கு அவர் 
, கள் சொன்னது: சகாங்கள் வேசி 
| மார்ச்கத்தினாலே பிறந்தவர்கள் 
அல்ல, ஓரே பிதா எங்களுக்கு 

    

  

  

  
     



  

உ௱௰௫ யோவான் ௮ ௮இகசாசம். 
  

உண்டு, பராபரனே அவர் என் 
றார்கள் 
௪௨ 9 இயேசுவானவர் சொன் 

னது? 1பராபசனிலிருந்சே புறப் 
பட்டு வந்தேன்; கான் என்னா 
லே வர இல்லை; ௮வரே என்னை 
அனுப்பினார், ஆகையால் Fuga 
பரன் உங்கள் பிதாவாய் Dae 
தால், நீம்கள் என்னிடத்தில் ௮ன் 
பு கூருவீர்கள்: 

em *என்னத்தனாலே என்னு 
டைய பேச்சை அறியாமல் இருக் 
இறீர்கள்? என்னுடைய உபதே 
சச்சைச் கேட்ச மனதில்லாதபடி. 
யினால் ௮ல்லவோ (அப்படி இ 
ருகஇதீர்கள்?) 
௪௪ 5பசாசானவனே உங்கள் 

பிதா; (ஆகையால்) உங்கள் பிதா 
வின் இச்சைகளின்படி செய்ய 

விரும்பு இறீர்கள்; ஆதிமுதற்கொ 
ண்டு ௮வன் மனித கொலைகார 
னாய் இருக்கிறான்; அல்லாமலும் 
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    சத்தியத்தில் ௮வன் நிலைநில்லா bree ட 
சுபடியால் சச்தியம் ௮வனிடச்। ,& எமறு 
இல் இல்லை; ௮வன் பொய்யனு 10 யோவா டு 
மாயப பொய்யின் சகபபனுமாய் net ௪ ஞி 
இருககிற படியால், பொய்பேசு௫ | | ed os.os 
றபொழுது சன் சொக்தததில். 
எடுத்தப பேசுகிழுன். 
௪௫ ரான் சததியதசை உங்க! 

ளுக்குச்சொல்லுறெபடியினாலே,. 
நீங்கள் என்னை விசுவராடிக்இற | 
இல்லை. | 
௪௬ என்னிடத்தில் பாவம், 
உண்டென்று உஙகளில் எவன்; 
நிச்சயமாயச் சொல்வான்? ஆகை ' 
யால் நான் சத்தியதசைச் சொல் 19 போவா ட 
லுகறெவஞய் இருக்க, நீய்சிள் என், “* 
னை என்னத்திளாலே விசுவாசக், 13 யோவா, டு 

கறெதில்லை? ou a me 
௪௭ 1பராபரனால் உண்டான) vs, 

வன் பராபரனுடைய வசனங்க! 

ஞக்குச்செவிகொடுக்கிறான்; சீஷ 14 போவா ௭, 
கள் பராபரனால் உண்டாயிராதப। oO °™ 
டி. யால்) செவிசொடாமல் இருக்! 

இறீர்கள் என்றார், | 

௪௮ அப்பொழுது யூதர்கள் அவ!     

அ
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ரை நோக, நாங்கள் உன்னைச் 
சமாரியன் என்றும், “பேயை ௨ 
டையவன் என்றும் நியாயமாய்ச் 
சொல்லுகிறோம் ௮ல்லவா என் 
ரூர்கள். 

௪௯ 4 இயேசுவானவர் சொன் 
ஏது: நான் பேயை உடையவன் 
௮லல, சான் என் பிதாவைக் 
சனம்பண்ணுகிறேன்; நீஙகள் 
என்னைக் சனஈனசீபண்ணு நீர் 
கள். 
௫௰ அன்றியும் சான் எனக்குக் 

சனம்வரச் தேடுதிறெதில்லை; ௮ 
தைததேடி சியாயம் தீர்க்கறெவர் 
ஒருவா இருக்கிரா. 
டு௪ மெய்யாகவே நான் உங்க 

ளுக்குச் சொல்லுகிறெதாவது: 11 
ருவன் என்னுடைய வசனத்தைச் 
கைக்கொண்டால், அவன் ஒருக் 
சாலும் மரணத்தை அடைவதில் 
லை என்று சொன்னபொழுது) 
டுஷ்யூசர்கள் ௮வரை கோக்க, 

நீ பேயை உடையவன் என்று 
இபபொழுது ௮றிஈதிருக்கிறோம; 
1 அபிரசாமும் தாக்கசரிசிகளும் 
மரித்சார்கள்; நீ சொல்லுறத; 
ஒருஉன் என் வசனத்தைச் கைக் 
கொண்டால், அவன் ஒ ஒருக்காலும 
மரணத்தை ருிபார்ச்சகமாட்டான 
எனஇருய. 
டு எஙகள் பிதாவாகிய ஆபிர 

சாமிலும் நீ பெரியவனா? அவர் 
மரித்தா£; தீர்க்கதரிசிகளும் மரித் 
தாரகள்; நீ உன்னை எபபடிபபட் 
ட.வனாக்குகறாய் எனருர்கள். 
௫௪ 4 இயேசுவானவா சொன் 

னது: 13நானே என்னைக கனம் 
பண்ணினால், அந்தச் கனம் வீணா 

யிருக்கும்) 3௭என் பிசாவே என் 
ளைச் கனம்பணணுகிரா; ௮வ 
ரை நீங்கள் உங்கள் சேவனென்று 
சொல்லு தீர்கள். 
௫௫ அப்படியிருந்தும், “Basar 
௮வரை அறிய இல்லை; நான் ௮வ 
ரா அறிந்திருக்கறேன்; ௮வரை 
அறியமாட்டேன் என்று சொன் 
னேனாகில், சான் உங்களைப 
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யோவான் ௯ அதிகாரம். ௨௱ம்டு 
  

போலப் பொய்யனாயிருப்பேன்; | இ. பி. ௬௨ 
அவரை நான் *அறிந்து அவரு) அப அவசி 

டைய வசனத்தைச் கைக்கொண் 
டுவருறேன். 
௫௬ "உஙகள் பிதாவாகிய ஆபிர 

சாம் என்னுடைய நாளைச் காணச் 
களிப்பாய் ஆசைப்பட்டு, *௮சை 
யே சண்டு சந்தோஷபபட்டான் 
என்றார். 

Oa அப்பொழுது யூதர்கள் ௮வ 

ரை நோக்கி, உனக்கு ஐம்பது வய 
தில்லையே; ரீ அபிரசாமைக சண் 
டாயா என்றார்சள். 
௫௮ 4 இயேசுவானவர் சொன் 

னது: 3ஆபிரகாம் பிறகத காலத்திற் ,3 ௨ மோக ௦௪ 

குமுன்னும் கானே இருக்கிறேன்! பலா ௨௫ 
என்னு மெய்யாகவே உங்களுக் | ௨௪ கொலோ, 

குச் சொல்லுகிறேன் என்னா. ௪ ௦௭, கெளி 
௫௯ *௮பபொழுது ௮வாமேலே 

எறியும்படிச்குச் சற்களை எடுத்துச் 7 
கொண்டாகள; 34இயேசுவான,, 5 
வா் மறைந்து, அவர்கள் இர நடு ர யோகா, vs 

வேஈடந்து, தேவாலயத்தைவிட்டு ! ௪ 

1 தச், 0, ௨௪ 

9 எபி மக மச 
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3 8 யோகா, ௪ 

அபபுறமபோனா. | ne @ ௨௦௯, 
9 | ௬௬ os ௯ 

வற, அதிகாரம். | de m@Q der 

க இயேசுலினாலே ஒரு பிறவிகருருடன பாவை 
ஆஅடைநது பரிசேயரிடத்தில கொணெரப்பட 
டு, 2௮ ௮தின மிமிததம அவாகள கோபமடைஈ 
௮ அவனைப புறமபே தளனினது ஈடு அவன | 

இயபேசவிலை அ௫ூசரிக்கயபட்டு அவணாக்கு 
றிந்து சல்லநிக்கையிட்டத ௩௯ இறிஸதலினால் | 10 மாந் ௭.௧௩ 
பிரகாகிக்றெவாசகள இனனா எனறது. விக 

௪ 
9 யோவா கடு, 
& & Dm (3 

de da, கடு, 

௪௬, 

  

உ 8 - * ல் ண் Dan அ௮பபுறம போகையில் ! ses சேந்த 

பிறவிக்குருடனாகிய ஒரு மணித | லை தடவி ளை : 11 OCs m o@ 
B BGT LAT HK « 12௨ இரா, டு 

oe, 

  

௨ அபபொழுது அவருடைய 
சீஷர் அவரை கோக்க இரமீ, $இ 
வன் குருடனாய்ப பிறக்கும்படி.க் 
கு இவனோ, இவனைப் பெற்றவா। 
களோ, யா ஈவா காயதார்கள் 13௬, ௭ வ௪ 

எனறு யே, ws | 
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௪ *பகற்காலம் இருக்கும் ௮ள 
வும் நான் என்னை அ௮னுப்பினவ 
ருடைய இரியைகளைச் செய்ய 
வேண்டும்; ஒருவனும் இரியைச 
ளைச் செய்யக்கூடாதபடிக்கு இ 
ராத்திரி வருகின்றது. 
௫ கான் உலகத்தில் இருக்கை 

யில், உலகத்தின் ஒளியாய் இருச் 
றேன் என்றார் ” 

சு இப்படி ௮வர் சொல்லி,பின்பு 
1சரையிலே தப்பி, உமிழ்நீரினால் 

சேறு உண்டாக்க, அர்சச் சேற் 
றைச் குருடனுடைய சண்களின் 
மேல் பூசு,* 

எ பின்பு நீ 1/8லோவாக் குளச் 
தில் போய்க் கழுவு என்ருர்; 
சீமலாவா என்பதற்கு ௮னுபபப 
பட்டவன் என்று அர்த்தம்; 1௮ 
தீபபடி. அவள் போய்ச் சழுவிப 
பார்வை அடைந்து, திரும்பி வர் 
தான். 

௮ 4 அப்பொழுது அ௮ய்லகதகா 
ரும், முன்னே அவன் பிச்சைக் 
ENT COU KE FOSS சண்ட வாச 
ரூம் அவனைப பார்த்து, (இ௩கே?் 
உளுககாநது பிச்சைகேட்டுக்கொ 
ண்டிருந்தவன் இவன் அல்லவா 
என்ரார்கள். 
௯ வேறு சிலர், அவன் இவன் 

தான் என்றார்கள்; வேறு சிலர், 
இவன் அவனுடைய சாயலாய் இ 

ருக்கறான் என்றார்கள்; ௮வன் 
சொன்னது? கானே அ௮வன் என் 
C7 

௰ அப்பொழுது அவர்கள் ௮வ 
னை நோக், உன் கண்கள் ஏப் 
படிச் இறக்கபபட்டன எனறார் 
கள். , 5 
ழக ௮வன் சொன்னது:“இயேசு 

என்பவர் சேறு உண்டாக்க, (௮ 
தை) என் சண்களின்மேலே பூச) 
நீ சலோவாக் குளத்திற்குப் போ 
ய்கீ சழுவு என்றார்; அர்தழ்படி 
நான் போய்ச் கமுவினபொழுது, 
பார்வை அடைந்தேன் என்றான் 
௰௨ அவர்கள் சொன்னத? அந்த 

மனிதன் எங்கே என்றார்கள், 

| 

  
 



  

2. nriden யோவான் ௯ அதிசாரம். 

  

அவன் எனக்குச் தெரியாது என் 
ன் 

௰௩ 4 அப்பொழுது முன்னே 
குருடனாய் இருந்தவனைப் பரிசே 

யரிடத்திற்குச் கசொண்டுபோனார் 
(கள். 

௰௪ இயேசுவானவர் சேறு உண் 
re &, அவுனுடைய சண்களைத் 

இறந்த நாள் ஓய்வுசாளாய் இருக் 

சதி 
௰௫ ஆதலால் பரிசேயரும் ௮வ 

னை நோக்கி, நீ எப்படிப் பார்வை 
அடைந்சாய் என்று கேட்டார் 
கள்; அதற்கு ௮வன் சொன்னது: 
அவர் சேற்றை என் சண்களின 
மேல் வைத்தார்; பின்பு கான் 
கழுவினேன்; இப்பொழுத காண் 

தறேன் என்றான். 
de அப்பொழுது பரிசேயரில் 

சிலர் சொன்னது. அ௮ம்மணிசன் 
ஒய்வுகாளைக் சைச்கொள்ளாதிருக் 
றெபடி.யினாலே, ௮வன் பராபர 

னால் வந்தவன் அல்ல என்றுர் 
கள்; வேறு லர் சொன்னது; 1பா 

“வியாய் இருக்ற ஒருவன் இபப 
டிப்பட்ட அற்புதங்களைச் செய் 
வது எப்படி. என்றார்கள்; *ஐகை 
யால் அவர்களுக்குள்ளே பிரிவி 
னை உண்டாயிற்று. 

௰எ மறுபடியும் அவர்கள் குரு 
டனாயிருக்தவனை நோக்கி, உன் 
கணகளைத் இறஈத அவனைக்குறித் 
அ நீ என்ன சொல்லுகிறாய் என் 
ரார்சள்; அவன் சொன்னது: 3௮ 
வர் தீர்ச்சதரிசியாயிருக்கிறார் என் 
றான். 
௰௮ அப்பொழுது அவன் குரு 

டனாயிருர்து, பின்பு பார்லவ னி 
டைச்சான் என்கிநதை முசர்சள் 
நம்பாமல், பரர்வையடைகசவனு 
டைய தாய்தசப்பன்மாரை அழை 

ப்பித்து, 
௰கஷ அவர்களை கோக்க, உஙகள் 

ருமாரன் குருடனாய்ப் பிறந்தான் 
என்று நீங்கள் சொல்லு இறீர்களே, 

௮ வன் இவனோ? இப்பொழுது 
இவனுக்கு எப்படிப் பார்வை 
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6 Cure «0m 
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யோ 

|ல்பவன் எவனோ அவனைச் செப 

உண்டாயிற்று என்று கேட்டார் 
Sor. 4) 

௨௰ அதற்கு ௮வனுடைய தாய் 
தீசப்பன்மார் சொன்னது; இவன் 
எஙகள் குமாரனென்றம், குருட 
ஞய்ப் பிறந்தான் என்றும், அ௮றிர் 
இருக்கிறோம். 
௨௪ இப்பொழுது இவன் பார் 

வை அடைந்த வகை எங்களுக் 
குத் தெரியாது;௮அவனுடைய சண் 
களைத் இறஈதவனையும் அறியமாட் 
டோம்; இவன் பெரியவனாய் இ 
ருக்கிறானே) இவனிடத்திலே கே 

ஸரக்கள்) தன்னைக்குறித்து இவ 
னே பேசுவான் என்ளார்கள். 

| ௨௨ *அச்சாலத்திற்கு முன்னே, 
'இயேசுவைச் இறிஸ்சென்று சொ 

  
ஆலயத்திற்குப் புறம்பாக்சவேண் 
டுமென்று பூதர்சள் தாமானம்பண் 
ணியிருந்தபடியால், *குருடனாயி 
ருந்சவனுடைய தாய்தகபபன்மார் 
அவர்களுக்குப பயந்த, 
௨௩ இவன் பெரியவனாய் இருச் 

திரானே; இவனிடத்தில் கேளூங 
கள் என்று சொன்னார்கள். 

௨௪ ॥ அதலால் அவர்கள் குரு 
டனாயிருந்தவனை இரண் டாம்தரம் 
அழைத்து, *நீ பராபானைச் சனம் 
செய்வாயாக; 1அம்மனிசன் பா 
வியாயிருக்கருான் என்று சாங்கள் 
அறிக்திருச்சிரோமே என்றார்கள். 
௨௫ அதற்கு அவன் சொன்ன 

அ: ௮வர் பாவியோ அல்லவோ 
௮து எனக்குச் தெரியாது; சான் 
குருடனாயிருந்தேன்; இப்பொழு 
து காண்்டஇுறேன், இது ஒன்றையே 
அமிஈதிருச்சிறேன் என்றான். 
௨௬ ௮பபொழுது அவர்கள் மறு 

படியும் அவனைகோச், உனக்ரு 
என்ன செய்தான்? உன் ஈண் 
களை,எப்படித் இறந்தான் என்றார் 
கள். 
௨௭ அவன் சொன்னது: மூன் 

னே ௮சை உங்களுக்குச் சொன் 
னேன்; நீங்கள் செவிகொடுச்ச 
இல்லை; அசை மறுபடியும் சேட்ச 

wat 

    
  

  

ஆவ வையம். 
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யோவான் ம அதிகாரம். ௨௱௰எ 
  

என்னத்தினாலே விரும்பு இதீர்கள்? 
நீங்களும் ௮வருத்குச் €ஷராக 

ப மனதுள்ளவர்சளாய் இருச்இதீர்ச 
ளா என்றான். 
௨௮ அப்பொழுது ௮வர்கள் ௮ 

வனை வைது, நீயே ௮வனுடைய 
சீஷன், காங்கள் மோசேயினு 
ow Pass. 

_ ௨௬ மோசேயானவருடனே பரா 
பரன் பே௫னதை அறிந்திருக்க 
(னோம்; அவன் வந்த இடத்தை 
அறியமாட்டோம் என்றார்கள். 

mid அதற்கு அந்த மனிதன் 
சொன்னது: "௮வர் என் சண்ச 
ளைத் இறந்திருந்தும், அவர், வந்த 
இடத்தை நீங்கள் ௮றியாமலிருச் 
app ஆச்சரியமான காரியம். 

| Tod “அல்லாமலும் பாவிச 
'குப்பராபரன் செவிகொடுச்ச்து 
இல்லையென்றும் ௮வர்மேல் பத் 
.இியாயிருந்து, அவருடைய இத்சத் 
'தின்படி செய்கிறவன் எவனோ, 

அவனுக்குச் செவிகொடுக்கிருர் 
என்றும் ௮றிந்திருக் திறோம். 
௬௨ குருடனாய்ப் பிறந்தவனு 
டைய சண்களை ஒருவன் திறம் 
தான் என்று உலகம் உண்டான 
துமுசற்கொண்டு கேள்விப்பட 
இல்லையே. 
௬௯ 4 வர் பராபரனால் வாரா 

தீவராயிருர்தால், இப்படி பபட்ட 
வைகளில் ஒன்றையாூலும் செய் 

யத் திராணியிருச்சமாட் டாதே 
என்றான். 
௬௪ அப்பொழுது அவர்கள் ௮வ 
னைநோக, முழுவதும் பாவங் 
களிலே பிறந்த நீயா எங்களுக்கு 
உபதேசம்பண்ணுகிறவன் என்று 
சொல்லி, ௮வனைப் புறம்பே“ தள் 
ஸினார்கள். 
௬டு4 அவனை அவர்கள் புறம்பே ) 

தள்ளினதை இயேசுவானவர், கே, 
ள்விப்பட்டு, பின்பு அவனைக்சண் ! 
டு, ரீ பராபானுடைய Girona | 
டத்தில் விசு. காம bine mF | 

i 
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10 உரோ ௨௦௯ 
11 யோகா மடு 
உ௨,௨௪.   

சே, கான் ௮வர்மேல் விசுவாசமா 
யிருக்கும்படிச்கு, ௮வர் இன்னார் 
என்று (காட்டவேண்டும். என் 
ரன), 
௬௭ இயேசுவானவர் சொன்ன 

து: ரீ ௮வமாக் சண்டாய்; "உன் 
னுடனே பேசுகிறவரே அவர் 
எனறார். 
௬௮ உடனே ௮மன், ஆண்டவ 

ரே, விசுவாசிக்கிறேன் என்று 
சொல்லி ௮வனாத் தொழுதுகொ 
ண்டான். 
௬௯௬ பின்பு இயேசுவானவர் சொ 

ன்னது: 3காணாதவர்கள் சாணவும் 
காண்கிறவர்கள் குருடராசவும் 
தீச்சதாச "சியாயத்தீர்ப்பு க் கொ 
டுப்பதற்கு சான் இவ்வுலகத்திலே 
வந்தேன் என்றார். 
௪௰ 4 பரிசேயரில் Aart sag 
டனேகூட இருந்து, அதைச் சே 
ட்டபொழுது, ௮வர்கள் ௮வரை 
கோச்சி, 11காங்களும் குருடரா 
என்றார்கள். 
௪௧ இயேசுவானவர்சொன்னது? 
நீங்கள் குருடராயிருக்தால், உஙடி 
களுக்குப பாலம் உண்டாயிருக்க 
மாட்டாத; நீங்கள் சாண்கிரோ 
மென்று சொல்லு ிறீபடியால், 
உங்கள் பாவம் நிற்கும். 

ழ். அதிகாரம். 
௧, இறிஸது வாசலும சல்ல மேயபபருமானலர் என் 

pa oe அலசரைக்குறிதத பலருடைய தாற்பரி 
யலகளைச் சொல்லியது ௨௪ தாம பராபானு 
டைய சூமசரளாகிய இறிஸத என்று தமமுடைய 
இரியைகளினுலே தஇிருஷடார்தபபடுத்தி, ௬௬, 
பூதாகளுக்கு விலட, ௪ம் மறுபடியும் போரதா 
னைச் சடசதுபோனபோது, அவரில் ௮சேகா விச 

வாசிததது 

மெய்மாகவே ரான் உங்களுச் 

குச் சோல்லுகிெறெதாவது: ஆட்டுக் 
இஸ்டயின் வாசல்வழியாய் ௮ 
இல் பிரவேசியாமல், வேறுவழி 
யாய் அதில் பிரவேரிக்றெவன் 

திருட னுமாய்க் கொள்ளைக்காரனு 
மாய் இருக்கிறான். 4 
௨ வாசலின் வழியாய்ப் பிரவே 
சக்ிறவனே ஆடுகளின் மேய்ப் 
பனாயிருச்சிருன். 
  

 



  

| ஏன்டிவு யோஷான் ம, அதிகாரம். 
  

உ லாச$லச் சாக்றெவன் ௮வ 
லுச்குத் இறக்கிறான்; நகெளும் 
அவனுடைய சச்சத்திற்குர் செவி 
கொடுச்சன்றன; அவனும் தன் 
னுஹவைய ஆகெளைப் பேர்பேராக 
அழைத்து, அவைகளை வெளியே 
கொண்டுபோடிருன். 
௪ மேலும் அவன் தன்னுடைய 
Qatar வெளியிலே விட்ட 
ன்பு, அவைகளுக்கு முன்னாக 

ஈடந்துபோடிருன்) மேலும் ஆடு 
கள் ௮வனுடைய சச்தத்தை அறி 
ெபடியினாலே, ௮வைகள் ௮வ 
னுக்குப் பின்செல்லுகன்றன. 

டு அக்கியருடைய சத்தத்தை 
அறியாதபடி.யினாலே, ௮வைசள் 
அச்ரியனுக்குப் பின்செல்லாமல், 
௮ வனைவிட்டு ஒடிர்போகும் என 
ரூர். 
௬ இந்த உவமையை இயேசுவா 

னவர் அவர்களுடனே சொன்ன 
பொழுது, ௮வர்கள் தஙகளுக்கு 
௮௨ர் சொன்னவைசளின் கருத் 
தை அழியவில்லை. 
௭ 4 ஆதலால் இயேசுவானவர் 

மறுபடியும் ௮வர்களை நோக்கு, 
சானே ஆடுகளின் வாசல் என்று 
மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொ 
ல்லுறேன். 
௮ எனக்குமுன்னே வர்சவர்கள் 

எல்லாரும் இருடருமாய்க் கொள் 
ளைக்காரருமாய் இருந்தார்கள்; ஆ 
டுகள் அவர்களுக்குச் செவிகொ 
டுக்சவில்லை. 
௯ ?சானே வாசல், ஒருவன் என் 

னாலே உட்பிரவேத்தால் ௮வன் 
இரட்டசிச்கப்படுவான்; அ௮ல்லாம 
லும், HAE உள்ளுல் புறம்பும் 
சென்று மேய்ச்சலைக் சண்டுபிடிப் 
பான். 

ம் திருடனா வன் இருடுகிறதற் 
கும் கொலைசெய்கிறதற்கும் கெ 

ெறெதற்குமே அன்றி வேறொ 
ன்றுக்கும் வாரான்; கான் அவர் 
களுச்குச் வனும் பரிபூரணமும் 
உண்டாகும்படிச்கு வந்தேன்? 
Os *சானே நல்ல மேய்ப்பன், 

கசக்கல் 
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  rename 

மல்ல மேய்ப்பனானவன் ஆடுகளு 
க்சாசுச் சன் ஈேவனைக் கொட 
ரான்... 
௨ மேய்ப்பன் அல்லாதவனு 

மாய் கெளையுடையவன் ௮ல் 
லாதவலுமாயிருக்கிற கூலியாள் 
கோணாய் வரச்சாணும்பொழுது 
3ஆசெளைவிட்டு ஒடிப்போவான்) 
அப்பொழுது கோணாய் ௮௪. ஆடு 

சளைப் பிடித்துச் சற அடிக்கும். 
Om மேலும், கூலியாளானவன் 

கூலிச்சாக வேலைசெய்றெவனான. 
படி.யினாலும், ஆடுகளைக் குறித்து 
aoe" கவலை .தோன்றாதப 
உமிஞல் ஒடிப்போவான், 

ரானே நல்ல மேய்ப்பன், 
என் பிதா என்னை ௮றிக்திருகெ 
துபோலவும், “கான் பிதாவை ௮ 
நிரிதிருக்ெதுபோலவும், 
௰டு கான் என்னுடை, யவைகளை 

௮றிஈத, என்னுடையவைகளால் 
அறியபபட்டு,அகெளுச்சாகஎன் 
சிவனைச் கொ௫க்கறேன். 

௰சு அன்றியும் இர்தக் இடையில் 
உள்ளவைகள் அல்லாமல், வேரு 
டுகளும் எனக்கு உண்டு; ௮வை 
களையும் ரான் கொண்டுவரவேண் 
டும்; அவைகள் என் சத்தத்திர் 
குச் செவிகொடுக்கும்; $அப்பொ 
மூதி ஒரே ஆட்டுச்கூட்டமும் 
ஒரே மேய்ப்பனும் உண்டாயிருச் 
கும். 
Der கான் என் வேனைப் பின் 

னும் ௮டைந்துகொள்ளும்படிக் 

௮ ஒருவனும என்னிடத்திலி 
ருந்து ௮தை வாங்கமாட்டான; 
ரான என்னாலே ௮தைக் கொடுக் 
GC pair; அசைச் தொடுக்கறெதற் 
கும், ௮தை மறுபடியும் எடுத்துக் 
சொள்ளுறெதற்கும் : என்னிடத் 
தில் அதிகாரம் உண்டு; '1இதம்கு 
ஏற்ற சட்டளையை என்பிதாவினா 
லே பெற்றுக்சொண்டேன் என் 
ரர். 
abate a ee 
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யோலான் ௰ அூகொரம். 

De 4 இந்த வசனங்களைச் க। 

நித்த பூதருக்குள்ளே மறுபடியும். 
பிரிவினை உண்டாயிற்று. 
௨௰ அவர்களில் அசேகர் சொன் | 

னது: *௮வன் பசாசையுடைய | 
வன்; பயித்தியக்காரனாயிருச்இ 
றான்) என்னத்திற்காக ௮வனுக் | 
குச் செவிகொடுக்கொர்சள் என் 
ரூர்கள். 
௨௧ மற்றப்பேர்கள் சொன்னது: 

இப்படிபபட்ட வசனங்கள் பேய் 
கொண்டவனுடையவைகள் ௮ல் 
ல என்றும், £குருடரின் சண்சக 
ளேப் (பேஷானவன் தஇறப்பானா 
என்றும் சொன்னார்கள். 
ae 4 பின்பு மாரிகாலத்தில் 

எருசலேம் நகரத்திலே தேவால 
யப் பிரதிஷ்டையின் பூண்டிகை 
யைச் சொண்டாடி. வருகையில், 
௨௬ இயேசுவானவர் சேவாலயத் 

தில் சாலோமோனுடைய மண் 
டபத்தில் உலாவிக்சொண்டிருக் 
இறெபொழுது, 
௨௪ 4 யூதர்கள் ௮வரை வளைந்து 

கொண்டு ௮வரை கோக, எதுவ 
ராச்கும் எங்கள் ஆத்துமாக்கள் சந் 
தேசமுள்ளவைகளாய் இருக்கும் 
படிசெய்தொ*? நீர் இறிஸ்தவா 
ளால், (இதை) எங்களுக்குத் தாரா 
எமாய்ச் சொல்லும் என்ருர்கள். 
௨௫ ௮தற்கு இயேசுவானவர் 

சொன்னது: அதை உங்களுக்குச் 
சொன்னேன், நீ௰்சள் விசுவாசக் 

  

களே என்னைக்குறித்தச் சாட்சி 
கொ௫செகன்றன. 

என் கடையின் ஆகெள் அல்லாத | 
வர்களானபடியினாலே விசுவாசி 
யாமல் இருக்இறீர்கள். 
௨௭ நோன் உங்களுக்குச், சொ, 

ன்னபடியே என் ஆகெள் எள் சத். 
தீத்திற்குச் செவிசொடுக்கன்றன; , 
அல்லாமலும் சான் அவைகளை ௮ 
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17 யோவா ௬, 

௨௭, 

]8 யோவா க,௰௭* 

டு௧க,௧௭ ௮ 
௪௨. 

19 பேசவா, டு, 
ber, Oy od we, 

20 தூக் ௪ ஈடு 
யோவா, ௯ 

கழு, ௧௪ 

௨௱௰௯ 

௨௮ அல்லாமலும் சான் ௮வை 
களுக்கு நித்திய/வனைச் கொடுக் 
இறேன்) அவைகள் ஒருச்காலும் 
கெட்டுப்போகாது, ஒருவனும் ௮ 
வைகளை என் கையிவிருந்து பறித் 
துக்கொள்ளான். 
௨௬ 1 அவைகளை எனக்குக் கொ 

டுத்த என் பிதா எல்லாரிலும் “Qu 
ரியவராய் இருக்கறொ; ஒருவனு 
இலும் அவைகளை என் பிதாவின் 
கையிலிருந்து பறித்துக்சொள் 
ளான். 
mi) Vergy பிதாவும் ஒன்றாயி 

ருக்கிறோம் என்றார். 

    ௬௩௪ 4 அப்பொழுது நூதர்கள் ௮ 
வரைக் கொலைசெய்யும்படிக்கு 
மறுபடியும் கற்களை எடுத்துக்கொ 
COT LTT Sores “ 

௩௨ இயேசுவானவர் அவர்களை 
நோக்கி, சான் என் பிதாவினாலே 
அசேச நற்கிரியைகளை உங்களுக் 
குக் காண்பித்தேன்; ௮வைகளில் 
எந்தச் இரியையின் நிமித்தம் நீங் 
கள் என்மேல் கல் எறிவீர்கள் 
என்ளூர். 
௬௩ யூதர்கள் சொன்னது: நற் 

ரியையின்கிமித்தம் அல்ல, நீ மனி 
தனாயிருக்க, 11/உன்னைத் தேவ 
னென்று சொல்லி, இவ்விதமாய்த் 
தேவதூஷணம் செய்கிறதின்கிமி 
தீதமே உன்மேல் கல் எறிவோம் 
என்றார்கள், 
௬௪ அதற்கு. இயேசுவானவர் 

சொன்னது: !“தேவர்களாய் இருக் 
இதீர்கள் என்று நான் சொன் 
னேன் என்பது உங்கள் வேசத் 
இல் எழு சியிருக்கவில்லையா? 

  

சதைப் பெர்றுக்கொண்டவர்சளை 
அவர் சேவர்கள் என்று சொல்ல, 
வேதமும் தள்ளப்ப்டக்கூடாததா 

யிருக்க, , 

௩௬ 11பிதாவினால் பரிசுத்தமாக 
சப்பட்டும் உலகத்தில் அனுப் 
பப்பட்டும் இருக்றெ சோன் என் 
சோப் %பராபரனுடைய "குமார 
னென்று சொன்னதினாலே, சேவ             
 



  

22.0) யோவான். Da. ;அஇகாரம். 
  

க ஷணம்செய்தாய் என்று சொல் 
லலாமா? 
me "சான் என் பிதாவின் கரி 

யைகளைச் செய்யாதிருந்தால் நீங் 
கள் எனீனை விச்வாரிக்ச வேண் 
டுவதில்லை. 
௩௮ (அவைகளை) நான் செய்தி 

ருக்றெபடியால் "நீங்கள் என்னை 
ிசுவாசயொதி௫ர்தாலும், பிதா எ 
ன்னிலேயும் சான் ௮வரிலேயும் 
இருச்றெதை அறிந்து விசுவாடித் 
துச்கொள்ளும்படிக்கு நீங்கள் 
அந்தச் சரியைகளை விசுவாசிக்க 
வேண்டுமே என்றார். 
௬௯ ॥ *அப்பொழுது அவர்கள் 

மறுபடியும் அவரைப் பிடிச்சுத் 
தேடினார்கள்; sat அவர்களு 
டைய கைகளில் நின்று விலகப 
புறப்பட்டு, 
௪௰ யோர்தான் ஆற்றின் 66 

ரையிலே, முன்னே “யோவான் 
ஞானஸ்கானம் கொடுத்த இடத் 
இற்குச் திரும்பிப்போய், ௮ங்சே 
தீங்இஞார். 
௪௧ அகேசம்பேர் அவரிடத்தில் 

சென்று, பின்பு சொன்னது: 
யோவான் ஒரு அற்புதமும் செய் 
யாதிருந்தும், *இவனாக்குறித்துச் 
சொன்ன யாவும் மெய்யாயிருச் 
இன்றது என்றார்கள். 
௪௨. அவ்விடத்திலே Cran 

பேர் அவர்மேல் 7விசுவாசமுள் 
எவர்சளாஞார்கள். 

௪ மசித்து சாதுசாள் அடச்சம்பண்ணப்பட்டிருச்த 

௪டு அசேச பூதர்கள அவரை விசவாசெதத 
௪௭ இறிஸ்துவுக்கு விரோதமாகப் பிரதான ஆச 
ரீயர்களும் பரிசேயர்சளும் ஒரு சலசத்சை உண் 
டாக்இனது, ௪௯ சாயிபா என்பவன் அ வளிக்கு 

றித்துத நீர்ச்சதரிசஷம் உரைததது ௪ இயேச 
தீம்மை மறைத்துக்கொண்டது ௫௫, பஸ்காபண் 
டிகையிலே ௪சனலகள அவளைத் தேடினத, 

அன்றியும் மரியாளும் ௮வளு 
டைய சகோதரியாயெ மார்த்தா 
ளும் இருந்த பெத்தானியா ஊரா 
னாயெ இலாசரு என்பவன் வியா 
இயுள்ளவஞாய் இருர்தான்.   

௰க. அதிகாரம். | 

இலசருலைக் இறிஸ்து உயிரோடு எமுபபினது 
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௬, 

  

டு, 
௧௬ ம்சம், Dds, 

de, 

8 தூக் ம் கழு, 

௨ ௮2 மரியாள் சர்த்சாமேல் 
ஃபரிமளதயிலத்சைப் பூசி, சன் மயி 
சால் அவருடைய பாதங்களைத் 
அடைத்தவசே; அவளுடைய ௪ 
கோதாரனாசய இலாசரு வியாதிப் 
பட்டிருந்தான். 
௬ அப்பொழுது அவனுடைய 

சகோதரிசள், ஆண்டவரே, உமக் 
கு அன்பாயிருக்ெவன் வியாதி 
யாயிருகிறான் என்று சொல்லி 
அனுப்பினார்கள், ் 

௪ 4 இயேசுவானவர் அசைச் 
கேட்டு, ௮ர்த வியாதி மரணத்தில் 
கு ஏதுவாயிராமல் அ40பூராபரனு 
டைய குமாரன் மூமைப்படும்ப 
டி.ச்கு, பராபரனுடைய மடமை 
விளங்குதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் 
என்றார். . 

டு இயேசுவானவர் அந்த மார்த் 

தாளிடச்திலும், அவளுடைய ௪ 
கோதரியினிடத்திலும், இலாசரு 
வினிடச்திலும் ௮ன்பாயிருந்தார். 
சு ௮ப்படியிருந்தும், அவன் வி 

யாதியாயிருக்கறதை ௮வர் கேட் 
ட பின்பு, அவர் தாம் இருந்த இ 
டத்திலே பின்னும் இரண்டுநாள் 
தங்கினார். 

௭ அதின் பின்பு அவர் (சம்மு 
டைய) €ஷனா ரோக்க, சாம் 
மறுபடியும் யூதேயா நாட்டிற்குப் 
போவோம் வாருங்கள் என்றார். 
௮ அதற்குச் ஷேர் சொன்னது? 

இரபீ, சிலகாளுக்கு முன்னே, '3யூ 
தீர்கள் உமதுமேல் சல்லெறியமன 
துள்ளவர்களாய் இருந்தார்களே; 

நீர் மறுபடியும் ௮வ்விடத்திற்குப் 
போகலாமா என்றார்கள். 
௯ இயேசுவானவர் சொன்னது? 

பகலுச்குப் பன்னிரண்டு மணி 
கேரம் இல்லையா? 13பகற்காலத்தி 
லே ஈடச்றெவன் இவ்வுலகத்தின் 
ஒளியைச் காண்கிறபடியினாலே 
இடறமாட்டான். 
௰ 14இராத்திரிகாலத்திலே ஈட்ச் 

இறவன் தனக்கு ஒளியில்லாதப 
டியினலே இடறுவான் என்று 
சொல்லி,   

  

 



  

யோவான் மக” அடிசாசம். ௨௨௧ 
  

மக "பின்பு awd ee ACEH ED 
யெ இலாசரு நித்திலா அடைக் 
தான்) சான் ௮வனை எழுப்பப் 
போடதேன் என்றார். 
௰௨ ௮ப்பொழுது அவருடைய 

ஷேர் சொன்னது: ஆண்டவரே, 
அவன் நித்திரை அடைக்திருக் 
தால் குணம் அடைவான் என்றார் 
கள், 
௩ இயேசுவானவர் ௮வனு 
டைய மரணத்சைக்குறித்து அப்ப 
டிச் சொல்லியிருந்தார்; ௮வர்சள் 
அவர் நிச்திரைபண்ணு தலைக்கு 
றித்தே பேூ௫னார் என்று நினைத் 
தார்கள். 
de அப்பொழுது இயேசுவான 

வர் ௮வர்களை கோச, இலாசரு 
மரித்தான் என்று தெளிவாய்ச் 
சொல்லி, 
௰௫ பின்பு நீங்கள் விசுவாசக் 

கும்படிக்கு, சான் ௮ங்கே இராத 
தினாலே;உங்கள் நிமித்தம் சச்தோ 
ஹப்படுறேன; இப்பொழுது ௮ 
வனிடச்திற்குப் போவோம் வாரு 
ங்கள் என்றார். 
௰௬ அப்பொழுது தீதிமு என் 

னப்பட்ட தோமாஸ் மற்றச் சீஷ 
னா கோக்க)அவரோடேகூட மரி 
ச்கும்படிக்கு நாமும் போவோம் 
வாருங்கள் என்றான். 
Da TI ஆதலால் இயேசுவானவர் 
போனபொழுது, அவன் கல்ல 
றையில் வைச்சப்பட்டு நாலுகாள் 
ஆயிற்றென்று அறிந்தார். 
௰௮ பெத்தானியாஊர் எருச 

லேம் நகரத்திற்குச் சமீபமாய் ஏற 
ச்குறைய பதினைந்துஸ்தாதிவழி* 

தரத்தில் இருந்தது 
௰க அன்றியும் யூசரில் அநேகர் 

மார்த்தாள் மரியாள் என்பவர்களு 
டைய சகோதரனைக்குறித்து ௮ 
வர்சளுக்கு ஆறுதல் சொல்தும்ப 
டிக்கு, ௮அவர்சளிடத்தில் போயி 
ருந்தார்கள்.   ௨௰ இயேசு -* - -Aapt 

1 என்று மராச- அபா 
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போனாள்; மரியாள் வீட்டிலே ௨ 
ளுச்காக்திருந்தாள். 
௨௧ பின்பு மார்த்தாள் இயேசுவி 

னிடத்தில் (சேர்்(த,) ஆண்டவ 
ரேநீர் இங்சே இருந்தரானால்,என் 
சகோதரன் மரிக்கமாட்டான். 

௨௨ இப்பொழுது "நீர் பராபர 
னிடத்தில் சே ட்டுச்கொள்வது 
எதுவோ, ௮ரைப் பராபரன் உம௰் 
குச் கொடுப்பார் என்று அறிந்தி 
ருச்ஏறேன் என்றாள். 
௨௩ அதற்கு இயேசு வானவர், 

உன் சகோதரன் உயிரோடு எழுர் 
இருப்பான் என்றார். 
௨௪ மார்த்தாள் சொன்னது; 2 

டை சிகொளிலே (மரித்தோர்) உயி 
ரோடு எழுர்இருச்கும்பொழுது 
அவனும் எழுர்திருப்பான் என்று 
அறிக்திருக்கறேன் என்றாள். 

28 அதற்கு இயேசுவானவர் 
சொன்னது: *கானே உயிரோடு 
எழுப்புறவனுமாய், ?சவனுமாய் 
இருக்கேன்; *என்னிடத்தில் வி 
சுவாசமாய் இருகறெவன் மரித்தா 
லும் பிழைப்பான். 

  

௨௬ அல்லாமலும் உயிரோடிருக் 
கையில் என்னிடத்தில் விசுவா 
சமாய் இருக்றெவன் எவனோ; ௮ 
வன் ஒருச்சாலும் மரியாமல் இ 
ருப்பான்; இதை விசுவா9க” 
ரூயா என்றார். 
௨௭ அவள் சொன்னது: 7ம் 

ஆண்டவரே,நீர் கிறிஸ்து, நீர் பரா 
பரனுடைய குமாரன், நீர் உலகத் 
இல் வரவேண்டுபவர் என்று கான் 
விசுவாசிக்கிறேன் என்றாள். 

a ॥ இப்படிச் சொன்னபின்பு 
௮வளீ போய்த் தன் சகோதரி மரி 
யாளை இரகசியமாய் அழைத்து, 

போதகர் வந்திருக்கிறார், உன்னை 
௮ழைக்கிருர் என்றாள். 

௨௯ ௮தை ௮வள் கேட்டவுட 
னே சக்டிரமாய் எழுந்து, அவரி 
டத்தில் போனாள். 
ஸ் அ௮க்சாலத்திலே இயேசுவா 

னவர் இராமத்திற்குள் செல்லா   
  

  

  

     



  

rere 
  

‘gee Curera De அதிகாசம். 
  

ia, wntgsier gimus FHSS 

இடத்திலே இருந்தார். 
௬௧ அப்பொழுது வீட்டிலே ௮ 
வளுடனே கூட. இருந்து ௮௮ 
ஞூக்கு ஆறுதல் செய்றெ யூதர்கள், 
மரியாள் சீக்ெமாய் எழுது புறப் 
பட்டுப்போஜெதைக் சுண்டு, ௮ 
வள் சல்லழையினிடத்திலே அழு 
துசொள்ளுமபடி போகிறாள் என 
லு பேசிக்கொண்டு, அவளுக்குப் 
பின்சென்ரூர்கள். 
௬௨ இயேசுவானவர் இருந்த இ 

டத்திலே மரியாள் சேர்ந்து; ௮வ 
ரைச் சண்டவுடனே, ௮வருடை 
ய பாதத்தின் ௮ருசே விழுந்து, 
அண்டவரே, "நீர் இங்கே இரும் 
இரானால் என் சகோதரன் மரிச்ச 
மாட்டானே என்றாள்... 
௬௩ அவளும் ௮வளுடனே 

கூடப் போன மூதரும் அழுகிற 
தை இயேசுவானவா கண்டபொ 

முது, உள்ளத்திலிருந்து பெருமூச் 
சுவிட்டுச கலங்க, 
‘me? அவனை எங்கே வைதீதீர்சள் 

என்றார்; ஆண்டவரே, நீர் வந்து 
பாரும் என்றார்கள். 
௬௫ இயேசுவானவர் சண்ணீர் 

விட்டார். . 
௬௬ யூதர்கள் அதைப்பார்த்து, 

இதோ, ௮வர் ௮வனிடச்தில் மிச 
வும் பட்சமாய் இருந்தாரே எள் 
ரூர்கள். 
௬௭ வர்களில் சிலர் சொன் 

னது: 'குருடனுடைய கண்களைத் 
இறந்த இவர், அவனை மரியாமலி 
ருக்சப்பண்ணவும் கூடாதா என் 
ரூர்கள், ae OD FQ 

௧௮ அப்பொழுது இடேச௨/ி வவ 
வர் மறுபடியும் தமக்குள்ளே பெ 
ருமூச்சுவிட்டுப் பின்பு சல்லறை 
யினிடத்தில் சேர்ந்தார், ௮து ஒரு 
குகையாய் இருர்தத, ௮தின்மே 
லே ஒரு சல் வைசசப்பட்டிருர் 

த்தி 
௬௯ அப்பொழுது இயேசுவான 

வர் கல்லை எடுத்துப்போடுங்கள் 
| என்றார்; மரித்தவனுடைய சகோ   
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திரியாயெ மார்த்தாள் ௮வரை நோ 
சகி, அண்டவே, இவன் புதைக் 
சபபட்டு நான்குராளானபடியினா 
லே காறுமே என்றாள். 
ச௰ ௮வளை இயேசுவானவர் 

கோச்சி, *நீ விசுவாசித்தால் பரா 
பரனுடைய ம௫மையைச் காண் 
பாய் என்று கான் உனக்குச் சொ 
ல்லவில்லையா என்றார். 
௪௧ பின்பு சவம் வைக்கப்பட்ட 

குகையில் இருந்த கல்லை எடுத் 
தப்போட்டார்கள்; அப்பொழுது 
இயேசுவானவர் கண்களை உயர்த் 
இப் பிதாவே, நீர் எனக்குச் செவி 
கொடுத்தபடியினாலே உம்மைச் 
தோத்திரம்செய்கறேன். 
௪௨ நீர்எப்பொழுதும் எனக்குச் 
செவிகொடுக்றெதை அறிந்திருக் 
இறேன்; ₹சூழஙிற்கற சனங்கள் 
நீர் என்னை ௮னுப்பினதை விசு 
வாடிக்கும்படிச்கு, அ௮வர்சளின் 
நிமித்தமேஇப்படிச் சொன்னேன் 
என்று சொல்லி, 
௪௬ பின்பு,இலாசருவே, வெளி 

யே வா என்று மிகுந்த சத்சத்தோ 
டே கூப்பிட்டார். 
௪௪ அப்பொழுது மரித்தவன் 

கால்களும் கைகளும்கட்டியிருஈத 
சேலைசளோடும் முகம் சுற்றப்பட் 
டிருந்த சேலையோடும் வெளியே 
வந்தான்; பின்பு இயேசுவானவர் 
சொன்னது. இவனுடைய கட்ட 
விழ்தீது இவனை விட்டுவிடுங்கள் 
என்றார். 
௪டு ॥ அப்பொழுது மரியாளி 

டத்திற்குப் போய், *இயேசுவா 
் னவர் செய்தவைகளைச் சண்ட யூ 

தரில் ௮கேகர் அவரிடத்தில் விச 
வாசமானார்கள். 
௪௬ வேறுசிலர் பறரிசேயரிடத் 

இற்குப் போய், இயேசுவானவர் 

ad (சவைகளை அ௮வர்களுச்கு ௮ 
த்தார்கள். 

oe 4 அப்பொழுது பிரதான 
ஆசாரியரும் பரிசேயரும், பெரி   ய ஏலோசனைச் சங்கத்தார் வந்து 
கூடும்படி செய்து பின்பு சொன் 

  

 



  ரா 
னதாவது: 1௮நத மனிதன் ௮சேச 
அற்புதங்களைச் மசய்து வருகி 

௪௮ நாம் ௮வனுச்கு இடங்கொ 

டுத்சால், எல்லாரும் ௮வனிடச் 
தில் விசுவாசமாவார்கள்; பின்பு 
உரோமர் வந்து, ஈம்முடைய ss 

லத்தையும் சனங்களையும் எடுத்து 

க்கொள்ளுவார்கள். ஆதலால்,காம் 
என்ன செய்வோம் என்றார்கள். 
௪௯ அப்பொழுது ௮வர்களில் 

ஒருவனுமாய் ௮வ்வருஷத்துப் பி 
தான ஆசாரியனுமாய் இருந்த 
*தாயிபா என்பவன் அ வாகளை 

நோக்க, நீஙகள் ஒன்றும் தெரியா, 
தவர்கள். 

டுப்போகாதபடிக்கு, ஒரே மனி 
தன் சனங்களுக்காச மரணம் ௮ 
டைவதே ஈமக்கு நலமாயிருக்கும் 
என்று நீங்கள் இர்இயாமலும் இ 
ருக்இறீர்கள் என்றான். 
டுக இப்படி அவன் தானாய்ச் 

சொல்லாமல் ௮வன் அந்த வரு | 
ஷத்தில் பிரதான ஆசாரியனாயி 
ருக்க, இயேசுவானவர் யூதசனங 

௫௨ *மேலும் ௮ந்தச்சனஙகளுக் 
காகமாத்திரம் ௮ல்ல, “அங்கங்கே 
சிதறிபபோயிருக்கறெ பராபானு 
டைய பிள்ளைகளை ஒன்றுசச் கூ 
ட்டிச்கொள்ளுறெதற்காகவும் ௮ 
வர் மரணம் அடைவதையே கு 

இித்தான். 
௫௩ 4 ஆதலால் அர்நாள் முதல் 

அவர்கள் ௮வரைச் கொலைசெய் 
யம்படிச்கு. -லோசனை பண்ணிக் 
கொண்டு வந்தார்கள். 
௫௪ அ௮தினாலே இயேசுவானவர் 

பின்னும் ஜெ ரிபாற்கமாம் முத 

டு௰ சனங்கள் எல்லாரும் கெட் | 

| aGu a 

யோவசன் ‘Daly Bara. 
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    ரூக்குள்ளே ண்ட ப்பட ப My 12 தூக் ம ௩, 

தைவிட்டு ய. சமீ! ட யோவா 
பமான இ பிம் 

ஊருக்குப் - acm 
டைய ௨ ௫ 

சரித்தார். | 

௨௨௬ 

| GOT *அச்சாலத்திலே யூதரு 
டைய பஸகாப்பண்டிசை சமீப 

மாயிருந்தது; அதற்குமுன்னே ௮ 
ஈராட்டிலிருந்து ௮சேகர் சங்க 
ளைச் சுத்திகரிச்குமபொருட்டாக 
எருசலேமுக்குப் ழோனார்கள். 
இ 7அ௮௩கே அவர்கள் இயேசு 

வைத் தேடிச்கொண்டு சேவால 
யத்திலே நிற்கையில். ஒருவரை ஓ! 
ருவர் கோக்க, உங்களுக்கு எப்ப 
டித்தோன்றுஇன்றது? ௮வர் பண் 
டிகைக்கு வராமல் இருப்பாரா 
என்று பேசிச்கொண்டார்கள். 
௫௭ பிரதான அசாரியரும் பரி 

சேயரும் அவரைப் பிடிக்கும்ப 
டிக்கு யோடித்த;, அவர் இருக்கற 
இடத்தை ஒருவன் அறிந்தால் 
அதை ௮றிவிக்கவேண்டும் என்று 
சட்டளைகொ௫ுசதிருந்தார்கள். 

௰௨. அதிகாரம். 
க மரியான இயேசவின பாதங்களைப பரிமளதயிலத 

தால் பூசினது ௬, ௮௪ சனங்கள் இவாசரு 
வைக சாணவாசது ம பிரதான ஆசாரியர் இறிஸ் 
தவைக் கொலைசெயய விருமபினது v2. galt 
எருசவேமுக்குச் சவாரியீன்மேல் போனத, உம் 
இரேச்கா அவரைக் காணவிருமபினது ௨௧ அவா 

தமமூடைய மாணததை முன அறிவித்தது, 6௪. 
Hise அவிசவா௫ுகளாயிருச்தாலும், ௪௨ யூதப் 
பிரபுக்களில் அசேசா இரகூய.எய் விசுவாடுத்தப 
டி.யிஷவே, ௪௪ அவர்கள் தஐகள விசுவாசத்தை 
வெளிபபதெதுமபடி, இயேசு புததி சொன்னது 

  

பின்பு பஸ்காப்பண்டிகை வரு 

கறதற்கு அறுநாளுக்குமுன்னே. 
இயேசுவானவர் சம்மாலே மர 

ணத்்இவிருந்து எழுப்பபபட்ட 
1?இலாசரு இருச்சற பெத்தாணி 
யா ஊருக்குப போனார். 
௨ ௮ ஙசே 1'அவருக்கு இராவி 
ர்துபண்ணினார்கள்) WANES Nar 
ணிவிடை செய்தாள்) இலாசரு 

தானும் அவருடனேகூடப் பந்தி 
யிருர்தவர்களில் ஒரு௨ஞாய் இருக் 
தான். 

௯ 4 அப்பொழுது மரியாள் '”வி 

லையேறப்பெற்ற களங்கமில்லாத 
ஈருதென்னும் தயிலத்தில் ஒரு ரா 

தீதலை எடுத்து) அதை இயேசவினு 
டைய கால்களில் பூசி, சன் மயி 
ரால் அவைகளைத் துடைச்தாள்; 
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அந்தச் தயிலத்தின் பரிமளத்தினா 
லே வீடு நிரப்பப்பட்டது. 
௪ அப்பொழுது சீஷரில் ஒருவ 

லுமாய் ௮வராக் காட்டிக்கொ 
டுத்தவலுமாய்ச் சீமோனுடைய 

குமாரனுமாய் ப், இருந்த யூதாஸ்காரி 
கோத்த என்பவன் சொன்னது: 

டு இந்தத் gers மூந்தாறு தே 
ளரியு விலைக்கு விற்றுத் தரித்திர 
ருக்குக் கொடுக்கலாமே, என்னத் 
இனாலே அப்படிச் செய்யவில் ல 
என்றான். 

சு ௮வன் சரித்திரமாக்குறித்துக 
சவலைப்படுறெவனாச அப்படிச் 
சொல்லாமல்,௮ வன் இருடனாய்ப் 
பணப்பையை வைத்தச்கொண் 
ட, (அதிலே) போடபபட்டவை 
களைச் சுமக்றெவனானபடியினா 
லே இப்படிச் சொன்னான். 
௭ அப்பொழுது இயேசுவான 

வர் சொன்னது: இவளை விட்டு 
விடு, என்னை அடச்கம்பண்ணும் 
நாளுக்காக இவள் இதைக் காத் 

துச்சொண்டிருந்தாள். 
௮ *தரித்திரர் எப்பொழுதும் உ௫் 

களிடத்தில் இருக்கிறார்கள், கான் 
எப்பொழுதும் உங்களிடத்திலே 
இரேனே என்றார். 
௯ 4 பின்பு யூதரில் ௮கேக சன 

weer ௮வர் அங்கே Basho 
தை அறிந்து, இயேசுவின் பொ 
ருட்டாகமாத்திரம் wav, Ha 
ரால் மரித்தோரிலிருந்து எழுப 
பபபட்ட இலாசருவைக் சாணும் 
பொருட்டாசகவும் ௮வ்விடத்தி 
லே போனார்கள். 
௰ *4இலாசருவினாலே பூதர்சளில் 

அசேகம்பேர் இயேசுவானவ 
டத்தில் போய், அவர்மேல் விசு 
வாசம் வைத்தபடி. யினாலே, 
De பிரதான ஆசாரியர் இலாச 

ருவையும் சொலைசெய்யும்படி தீர் 
மானம் பண்ணிஞர்கள். 
௰௨ ர *மறுசாளிலே இயேசுவா 

னவர் எருசலேமுக்கு வருருர் 
என்ற பண்டிகைக்குப்போன ச 
னங்கள் ௮சேகர் கேள்விப்பட்டு,   
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௰௩ குருத்தோலைகளைப் பிடித்து. 
௮ வருக்கு எதிர்சொண்டு போ 
கும்படி புறப்பட்டு, 1ஓசன்னு, 
ப. ராபரனுடைய சாமத்தினாலே 
வருகிற இஸ் ரவேலரின் இராசா 
வாழ்த்தப்படச்சடவர் என்று சத் 
தமிட்டார்கள். 
௰௪ 5அல்லாமலும், குமாரத்தி 

யாகிய சயோனே, நீ பயப்படா 
இரு; இதோ, உன் இராசா ஒரு ௪ 
முதைக்குட்டியின்மேல் ஏறி வரு 
இருர் என்று எழுதியிருக்கறெபடி. 

Wy 

௰௫ ?இயேசுவானவர் ஒரு கழு 

கின் மேல் ஏறிபபோனார். 

௰௬ 19அவளனாக்குறித்து அப்படி 
எழுதியிருசக்சிசதை அவருடைய 
Past ௮ச்சாலத்திலே அ௮றியவில் 
லை; 11/ இயேசுவானவர் மதிமை 
யை அடைந்தபின் 13 அவர்கள் 

அதையும் தாங்கள் அப்படி ௮வ 
ருக்குச் செய்ததையும் நினைத்துச் 
கொண்டார்கள். 

௰எ 4 அன்றியும் ௮வருடனே 
இருந்த சனங்கள் ௮வர் இலாசரு 
வைக் சல்லறையிவிருந்து வெளி 
யே வரவழைத்து ௮வனை உயி 
சோடு எழுப்பினசைக்குறித்துச் 
சாட்சிகொடுத்தார்கள். 

Do “அப்படிப்பட்ட அதிபுதச் 
தை அவர் செய்தார் என்று சனங் 
கள் கேள்விட்பட்டதினாலே, ௮ 
வர்கள் அவருக்கு எதிர்கொண்டு 
போனார்கள். 

௰௬௯ ஆதலால் பரிசேயர் ஒரு 
வரா ஒருவர் நோக்கு, 14ராம்செய் 
நஜெதினாலே ஒரு பிரயோசனமும் 
இல்லையென்று ௮றிவோமாக; ௨ 
லகமே அவனுக்குப் பின்செல்லு 
கின்றதே. என்று சொல்லிக்சொ 
ண்டார்கள். 

௨௰ 4 15அன்றியும் (பராபரனை 
தீ) தொழுது கொள்ளும்படி. பண் 
டிசைச்குப் போனவர்களுக்குள் 
ளே 149ல இரேக்சர் இருர்தார்சள்.   
 



  

யோவர்ன் நி௨ திகம். 

௨௧ அவர்கள் கலிலேயா நாட் 
டின் பெதசாயிதா ஊரானாகிய 
பிலிப்பினிடத்தில் போய், ஐயா 
சாஙகள் இயேசுவானவனாக் கா 
ண விரும்புகிறோம் என்று ௮வ 
னா பேண்டிச்கொண்டார்கள். “ 
௨௨ பிலிபபு என்பவன் அதை 

௮க்திரேயாவுக்குச் சொன்னான்; 
பின்பு ௮ந்திரேயாவும்: பிலிபபும் 
அசை இயேசவுச்குச் சொன்னார் 
கள். 
௨௩ அப்பொழுது இயேசுவான 

வர் அவர்களுடனே சொன்னது: 
மனிதனுடைய குமாரன் மகி 
மைபபடும்படிக்குக் காலம் வர் 

தீது.     
௨௪ மெய்யாகவே கான் உங்க | 

ளுக்குச் சொல்லுகிறதாவது:கோ , 

இ. பி. ௬௬. 

பவதல அனவ! 

1] யோவா ௪, 
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௮ கட. லூச்௯ 
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$ யோவா be 

a Or ௨௪ 

a Ose » oe 
6 மத் ௨௬, ஈறு, 

௧௬ தூ ba 

டம, யோவா 

ம்க ௨௪ 

ச தூக், உட @s 

யோவா, மீறு 
௧௪. 

8 wos 4. Or 

9யோகா, மக   

௨௨௫ 

என்று வரீனத்திலிருந்து சத்தம் 
உண்டாயிற்று. 

௨௯ ௮ங்கே நின்ற சனங்கள் 
அதைக் சேட்டு, இடிமுழச்சம் 
உண்டாயிற்று என்றார்கள்; வேறு 
சிலர் சொன்னது: தேவதூதன் ஒ 
ருவன் ya, Cor Cu ener 
Gren (ph Ber. . 

md அப்பொழுது இயேசுவான 
௨ர் சொன்னது: இந்தச் சசதம் 
என்நிமித்தம் உண்டாகாமல், உங் 
சள்ரிமித்தமே உண்டாயிற்று, 
௬௧ இப்பொழுது இவ்வுலகத் 

இற்கு நியாயத்திர்ப்புக் கொடுக் 
கப்படுன்றத;இப்பொழுது 11இ 
வ்வுலகத்தின் பிரபு புறம்பாகதீ' 
தள்ளப்படுவான். 
௬௨ அல்லாமலும் ''சான் பூமியி 

தமை மணிநிலததிற்குள் விழுந்து | oes bo on | லிருந்து ஏற்றபபட்டிருக்கும்பொ 
செத்துப்போகாவிட்டால் தனித் | 

திருக்கும்; அது செத்ததானால் 
மிகுந்த பலனைக் கொடுக்கும். 

௨டு ‘ser 2வனைச் சகே£ச்தற | 
வன் ௮தை இழபபான்; இவ்வுல. 
சத்திலே தன சீவனைப பகைக் 
இறவன் அதை நித்திய£2வன்வ 
மாக்கும் காத்துக்கொள்ளுவான். 
௨௪ ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் 

செய்ய விரும்பினால் எனக்குப் 
பின்செல்லக்கடவன்;அபபொழு 
து “கான் இருக்கும் இடம் எங 
சேயோ, ௮ம்கசே என் ஊழியச்சா 
ரனும் இருப்பான்; அல்லாமலும் 
எனக்கு ஊழியம்செய்கெறெவனைப் 
பிதா சனம்பண்ணுவார். 
௨௭ 4$இபபொழுது என் ஆத்து 

மா சலங்குகின்றது; நான் என்ன   

  

சொல்லுவேன்? பிதாவே, இந்த 
சேரத்திலிருந்து என்னை இரட்டக் 
சவேண்டும்என்ற(சொல்வேனா?) 
இந்த கேரகதின்டெ ரட்டாக। 
வே வர்சே- yal, 
௨௮ பின. ‘ny BIT | 

மத்தின் ட.. ப ண்பி। 
யும் என்றா 7 ௮] 
இன் ம௫ன.- சன்; 

பன்   | இன்னும் ௮. 

தூக் ம மீறு 

யோவா மச | 

ad Om, Des | 

முது, எல்லாரையும் என்னிடச் 
இல்இழுத்துக்கொள்வேன் என்று, 

அப ௨௪ மஹ | ௬௬ தாம் மரணமடையும் விதத் 
a Gard eo | COS குறித்தார். 
எபே வ,௨ உட 
x oo | me 4 அபபொழுது சனங்கள் 
]]யோவாகசு | அவனா நோக்கி, 14திறிஸ்துவான 

ச ௮ ௨௮ வர் என்றென்றைக்கும் இருக்க 

  

19 உரோ டும் | 
எபி,௨ ௬ | 

13 யோவா 0௮, | 
நட 

14௪௫௨ Om ma, 
sao» ger | 

௬௯௭. 0௯ Ay 

ஏசே ௩௭ oe, 

தானி ௨ ௪௪ | 

15 Qurar «& | 

fj Oo wm @ 

௪௬.௨௪. 
16 «Cr ta de 

«Gu @ wy 

17 யோகாம்சம 

«Gur abe 

18 gwd Oa, 

எபே டு, ௮. 
சகதெச௪ டு டு 

சயோ ௨ ௯, 
0, 2௪, 

றார் என்று நாங்கள் (வேதத்தால் 
கேள்விபபட்டிருக்கிறோமே;அப் 

| படியிருக்க, மனிதனுடைய குமா 
ரன் ஏற்றப்படவேண்டும் என்று 
நீர் எபபடிச் சொல்லு கறீர்£ இர்ச 
மணிதகுமாரன் எவன் என்றுர் 

| ௬௫ அதற்கு இயேசுவானவர் 
சொன்னது: '5சிலசாலம்மாத்திரம் 
ஒளியானது உங்களுடனே இருச் 
கும்) *இருள் உங்களைப் பிடியாத 
படிக்கு நீங்கள் ஒளியை உடைய 
வர்தளாயிருக்கையில்; (அதிலே) 
ஈடவுங்கள்;!!இருளிலே ஈடக்கெ 
வன் தான் ஈடந்துபோகற இடம் 
இன்னது என்.று அறியான். 
௬௭ 15$நீங்கள் ஒளியை உடைய 

வர்களாயிருச்ச ஒளியின் பிள்ளை 
கள் ஆகும்படிக்கு, ஒளியானதி 
லே விசுவாசமாய் இருப்பீர்சளாச 
என்று இயேசுவானவர் சொல் 
  

 



  

௨௦௬ Curate Of அதிகாரம். 
  

லிப் புறப்பட்டு, 1அ'வர்களுக்கு 
விலகி மறைந்தார் 

௬௭ 4 ௮வர் இவ்வளவு அற்புதங 
களை ௮வர்சளுச்குமுன்பாகச் செ 
we Regd, ௮வர்சள் ௮வர்மேல் 
விசுவாசமாய் இருச்சலல்லை. 

௬௮ ௮தினாலே; “கர்த்தாவே, எங் 
கள் பிரசங்கத்தை விசுவாசித்த 
வன் யாவன்? பராபரனுடைய 
புயம் யாவனுக்கு வெளிப்பட் 
டது என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 

சொன்ன வசனம் நிறைவேறிற்று. 

௬௬ ஏசாயா என்பவன் MAG 
டைய மகிமையைச் சண்டு, அவ 
,ஹாச்குறித்தப பேசிச்சொண்டி 
ருக்கிறபொழுத, 

௪௰ ௮வன் பின்னும் சொன்ன 
து: *அவர்கள் தங்கள் சண்கஸி 
னாலே காணாமலும்; தஙகள் இருத 
யத்தினால் உணராமலும்) மனமதி 
ருபபாமலும்) என்னாலே ஆரோக் 
இயம் அடையாமலும இருக்கும் 
படிக்கு, அவர்களுடைய கண் 
களை அவர் குருடாக்கி, அவர்கள் 
இருதயத்தைக் கடி.னமாக்கினார் 
என்பதே _ 
௪௪ அதினாலே அவர்கள் விசு 

வாடுச்சச்கூடாதிருந்தார்கள். 
௪௨ “ஆகிலும் தலைவரில் ௮கே 

கரும் ௮வர்மேல் விசுவாசமாய் 
இருஈதார்கள். 

௪௯ $அபபடி இருந்தும், அவர் 
கள் பராபாரனால் வருற சனத்தி 
லும், மனிதரால் வருகிற சனத் 
தை ௮.திகமாய் விரும்பினபடி.யி 
னாலே, பரிசேயராலே செபஆல 
யததிற்குப் புறம்பாச்சப்படாதப 

டிக்கு, (அதை) அறிச்கையிடா 
மல் இருந்தார்கள். 
௫௪ 4 அப்பொழுது இயேசுவா 

னவர் 7சத்சத்சோடே சொன்ன 
தாவது; என்மேல் விசுவாசமாயி 
ருக்றெவன் என்மேல்மாத்திரம் 
அல்ல, என்னை அனுப்பினவர்மே 

லும் விசுவாசமாயிருச்ரொன். 
'சடு 7அல்லாமலும் என்னைச்   
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யாக வர்தேன். 

  

காண்குறவன் என்னை அனுப்பி 
னவரைச் காணிகிருன். 
௪௬ என்மேல் விசுவாசமாயி 

ருக்கிற யாவரும் இருளில் இராத 
படிக்கு, நான் உலகத்தில் ஒளி 

௪௪ அன்றியும் சான் உலகத்தா 
ரை ஆச்டனைச்கு உட்படுத்தும் 
பொருட்டு அல்ல, 11 அவர்களை 
இரட்சச்கும்பொருட்டே வந் 
சேன்; அகையால் ஒருவன் என் 
வசனங்களைச் சேட்டும விசு 
வாரித்துச்கொள்ளாமல்போனால்) 
11அ௨னை கான் ஆக்௫னைக்கு உட் 
படுச்சமாட்டேன். 
௪௮ 1*என்னைச் தள்ளி என் வ௪ 

னங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை 
ஆச்னைக்குள்ளாகத் நீர்க்நெது 
ஒன்றிருச்சின்றத; 13நான் பண் 
ணின உபதேசமே கடைசிகாளி 
லே அவனை க்கினைக்குள்ளா 
கத் தாக்கும். 
௪௯ என்னத்தினாலென்ரால், 

14நானாக ஒன்றும் பேசவில்லை; 
எனனை அனுபபின பிதாவே 
15நான் பேசவும் உபதேக்சவும் 
வேண்டியவைகளை எனக்குச் சட் 
டளையிட்டார். 
௫௰ அவருடைய கட்டளையே 

நிசதிய£வன் என்று றிந்திருக் 
தறேன்; ஆசையால் நான் உபதே 
சிச்றெவைகளைப் பிதா எனக்குச் 
சொன்னபடியே உபதே௫ிக்இ 
றேன் என்றார், 

௰௩. அதிகாரம். 
க ரிஷர்சளுடைய கால்களைக் சமுலி, be மனத் 

தாழ்மையும இசேகமும் உள்ளகர்களாயிருக்கும் 
படி. இபேசு புத்திசொன்னது. மு 'யூதர் தம் 
மைக் காடடிக்கொடுப்பான் எனறு முன் அறிவி 

ச்ச, ஒரு குமிபபிஷல் அதை யோவனுச்ரு 
வெளிபபடுத்தினது ௧௪ ஷொகள் ஒருவரை ஒரு 
வர் இிசேஇக்குமபடி, புத்திசொல்வி, ௩௬ பே 
தரு தம்மை மறதலிபபசைச்ருறித்து அவ 

லுக்கு ௮றிகித்தது 
16 ச . டி ட * 

பிஸ்சாபபண்டிகைக்கு முன் 

னே இயேசுவானவர் இவ்வுலகத் 
தைவிட்டுப் பிசாவினிடததிற்குப 
போகும்படிச்குத் 1தமமுடைய  



  

யோவான் ம௩ அதிகாரம். ௨௨௭ 
  

சாலம் வந்தது என்று அறிந்து, | இ, பி, ௩௬. 

இல்வுலகத்திலுஷ்ள தம்முடைய | rm 
வர்களிடத்தில் வைத்த அன்பை ! சர் 86. 4 
முடிவுபரியந்தமும் அவர்களிடசத்| 94 ௦௧ ௨௭ 
இல் வைத்தார். ao Oo Gur 

௨ கையால் அச்காலத்திலே। *”* “8 “ 
1பசாசானவன் சமோனுடையகு| ௪ ௪ கொரி 
மாரனாகிய யூதாஸ்காரியோததின் 8 ௨௭. எபி 

இருதயத்திலே அவரைக் காட்டிக் 3 Cures ல் 

கொடுக்கும்படிச்சான (யோசனை | ௪௨ ௦௧ ௨௮ 
. ச 4 

யை) வைத்திருஈதபின்பு, ee ed 
௬ ௮வர்கள் இராப்போசனம்। «, 5 

பண்ணிச்கொண்டிருசசையில், |" 
இயேசுவானவர் “தமக்குச் சகலத 

  
மக a be 

கதையும் பிதா ஓபபுச்கொடுத்ததை | 8 8௨. ௨௪ 
உ டத ‘ னி ் திவி 7 யோவா ௧௫ 

பூம) “தாம பராபர LB | 5 கொரி ௬௧ 
து வந்ததையும் பராபரனிடசதிற் | எபேடு ௨௪ 
குப போடறதையும் அறிது, சச ஈடு எம் 
௪ 4இராபபோசனததை விட்டு பே ௦ 

எழுஈது; மேல் ௮அஙகஇியைக களை| ௪ 
ந்து, ஒரு சேலையை எதததுத் தம 3 பாகா ௬, 
மைச் சுற்றிக கட்டிககொணடு, 

௫ பினபு ஒரு சட்டியிலே நீண் 10மத ௨௬ ௮, 

ணீர் வாரததுச சஷூருடைய கால் | காச் ௬ ௪௪ 
. . .| &Qand of & 

களைக் கழுவவும, தாம கட்டிக் ம ல 
கொண்டிராத சேலையினாலே த. | ௨௦௧ 
டைக்சவும தொடங்கினா 
& gat சீமோன்பேதுருவினி।11 தூக் ௨௨, 

௨௭, டத்தில் சோர்தபொழுது, அவன்” 
௮வரை நோக்க, ஆணடவரே, 

நீர என் சால்களைச் கழுவலாமா 1௨0 0௨௦ 
க் ச் 

ச்வா,௬ க, ௨ 

என்றான். | 
zGu @ @ 

௭ அதற்கு இயேசுவானவர்சொ |13மத 2௧ ௨௧ 
பிலி ௨ டு ன்னது: நான் செய்கிறது இன்| TT © 

னதெனறு நீ இப்பொழுது ௮றிய। ஃயோ௨க 

வில்லை; *இனிமேல் ௮தை gw 
வாய் என்றார். 

, . gre & 
௮ பேதுரு பின்னும் அவரை பக 

கோக்இ; நீர் என் சால்களை ஒருக்! ௨௦ 
காலும் கழுவக்கூடாது என்றான், 
அதற்கு இயேசுவானவர் சொன் | 
னது: மான் உன்னைக் ஈழுவாவிட் ' 
டால், என்ன்... கிட்டது அகிகுப 15யாச் க உடு 

பங இல்லை - | 

14 மத், ம ug 

௪ம் 

o@   ௯ gL. பே! 
அரு. ஆ: யா. 
னலை,) பர $5) TLD 

| அல்ல, என் கைகளையும் தலையை 
யும்கூட நீர் சமுவவேண்டும் என் 

ன். 
௰ இயேசுவானவர் சொன்னது: 

,ஸ்மானம்பணணினவலுடையகா 
(ல்களைமாத்திரம் கழுவவேண்டும்; 
மற்ற யாவும் அவனிடத்தில் சுத்த 
மாயிருக்கும்) நீங்கள் சுத்தமாயி 
(௬ுகசஇறீர்கள்; ஆனாலும் எல்லாரும் 
அல்ல என்ளார். 

Os அவர் தம்மைச் காட்டிச் 

    

| கொடுக்கெவனை அறிந்திருந்தபடி 
யினாலே, நீங்கள் சுத்தமாயிருக்இ 
தீர்கள், ஆனாலும் எல்லாரும் ௮ல்ல 
என்று சொனஞார். 

de 4 அவர்களுடைய கால்க 
ளைக் கழுவினபின்பு, ௮வர் சமது 
மேல் ௮ங்கியைச தரித்துக்கொண் 
டி திரும்ப உளுச்சாந்து, அவர்க 
ளஞூடனே சொன்னதாவது: சான் 
உங்களுக்குச் செய்ததை அறிந்தி 
ருசடிறீர்களா? 
௰க 11நீககள் என்னைப் போத 

கரெனறும, ஆண்டவரென்றும் 
அழைகூறீர்கள்;கான் அவர்தான்) 
ஆகையால், நீங்கள் சரியாய்ச் சொ 
ல்லு றீர்கள். 

௰௪ அப்படியிருக்க, 11 அண்டவ 
ரும் போதகருமாகிய கானே உங் 
கள் கால்களைக் கமுவினபடியால், 
நீங்களும் ஒருவருடைய கால் 
களை ஒருவர் கழுவக்கட வீ£கள். 
௰௫ 13நான் உஙகளுக்குச் செய் 

தீதுபோல, நீஙகளும் செய்யும் 
படிக்கு உங்களுக்கு வகையைக் 
காணபிசதேன். 
௰௬ 14(மெய்யாகவே கான் உங்க 

ளுக்குச்) சொல்லுகறெதாவது: ஊ 
ழியச்காரனானவன தன் எசமாணி 
லும் அப்போஸ்தலனான வன் தன் 
னை அனுபபினவரிலும் பெரிய 
வன அல்ல, 
௰எ 15நீங்கள் இவைகளை gt 

இருகி றெபடியால், இவைகளைச் 
செய்வீர்களானால் பாச்கயெராய் இ 

ருப்பீர்கள். ச   Dey உங்கள் எல்லாராயும்குறிச் 
  

  

  
   



அணைகளின்.   

௨௨.0] யோவான் Of அதிசாசம். 
  

த மான் பேசவில்லை; கான் தெ 
ரிந்துசொண்டவர்களை அறிந்திரு 
கிறேன்; வேதவாக்கயெம் நிறை 
வேறுமபடியாசக 1என்னுடனே 
அப்பம் புசிச்றெவன் எனக்கு வி 
சரோதமாய்த் சன் குதிசாலைச் தூச் 
இனான். 
௰௯ ௮து ஈடக்கும்பொழுது நா 

னே அவசென்ற நீஉகள் விசுவா 
சிக்கும்படிக்கு, அது நடபபதற் 
குமுன்னாரெ இபபொழுது *௮ 
தை உங்களுக்குச் சொல்லுக 
றேன். 
௨௰ என்னால் 3அனுப்பப்படுகி 

ஐவன் எவனோ, ௮வனை ஏற்றுக் 
Gare en Bowen cranes yi ஒற் 
அக்கொள்ளுகிறான்; என்னை ஏற் 
௮ச்கொள்ளுறெவன் என்னை ௮ 
னுப்பினவரையும் ஏற்றுககொள் 
ஞூடஇரறுன் என்று மெய்யாகவே 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் 
GT GOT (AP IT 

௨௪ ர *இவைகளை வசனித்த 
பின்பு, “இயேசுவானவர் தமது 

ஆவியிலே கலக்கம அடைந்து, 
₹உஙகளில் ஒருவன் என்னைக் கா 
ட்டிக்கொபுபபான் என்று மெய் 
யாகவே உஙகளுக்குச சொல்லுக 
றேன் என்று சாட்சியிட்டார். 
௨௨ அபபொழுது சஷர் யா 

ரைக்குறிசதச் சொல்லுகராரோ 
என்று ஐயபபட்டு, ஒருவனா ஒரு 
வர் பார்த்துச்கொண்டார்கள். 
௨௩ அவ்வேளையிலே 7அவரு 

டைய சீஷரில் ஒருவன் ௮வரு 
டையமடியிலே சாய்ந்திருந்தான்; , 
௮வன்மேலே இயேசுவானவரும் 
HOT ITU BAT. 
er ஆனபடியினாலே * அவர் 

இன்னாறைத்குறித்துச் சொன்னார் 
என்று விசாரிக்கும்படிக்குச் சீ 
மோன்பேதுரு அவனுக்குச் சமிச் 
COS ET LO CHEM 
௨ட அப்பொழுது அவன் இயே 

சுவின் மார்பிலே சாய்நதுசொண்் 
ட, ஆண்டவரே, ௮வன் யாவன் 
என்றான்.   
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l0Gurer 0௨ 

௨௧ 

11யோகவாம்ச 

és 4 Gu «# 

‘os. 

12 Cures der 
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12 யோவா de. 

௨௧ 

ரசயோகவா எ,   ar. ௨௪, 

௨௬ இயேசுவானவர் சொன் 
னது? கான் இந்தத் துணிச்சை 
யைத் தோய்ததுச் கொடுச்சப்படு 
பவன் எவனோ; ௮வனே என்று 

சொல்லி, துணிக்சையைத் தோய் 
தீதுச் சீமோன் குமாரனாகிய யூதா 
ஸ்காரியோத்திற்குக் கொதெதார்; 
துணிசக்கையை ௮வன் வாஙனெ 
பின்பு, 
௨௭ சாத்தான் அவனுக்குள் 

புகுந்தான்; அபபொழுது இயே 
சுவானவர் அவனை நோக், நீ 
செய்மெதைச சேரெமாய்ச் செய் 
யென்றூர். 

௨௮ அவர் இப்படி ௮வனு 
னே சொன்னதின் கருத்தைப பக் 
, தியில் இருந்தவர்களில் ஒருவரும் 
| அறியவிலலை 

௨௯ சிலர் நினைச்சது; யூசா *ப 
ணப்பையை வைத்துச்கொண்டி 
ருச்றெபடியினாலே, அவன் போ 
ய்ப பணடிகைக்கு வேண்டிய 
பதார்த்தங்களைக சொள்ளுமபடிக் 
சாவது, தரிததரருச்கு ஏதாகிலும் 

| கொடுக்குமபடிசகாவது) இயேசு 
வானவர் அவனுடனே சொல்லி 
யிருபபார் என்று நினைததார்கள் 
Fr) HUT அ௮ச்சத துணிசகை 

யை வாகன உடனே, புறபபட் 
டுப போனான்; ௮பபொழுது இ 
ராக்காலமாயிருநதது 

௬௪ 4 ௮வன புறப்பட்டுப் போ 
னபின்பு, இயேசுவானவர் சொ 
னனதாவது: 11/இபபொழுது மணி 
தனுடைய குமாரன் மகமைப 
படுவான்; அவனாலே !1பராபரனு 
டைய மடமையும் விளங்கும். 
௬௨ 15பராபரனுடைய மடமை 
அவனாலே விளங்கும்பொழுத) 
பராபரன் அவனையும் மசமைபப 
டுத்துவார்; 13£க்கரமாய் அவனை 
மகிமைப்படுத்துவார். 
௬௩ பிரியமான பிள்ளைகளே, 

இன்னும்சிலகாலம்மாத்திரம்கான் 
உங்களுடனேகூட இருப்பேன்; 
நீங்கள் என்னைத் தேடுவீர்கள் 14௮ 
ல்லாமலும் நான் போகும் இடச்  



  

யோவான் 0௪ அதிகாரம். ௨௨௯ 

  

இற்கு நீங்கள் வரச்கூடாதென்று | இ. பி. ௬௩. பதாச; ப.ராபரனில் ஈம்பிச்சையா 
ரான் யூசரோடே சொன்னதுபோ | 
ல இபபொழுது உங்களோடும 
சொல்லுகிறேன். 
௬௪ ]நீககள ஒருவரில் ஒருவர் 

அன்பாயிருஙகள்; நான் உங்களி 
டத்தில் ௮ன்பாயிருந்ததுபோல, 
நீங்களும் ஒருவரில் ஒருஉர் ௮ன் 
பாயிருங்கள் என்று புதிதான கற் 
பனையை உங்களுக்குச் கொடுக் 
தறேன் 
௬௫ நீமகள் ஒருவரில் ஒருவர் 

அன்பாய் இருஈதால், ”நீயகள் ௭ 
ன்னுடைய €ஷர் என்று எல்லா 
ரூம அறி௮ராகள என்றார். 
௬௬ ர சீமோன்பேதுரு அவரை 

கோக்க, ஆண்டவரே, நீ£ எங்கே 

போகிறா என்றான்; அதற்கு இ 
யேசுவானவர் சொன்னது; நான் 
போற இடத்திற்கு நீ இபபொ 
மு; எனக்குப பின்செல்லமாட் 
டாய்) பின்பு எனக்குப பின் 
செல்லுவாய் என்றார். 
௬௭ பேதுரு சொன்னது: ஆண் 
டவரே, மான் என்னத்தினாலே 
இப்பொழுது உமக்குப பின்செல் 
லக்கூடாது? *உமககாக என் Fa 
னைச் கொடுப்பேன் என்றான். 
௬௮ இயேசுவானவர் சொன்ன 

அ? நீ எனச்சாக உன் Gators 

கொபெபாயா? சேவல் கூவுற 
தற்குமுன்னே நீ என்னை மூன்று 
தீரம் மறுதலிபபாய் என்று மெய் 
யாசவே உனக்குச் சொல்லுகி 
றேன். 

௪. அதிகாரம். 
௪ இறிஸ்து தம்முடைய 9ஷர்களை மோட்சமடைய 

வாமென்ற ஈமபிக்கையினாலே தேறறினது ௯ 
தம்மை வழியெனறும, சத்தியமெனறம; சேவ 

னெஜ்றும், பிதாவோடே ஒருவராயிருக்கறவ 
ரெண்று.2 கூறி, 05, தது சாமத்தை முனனிடடு 
௮.வாசள செயயும செபலகள் பலிக்குமெனூற 
சிச்சயத்தைச் காட்டி, ம்டு தமமிடதஇில் அஷகள 
அனபும் அடச்சுமும உடையவாகளாயிருக்கும் 
படி பூத்திசொக்வி, ௦௬ சேற்றாவாளளா௫ிய பரி 

    
சத்த ஆவியை இரட்ட எர. வாககுத்தத் 

தி "பண்ணி, பட an 2௮௬ 
ளிச்செயதது, 

§ . ந ட 

உங்கள் இ, -.... மிருப் 
ete me eee ete 

  

அட !யிருஙகள்; என்னிடத்திலும் ஈம் 
1 Gor oe பிச்கையாயிருங்கள். 
2௨ oo, ve | ௨ என் பிதாவின் வீட்டிலே ௮ 
«Cu @ ௨, Craw வாசஸ்தலங்கள் உண்டு; 

2௦௩௪ 5 அப்படி இல்லாதிருந்தால் கான் 
stu saa உங்களுக்குச் சொல்லி இருப்பே 
கயோஉ 4, ன) *ஒரு ஸ்தலத்தை உஙகளுக் 
a ல ““ காக எத்தனம் பண்ணப்போவ 

26 Cur e.@ றேன்; 

ப்ட் ர நான் போய் உங்களுக்காக 
Og a Gus | MENTO S எத்தனம்பண ணின 

oe பின்பு, 1நான் இருககற இடத்தி 

௧௪௨ வத லே நீரிகளும் இருக்கும்படிக்கு, 
ae an, 6௦, “இரும்பிவந்து உஙகளை என்னி 
சக தச் ௨௨ | ட தீதில் சேர்த்துச்கொள்வேன்., 
San ue Gur # orer Curso Oi gos oh 

ar de 20, |Ags@Siser; வழியையும் அறிர் 
ட இருச்இறீர்கள் என்று சொன்ன 

      

6 Cures da 

௧௩ ௧௬ பொழுது, 

751௮௨௮ ௦௪. ௫4 தோமா என்பவன் ௮வரை 
wu & 0s 

8 Gurer to ' நோக்கு, ஆண்ட வரே,நீர் போடற 

இடத்தை அறியமாட்டோமே, ௨௬ WT ௨௪ 

    ௪ தெச ௪௦௭ வழியை காங்கள் எப்படி ௮றி 
வோம் என்றான்? 
௬ அதற்கு இயேசுவானவர் 

9 எபி க. சொன்னது: நானே வழியுமாய்ச் 
10 போகா ௪௦௭. 19சத்தியமுமாய்ச் 11€வனுமாய் இ 

| போகா உட ருகிசிறேன்; என்னாலே அல்லா 
| ௦௧ உட | மல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தற் 

1$ போவா ௦2௯ (க் செலலமாட்டான். 
யோகா ௮.௪ 13நீஙவகள் என்னை அறிந்தால் 
௦௯. , என் பிதாவையும் அநிக்திருப்பீர் 

| சள்; மேலும இபபொழுது நீங் 
(கள் அவரை அறிஈதும் ௮௨ளாச் 
, கண்டும் இருக்கிறீர்கள் என்றார் 

1, ௮ பிலிபபு சொன்னது: ஆண் 
| டவஉரே நீரீ பிகாவை எங்களுக்குச் 
ப காண்பிக்கவேண்டும; அபபொழு 
து எங்களுக்குத் தர்பண உண்டா 
। பிருக்கும என்றான். 

௯ அவனுடனே இயேசுவான 
வர் சொன்னது: பிலிபபே, சான் 
' இவ்வளவு காலம் உஙசளூடனே 
( கூட இருந்தும், நீ என்னை அறிய 

14 யோகா ௦௨. 2 வலையா?!4என்னைச் கண்டவன் 
௪. கொலோ . . ; 

சமெபி 2௨, பிதாவைக் கண்டான்; அப்படி   
  

  

  
| 

| 

  
॥



  

௨௬௰ யோவான் 0௪ அதிசாரம். 
  

| 
॥ யிருக்க, பிதாவை எங்களுக்குக் இ. பி, ௩௬.'௮வளரை அ௮டைந்துகொள்ளமாட் 

காண்பிச்சலேண்டும் என்று நீஎப | ௯௯ பார்கள்; 11அவர் உஙகளுடனே 
படி.ச் சொல்லுறாய்? 2௮.௧௪ Ger கூட இருந்து உங்களுச்குளளே 

௰ 1நான் பிதாவிலேயும்; பிதா। 5, அ! இருபபதால EET Sant ௮றி 
என்னிலேயும்இருசடிறதைநீவிசு [9 யோவா. 6 வீர்கள். 
வா௫ியாமல் இருக்கலாமா? சோன் oy ta on | 0௮ ரான் உங்களைத் இக்கற்ற 
உஙகளுடனே சொல்லுற வ௪ 3யோலா ட 'வர்களாக* விடுவதில்லை. 

வேமோ (என்டு இரிமைகளையும் “அ எகர இவலாவத்தற்குப பின்பு உலக் ; மாற், ௦௬ ௦௭ | சில்சாலத்திற்குப் பின்பு உலகத் 
எனக்குள் வாசமாயிருக்கற பிதா | லூச் 0 ve தார் எனனைக் sneanreor, Bbw 
வானவரே செய்து வருஇளுர். ட அத “- கள் என்னைக காணபீர்கள்,!*கான் 
௰ச௪ மான் பிதாவிலேயும பிதா| ௨௪ துச் ௦௯. ' பிழைகறெபடியால் நீஙகளும் பி 
mone ; : | ௬ போவாம்டு | கள் 

புங்கன்; (ன் BOT aids ee வகு ee ee என் பிதாவிலேயும் ணன ் ் ௨௪ யாக் 8 அர் யம 

தம்) ஈம்பாதிருகதால்,) என் இரி। 6 ச யோ, ௩ | Eason என்னிலேயும் கான் உங் 
யைகளின்சிமித்தமே என்னை ஈம்| 5” & of அளிலேயும் இருகறெதை EET 

புங்கள். யோகா மடு ௦. | ல ரகள: 
௰௨ *மெய்யாகவே கான் உங்க! ௦௪ போல | ௨௪ oe கற்பனைகளை அடைந் 

CFE SF சொல்லுறெதாவது: என் 5, ம தி அவைகளைக் சைககொள்ளுஇ 
னிடததில விசுவாசமாய இருக! ௨௧ ௦௬ எ,றவனே, என்னிடத்தில் or 
ஐவன் கான் செய்றெ கிரியைக| “5௮ 28 பூடருறெவன; என்னிடத்தில் 
ளசைபபோலக் இரியைகளைச் செய்), போவா ௦. "அன்புகூருகிறவன்மேல் என் பி 

(வான; இவைகளிலும் அதிச பெ oe Oe os சா ௮ன்பாயிருபபார், சானும ௮ 
அண்ட கலர என் os Qe . ares அன்பாமிருகது என்னே 
னத்தினாலெனில், கான் என் பிதா। ௦ அவனுக்கு வெளிபபதெது வன் 

வினிடத்திற்குப போகிறேன. | ue போ ௨ என்று சொன்னபொழுது) 
௩ அ௮த.வுமல்லாமல்) நீமகள் | பூ ௨௮ உம் | ௨௨ ர ஸ்காரியோததல்லாத *யூ 

ச ௭ . | * ச 

என் சாமத்தினாலே கேட்டுசுசொ | * ௮வ௨தஆசச௪ gr எனபவன் ௮வரை மகோக௫, 

  

          ள்வது எதுவோ, gg Wan, |அண்டவரே, நீர் உமமை உலகத 
குமாரனாலே புகழபபடும்பொரு , உறு |தாருச்கு அல்ல, எஙகளுச்கு வெ 
ட்டு சான் செய்வேன் 13 போவா ஈச | ரிபபடுத்துறெசற்குக சாரணம் 
௰௪ நீஙசள என் காமத்தினா?ல | We cant 0@ என்ன என்றான். 

கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ, ௮) ea | 2m அதற்கு இயேசுவானவர் 
( தை கான் செய்வேன். ee bay Gur (சொன்னது: 1$ஒருவன் என்னி 

ர ௪ * ௪ க. ar * ௪ ௬ ந 

| ழ௫ 4 நீங்கள் என்னிடத்தில் | ௨௪, ௨௧, ௨௬ | டத்தில் அன்புகூர்ஈதால்) அவன் 
அன்பு கூர்கதால், என் கற்பனைக மடன் , என் வசனத்தைச் சைககொளவா ! 

ளைச் கைக்கொள்ளுஙகள், டல ன்; அவனிடத்தில் என Sen yor 
மச மேலும் என்மென்றைக்கும்| 17தூச௪ ௬ ௦௬  பாயிருபபார்;அல்லாமலும் சாக | 

ச a. 8 ந் . » ௪ உங்களுடனேகூட இருக்கும்ப ee ,_  கள்௮அவனிடத்தில் வாது அவனோ ' 
| deren Teg Sus Bowne | ௨௪ Cad « டே வாசம்பணணுவோம். | 
| வேறு தேற்றுதறெவனாப பிதாவா। ௨4. ௨௪ என்னிடத்தில் அன்பு கூரா | 
| னவா உங்களுக்குக் கொடுக்கும் மல் இருச்றெவன் என் வசனநக | 
| படிக்கு சான் ௮வரை வேண்டிச் | ளைச் கைசகொள்ளமாட்டான்; | 

. ச 1 0 வ ே ‘ 5 ச ௪ ச | | கொள்வேன். on oan "நீங்கள் கேட்டெ வசனம் என்னு 
௭ “அகசச் சத்திய அவியை| ௦, ௮ ௨௮: டையதல்ல, என்னை அனுபபின ' 

உலகத்தார் காணாமலும் அறியாம | 8௨. ௪௬, பிசாவினுடையதாகவே இருக்கி 
ஓம் இருச்றெபடியால், ௮வர்சள் ன்றது. 

        

| 

« 

  

 



யோவான் மட அதிகாரம். ௨௬௧ 

  

௨டு 4 நான் உங்களுடனே இ 
ருக்கையில், இவைகளை உங்களு 
க்குச் சொன்னேன். 
௨௬ 1பின்பு பிதாவானவர் என் 

நாமத்தினாலே அனுபபும் பரிசுத்த 
ஆவியாகிய தேற்றுகறவரே "சக 
லத்தையும் உங்களுச்கு உபதே 
சம்பணணி) நான் உங்களுக்குச் 
சொன்ன யாவையும் நீங்கள் 
நினைக்கும்படி செய்வார் 
௨௭ 3சமாதானச்சை உங்களுக் 

குக்கொடுத்துப்போடிறேன்; என் 
(னுடைய சமாதானத்தையே உங்க 
ளுச்குச் தருகிறேன்; உலகத்தார் 
கொடுக்கறதுபோல கான் உங்க 

| ஞக்குக் சொகெசமாட்டேன்; 
*உககள் இருதயம சலங்கவும் 

பயபபடவும் வேண்டுவதில்லை. 
௨௮ நான் போய், பின்பு உஙக 

  

னதைக் கேட்டமாகளே; நீகள் 

கள் சகதோஷப்படுவீர்கள். 
௨௯ அது ஈடகரும்பொழுது நீங் 

கள் விசுவாிக்கும்படிக்கு, HH 
நடச்கிறதற்கு முன்னாகய இப 

சொனனேன்.   
| தின் பிரபு வருகிறானே, அவனுக் 
கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. 

௬௪ கான் பிதாவினிடத்தில் ௮ன் 
Lm tbs, gant எனக்குக் கட் 
டளையிட்டபடியே செய்கறதை 
உலகச்தார் அறியும்படிக்கு., (௮ப 

இவ்விடம்... "Fey (ப 

வோம், 

OG 
௪, கிறிஸ்து இய 

Sosa gre 

அன்பின ஈ உலசத் 

emi 

TEAL. 

  

    

  

ளிடததிற்குச் திரும்பி வருவேன் | 
என்று நான் உங்களுடனேசொன் | 
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பிவி ௨ & 

6 யோவா 

Die ௦௬ ௪ 

மு   

இன் பகையையும், துன்புத்தையும்குறிதத் ஆறு 
தில் சொனனது. ௨௬ பரிசத்தஆவியின் செய 
கைகளையும், அபபோஸ்தலர்களுடைய செயகை 
களயும்குறித்தச் சொனனது 

இர்ன் மெய்யான திராட்சச்செ 
டி, என் பிதா திராட்சத்தோட்ட ச் 
காரன். 
௨ 11/என்னில் கனிகொடாதிருக் 

இற கொடி எதுவோ, அதை அவர் 
எடுச்துப்போடுகளொர், சனிசொ 
டுக்கிற கொடி ௮திக கனிகளைக் 
கொடுக்கும்படிக்கு அசைச் சுச் 
தம்பண்ணுகிரா. 

௩ 1*கான் உஙகளுக்குச் சொன் 
ன உபதேசச்தினாலே நீஙகள் இப் 
சொழுது சுத்தமாய் இருக்கிறீர் 
கள். 
௪ என்னில் 13நிலைத்திருங்கள், 

9 மோவா 0௨ | நானும் உங்களில் நிலைததிருப் 
ae OF Os 

10 போவா ௦ பேன்); கொடியானது தஇிராட்சச் 

oy பில் ௨ செடியிலே நிலைச்திராவிட்டால், 
அ எபி 6.௮ 

11 ச மடு ௬ 
ag சன்னாலே கனிகொடுக்ச 

12 யோகா௦௩ ௦ | மாட்டாததுபோல, நீங்களும் என் 

௨௬ கபே 

௨௨ 

என்னிடச்தில் அன்புகூடாஈதிர்க de vr எபே | ஸில் நிலைசஇராவிட்டால் சனி, 
ளானால், *என்னிலும் பிசா பெரி! ® 
யவராகையால், நான் பிதாவினி 1 சொலோ ௪ 

தில் போடறதைக்குறித்து நீற | 54 *%re | cor @ 7, என் a டத் பா௫றதைக்குறித்து நீங | * கள் கொடிகள், என்னை அன்றி 

கொடுக்சமாட் மாகள். ° 

டு கானே திராட்சச்செடி, நீங் 

* ஒல்லத. என! உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூ. 

படடு, அப ௪ 
vo. 

MgGs or 

Os 

௩௰ 4 இணி ரான் மிசவும் உங்க 1௦௪ ௨௨ எ விட்டால், 

ளஞுடனே பேசுவதில்லை, *உலகத்| ?*- 

  

  
| னில பிரிக்கப்” டரதபடியினாலே என்னிடத்தில் 

நிலைகொண்டும் கான் நி£$லகொள் 
எபபட்டும் இருக்கிறவன் 11மிகுர் 

பொழுது அதை உங்களுக்குச்! பவ ௦௨ ௪ த கனிகளைக்கொடுப்பான். 
சு ஒருவன் என்னில் நி£லத்திரா 

13 அவன் உலர்ந்து 
போன கொடியைபயபோல வெ 
ளியே போடபபடுவான்; அப்ப 
டிப்பட்டவைகளைச் சேர்த்து ௮கீ 

் கினியிலே போட்டுச் சுட்டெரிச் 

LJ iQ. கடக்கும்.) ay Daw eer 16 de we Quer 

qr De On, Oe 

மச, டக 

Jal a va 

இரார்கள் 
எ நீங்கள் என்னிலேயும் என் 

வசனங்கள் உங்களிச௫ம் நிலத் 
இருந்தால் 1*ரீககள் கேட்டுக்கொ 
ள்வது எதுவோ, ௮து உங்களுக்கு 
உண்டாகும். ் 

௮ நீங்கள் மிகுர்த கனிகளைச் 
11 யோகா௮ | கொடுத்த, எனக்குச் €ஷேர்களா 

னவே | ns 8௧, ஈட 

வுருககித | 18 os. @ da 
வதினாலே 1*என் பிதா புகழப்படு 
வார். 

  

 



    ஆவ்ஆவ கதக் 

| ௨௬௨ யோவான் a6 அதிகாரம், 
  

௯ **பிதா என்னிடத்தில் ௮ன் 
புகூர்ர்திருக்கிறதுபோல; கானும் 
உங்களிடத்தில் அன்புகூருகி2ற 
ன்; என்னுடைய அ௮ன்பிமல நி 
லைத்திருஙகள், 
௰ நான் என் பிதாவின் கற்பனை 

களைக் கைச்கொண்டு, ௮௨௬ 
டைய அன்பிலே மிலைத்திருச்கற 
துபோல, !நீங்களும் என் கற்ப 
னைசளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், 
என்னுடைய அன்பிலே நிலைத் 
இருப்பீர்கள். 
மக 4 உங்களிடத்தில் என்னு 
டைய சச்தோஷம் நிலைத்திருக் 
கும்படிக்கும், "உங்கள் சந்தோ 

ஷம் கிறைவாயிருக்கும்படிச்கும், 
நான் இவைகளை உஙகளுககுச 
சொன்னேன். 
௰௨ ரான் உங்களிடத்தில் ௮ன் 

புகூர்ர்திருக்ிறதுபோல, நீங்க 
ளும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் 

இருக்கவேணடுமென்று கட்டளை 
'யிடுகிறேன். 

௨உ௰௩ *ஒருவன் தன் சிநேதெருச் 
காகத்தன் பிராணனைக் கொடுக்கு 
ம்படியான அ௮ன்புககு ௮திசமான 
அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை. 
OF நான் உங்களுக்குக் கட்ட 

ளையிடுகிற யாகையும் taser 
செய்தால் *என்னுடைய நேட 
சீராய் இருப்பீர்கள் 

௰டு ஊழியக்காரனானவன் சன் 
எசமான் செய்கெறதை ௮றியாதி 
ருச்றெபடியால், இணி கான் உங் 
களை ஊழியக்காரர் என்று சொல் 
லமாட்டேன்; *சான் என பிதாவி 
னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட யா 

வையும் உங்களுக்கு அறிவித்தப 
டியினாலே, ரான் உங்களைச் நே 
தெரென்னு சொல்லு றேன். 
௬ "நீங்கள் என்னைத் தெரிர் 

துகொள்ளவில்லை; *நீஙகள் என் 
னுடைய காமச்தினாலே பிதாவா 
னவரிடச்சில் சேட்டுச்சொள்வது 
எதுவோ அசை அவர் உ௱களுச் 
ருக் கொடுச்சத்தச்கதாக நீல்கள் 
புறப்பட்டுச் கனிசளைச் கொடுக்   
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௭ ௧௪: ௯,௬௦௨, 

கும்படிக்கும் உங்கள் சனிகள் நி 
லைசதிருசகும்படிக்கும், மானே 
உஙகளைச் தெரிந்துகொண்டு ஏற் 
படுத்தினேன். 
௰எ 1]நீங்கள் ஒருவரில் ஒரு 

வர் ௮ன்பாயிருக்கவேண்டுமென் 
றே உங்களுக்குச் சட்டளையிடுகி 
றேன். 
௰௮ 4 11உலகத்தார் உங்களைப் ப 

கைக்குமபொழுது அவர்கள் உங் 
சளுக்குமுன்னே என்னைப் ப 
கைத்தார்கள் என்று நினைக்கச் 
சடவீர்கள். 
௰௬ !5நீங்கள் உலகத்தாராயிருச் 

தால் உலகத்தார் தங்களைச் சேர்ந் 
தவர்களாகய (உஙகளைச்) ACH 
இப்பாரகள்; 13கீங்கள் உலகத்தா 
ராயிராமல் என்னாலே உலகச்திவி 
ருந்து தெரிஈதுசொள்ளபபடட 
வர்களாய் இருக்றெபடியினாலே, 
உலகத்தார் உஙகளைப பகைக்கி 
றார்கள். 
௨௰ !1ஊழியச்காரன் தன் ௭௪ | 

மானுக்கு மேற்பட்டவன் ௮ல்ல | 
, வென்று கான் உங்களுககுச் சொ | தந 
ன்ன வசனத்தை கினைத்துககொள் | 
ளுங்கள்) ௮வர்கள் என்னைததுன் ! 
பபபடுத்தினதுபோல, உஙகளை 
யும் தனபபபடுததுவார்கள்; 1௮ 

| வர்கள் என் வசனத்தைச் கைக 
கொண்டதுபோல, உஙகளுடை 
யதையும சைச்கொள்ளுவார்கள் 
௨௧ என்னை அ௮னுபபினவனா 

அறியாதபடியினாலே !1$அவர்கள் 
என் நாமத்தின்கிமித்தமே இப்ப 
டிப்பட்ட யாலையும் உங்களுக 
குச் செய்வார்கள். 
௨௨ !1ரான் வந்து அவர்களுக் 

குச் சொல்லாதிருந்சேனானால், ௮! 
வர்களுக்குப் பாவம் உண்டாயி 
ருக்கமாட்டாது; 1$இப்பொழுது 
அதர்கள் ச௩கள் பாவத்திற்காகப 
போக்குச்சொல்ல * இடமில்லை. 
௨௩ 19என்னைப் பசைக்ெவன் 

என் பிதாவையும் பகைச்கிறான். 
௨௪ "மற்றொருவன் செய்யாத 

இரியைகளை சான் வர்களுச் 

    

       



  

  

  
குறித்துச் சாட்சிகொடுபபா. | ௨௨,௧௪ 0௨ 
௨௭ *நீங்களும் ஆதிமுதல் என் , re. 

~ (8B gu gs & 

னுடனேகூ்ட DReFURWIA san wcve 
*சாட்சிகொபெபீர்கள; (9 யோவா உடு 

| me உரோ, ம் 

ச் | ௨சகொரிவ௨ழ ௰௬. அதிகாரம். | 5ஜசர்க 
ல் 

ச இறிஸது தமமுடைய சஷாகளுக்கு வரும் துன , 10 யோவா tn 

புத்தைக்குறித்த ஆறுதலாகப பரிசுததஆவியின | We OF ௨௯ 
வருசையையும், தாம் உயிரத்தெழுர்து பரமணட | 11மத ௯ மடு 

லததக்கு ஏறுவதையும மூன அறிலித்தத ௨௩ ப மு, யசு ௧௪ 

சமமுடைய சாமத்தில செயயபபடும விணணப யோவா ௭௫௬ 

பம பிதாவினால் அல.செரிக்கபபடுமெனறு திருவு | 06% 8௪ ௨௮ 

ளம்பற்றி, ௩௩ அவர்சள் தமக்குள சமாதானமும | 13 ௨௨ 

உலகதஇனாலே துனபமும அடைவாகள எனறு ! யோவா de 4 

சொனனது [14 யோவா எ 
, | hem De De, 

‘basen வழுவாதபடிக்கு இவை ca 0@ oe 
களைஉங்களுடனே சொன்னேன். 1140 ௨ 55 
௨ 1அவாகள உஙகளைச செப ஈ 

ஆலயததிற்குப புறம்பாக்குவார்., சசொஎனாவா 
கள்; “௮அதுவுமல்லாமல் உஙகளைக 7 
சொலைசெயகிறவன் எவனோ, ௮ |11 அப ௨ ௧௨ 
ae ir & ஈசனை! 18 Gurer, 
ன பராபாரனுக்கு ஆராத \ ne @ ae 

ag 

aGu # 5 

& 

சாலம் வரும. 80 தூக் உ மறு 

9 கறி ° உ[ யோவா de ௬ அவர்கள் பிதாவையும் என் | 1 எபே ௨ 

னையும் அறியாதபடியினாலே Qu | உகெலோ௨ 

படிப்பட்டவைகளை உங்களுக | 29 எபி௨௦௪ 
ப ் பதக் 91 மாற், ௪. ௧௬ 

குச் செய்வார்கள். 
௪ அந்தச் காலம் வரும்பொழுது | 

10நான் இபபொழுது உங்களுக। 

குச் சொன்னதை நீங்கள் நினைக் | 9 

கும்படிச்கு, இவைகளை உங்களு 
டனே Qar~ Car: 11ஈன்தா 

சலவை ய் வ 

  

| எபி ௫,௦0௨ 
99 யோவா be 
Oo OR Oe 

3 Curae, oF 

| ௨௬௪ யோ 
| @ ed, ௨௭   

  

அலலது கடிஈ 

16 அப ௨ ௨௨- 

செய்றேன் என்று நினைக்கும்! டூ ப ௨௯ 8.2 

க கொரி க வ, 

  

யோவான் ம௬ அதிகாரம். ௨௬௩ 

குளளே செய்யாதிருச்சேனானால்,| இ. பி. ௩௬. | னே உஙககளுடனேகூட இருஈதப 
அவர்களுக்குப மாவம் உணடா| ௯௩-௯௮ | டூயினாலே,ரான் இவைகளை ஆரம் 

யிருச்சகமாட்டாது; அவைகளை ௮ ‘ee 50 * ' பத்திலே உங்களுடனே சொல்ல 
வர்கள் கண்டிருந்தும், என்னையும் |; தூக் ௨௪ ௪௬ வில்லை. 

என்பிதாவையும்பசைக்இரஞுர்சள். | போல௦சமஈ, | ௫ 1*இப்பொழுது சான் என்னை 
உட நிமித்தம் இல்லாமல் என் அப, :ஈ அனுபபினவரிடததிற்குப் போடி 

னைப பகைத்தார்கள் என்று ௮வா 34 யோடு ௬ (றேன்; எஙகே போடறீர் என்று 
களுடைய வேதத்தில் எழுதியி “தர க் உங்களில் ஒருவனும், என்னிடச் 
ரூக்றெ வாக்கியம் நிறைவேறத்தக |; one ௨௪ சழ அல கேளாமல, 
கதாக (இபபடிச் செய்கிராகள்) | அபக ௮,௨6௧, ! ௬ நான் இவைகளை உங்களுக் 
௨௬ 4 மிதாவினிடததிலிருந்து| “5 ஐச் சொன்னதினாலே !*துச்சம் 

நான் உங்களுக்கு அனுபபபபடு  & ஓ௩௨ உ நிறைகத இருதயமுள்ளவர்களாய் 
பவருமாய், பிதாவினிடத்திலிருஈ ae “ச | இருகறொகள். 
அ புறபபடுகறவருமாய் இருக்கற | o Gus ae | 1 I ரான் உஙகளுச்குச் சத்தி 
சசதிய அவியாகிய சேற்றுகிறவா! 6மத் ௦௧ ௬ யத்தைச சொல்லுகிறேன்; கான் 
வரும்பொழுது அவர் என்னைக்! ப. | போகிறது உங்களுக்குப பிரயோ 

| 
| 

| 
சனமாயிருச்கும;)எபபடியெனில் 
நான் போகாதிருநதால் 1*அந்தத் 
தேற்றுறெவர் உஙகளிடத்தில் வா 
ரார்;/*போவேனேயாகில் அவரை 
உஙகளிடசதிற்கு ௮னுபபுவேன். 
௮ அவர் வந்து; பாவத்தையும் 

நீதியையும் கியாயததா£பபையும் 
குறிதது உலகத்தாருக்கு மெய்யறி 
வைக் கொடுபபார்.* 
௯ 14அவர்கள் என்னிடத்தில் 

விசுவாசமாய் இராதபடியினாலே 

பாவத்தைக்குறித்தும், ' 
௰ 11நீகள் இணி என்னைக் கா 

ஞைபடிக்கு நான் என் பிதாவி 
| னிடத்திற்குப் போடறெபடியினா 
| Cay 18நீஇியைக்குறித்தம்) 
| ௰க 13இவ்வுலகததின் பிரபு நியா 

| யததீர்பபு அடைந்தபடியினாலே 
! நியாயத்தீர்பபைச்குறித்துமே ௮ 

ப நிவைக் கொபுபபார். 
| ௰௨ 4 சான் இன்னும் ௮நேசகா 
| ரியங்களை: உங்களுக்குச சொல் 
 லவேண்டியிருக்கறெது; *]நீங்கள் 

் அவைகளை இபபொழுது ச௫ச்ச 
| மாட்டீர்கள். * 

௰௩ சத்திய ஆவியானவர் வரும் 
பொழுது "சகல சத்தியத்திலேயும் 
உங்களை நடத்துவார்; ௮வர் தம் 
டைய சுயமாய்ப் பேசாமல், 

| 

  

. 

தாம்கேள்விப்படுபவைகள் எவை 
களோ ௮வைகளைப் பேச இனி 
  

  

     



erent 

@. [in யோவான் ம௬ அதிகாசம், 
  

வரும் சாரியவ்களையும் உங்களுக் 
கு அறிவிப்பார். 
Qe gat என்னுடையதிலே எ 

டுத்து உங்களுக்கு ௮றிவிபப 
தால், ௮வர் என்னுடைய மகமை 
யை விளங்கப்பண்ணுவார். 

௰டு 'பிதாவினுடையவைகள்் யா 
வும் என்னுடையவைகள்; ௮இ 
னாலே அவர் என்னுடையதில் ௭ 
டுத்து உங்களுக்கு ௮றிவிபபார் 
என்று சொன்னேன். 

சு சான் பிதாவினிடத்திற்குப் 
போகிறபடியினாலே, 9சற்றுக்கா 
லமானபின்பு நீங்கள் என்னைக் 
காணாமல் இருப்பீர்கள்; மறுபடி 
யும் சற்றுச்சாலமானபின்பு என் 
னைக் காண்பீர்கள் என்றும் ௮வர் 
சொன்னபொழுது, 
Der ர அவருடைய சீஷரில் 

சிலர் தங்களுக்குள்ளே Cus 
கொண்டதாவது! சற்றுக்காலமா 
னபின்பு என்னைச் காணாமல் இ 
ர௫ப்பீர்கள் என்றும்) மறுபடியும் 
சற்றுக்காலமானபின்பு என்னைக் 
காண்பீர்கள் என்றும், சான் பிதா 

। வினிடத்தில் போடுறேன் என் 
| oud அவந்ஈம்முடளே சொன்ன 
தின் கருத்தென்ன? 

  
௰௮ சற்றுச்சாலமென்று அவர் 

சொன்னதின் கருத்தென்ன? ௮ 
வர் சொன்னது ஈமக்கு விளங்க 

| வில்லையே என்றார்கள். 

மக பின்னும் தம்மிடத்தில் ௮ 
| வர்கள் வினாவ விரும்புகிறதை இ 

| யேசுவானவர் அறிந்து அவர்களு 
டனே சொன்னது: சற்றுக்கால 

| மானபின்பு என்னைச் காணாதிருப் 
, பீர்கள்; மறுபடியும் சற்றுக்கால 
| மானபின்பு என்னைக் காண்பீர் 
கள் என்று ஜான் சொன்னதைச் 
| குறித்தா நீங்கள் உங்களுக்குள் 
' ளே விசாரிக்கிதீர்கள்? 

௨௰ மெய்யாகவே சான் உங்க 
ளுக்குச் சொல்லுறெதாவது: நீங் 
கள்: அழுது புலம்புவீர்கள், உல 
கத்தார் சர்தோஷப்படுவார்கள்; 

இ. பி, ௬௩. 
ணன அம 
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மடி மச,   
8 யோகா, மடு 

மக. 

* அல்லது பழ 
மொழிகளாய 

ர அல்லது பழ 
க மொழிகளாய, 

9௨௬, வ௪ 

10 யோகா Oe 
௨௪, ௨௧,         

நீங்கள் துக்கபபடுவீர்கள், உங்கள் 
துக்கம் சந்தோஷமாகும். : 
௨௧ *கருபபஸ்திரியானவளுக் 

குப் பிரசவகாலம் வந்தபொழுது 
அவள் துக்கமடை றாள்; பிள்ளை 
பெற்றமின்பு ஒரு மனிதன் உல 

கததில் பிறந்ததினாலே வரு$ற 
சநர்தோவஷததின்கிமிதசம் ௮ந்த உ 
பத் இரவத்சை நினையாள். 
௨௨ அதுபோல *நீஙகளும் இப் 

பொழுது துக்கம் அடை நதிருக்கி 
நீர்கள்; நான் மறுபடியும் உங்க 
ளைச் காண்பேன்; £அப்பொழுது 

உங்கள் இருதயம் சகதோஷபபடு 
ம்; அல்லாமலும் உங்கள் சந்தோஷ 
த்தை ஒருவனும் உ௩களிடத்திலி 
ருந்து எடுத்துபபோடமாட்டான். 
௨௩ அந்த நாளிலே நீங்கள் ஒன் 

றையும் என்னிடத்தில் கேட்ச 
மாட்டீர்கள்; "மெய்யாகவே நான் 
உங்களுக்குச் சொல்லுடறதா 
வது: நீங்கள் என் காமத்தினாலே 
பிதாவினிடத்தில் கேட்டுக்கொள் 
வது எதுவோ, அதை ௮வர் உங்க 
ளுக்குச் கொபெபார். 
௨௪ இதுவராக்கும் நீங்கள் என் 

நாமத்தினாலே ஒன்றையும் கேட் 
கவில்லை; கேட்டுச்கொள்ளுவ 
கள், அப்பொழுது உங்கள் சச் 
தோஷம் நிறைவாய் இருக்கும்ப 
டிச்குப் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். 
௨௫ 4 இவைகளை நான் ௨௮ 

மைகளாய்* உங்களுடனே பேசி 
னேன்; சாலம் வரும்; ௮ப்பொழு 
து கான் பிதாவைக்குறித்து உவ 
மைசளாய்ர் உங்களுடனே பேசா 
மல்) வெளிப்படையாகவே உங் 
களுக்கு அறிவைச் கொடுப்பேன். 
௨௬ அந்த ராளிலே நீங்கள் 

என் சாமத்தினாலே விண்ணப்பம் 
பண்ணுவீர்கள்; உங்களைக்குறித் 
அ ரான் பிதாவை கோக்க கேட் 
ககொள்ளுறேன் என்று உங்க 
ஞூடனே சொல்லமாட்டேன். 
௨௭ 18நீங்கள் என்னைச் ACE 

இத்து, என்னைப் பராபரனிடத்தி 
விருந்து வந்தவன் என்று விசுவா.  



  

    

யோவான் 0௭ அதிகாரம். . ௨௬ட 
  

தித்திருகறெபடியினாலே, பிதா 
வானவர் தாமே உங்களைச் சநே 
இக்கிருரே. 
௨௮ நான் பிதாவினிடச்திலிரு 

ந்து புறப்பட்டு உலகத்திலே வ௩ 
தேன்; மறுபடியும் உலகத்சைவிட் 
டப பிதாவினிடத்திற்குப போகி 
றேன் என்று சொன்னபொழுது) 
௨௯ 4 அவருடைய சிஷர் ya 

cor கோக்க, இப்பொழுது நீர் 
*உவமை இல்லாமல் வெளிபப 
cows Cue Balt. 
md) 3நீர் எல்லாவற்றையும் ௮ 

இிர்திருக்கிறீர் என்றும், ஒருவன் 
உம்மிடத்தில் வினாவுகிறது உமக் 
கு வேண்டுவதில்லை என்றும் இப 
பொழுது அறிர்திருக்கறோம்; *இ 
இனாலே நீர் பராபரனிடத்திலிருர் 
து உர்ததை விசுவாடக்கிறோம் 
என்ளூர்கள். 
௬௧ அதற்கு இயேசுவானவர் 

சொன்னது: இப்பொழுது விசு 
வாசிக தீர்கள்; கேளுஙகள், 
௬௨ “நீஙகள் என்னைச் சனியே 

வைத்துச் தெறி ௮ வரவரிடத்தித் 
out போகும் நேரம் வரும்) 
அது இப்பொழுது வந்திருக்கின் 
றது; நான் சனிததிரேன்; பிதாவா 
னவர் என்னுடனே இருக்இளுர். 
mm என்னாலே நீங்கள் சமாதா 

னழுள்ளவர்களாய் இருச்குமபடி 
க்கு; இவைகளை உங்களுடனே 
சொன்னேன். 
me இவ்வுலகத்தில் உங்களுக்கு 

உபத்திரவம் உண்டாயிருக்கும; 
அனாலும் தயிரியம்கொள்ளுங் 
கள்; 1நானே உலகத்தைச் செயித் 
தேன் என்ரூர், 

௭. அதிகாரம். 
க இறிஸத சமமுடையபிதாவை சோச௫த் தம்மை 
மஇமைப்படுத்தவும், ௬ அபபோஸ்தலர்களை, ௦௪ 
ஒருமையிலும், 0௭ சத்தியத்திலும் சாக்கவும, உ௰ 
அவாசளோடே மற்றெல்லா விசுவாசிசரயும 
கம்முடனேகூட மோடசத்தில் மடிமைபபடுத்த 
வும் வேண்டிக்கொண்டது, 

இவைகளை இயேசுவானவர்சொ 
9] யோவா ௧.௪௨: ௩௦:௦௪ ௯ பிலி ௨௬, 
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ன்னபின்பு, ௮வர் தம்முடைய 
கண்களை வானத்திற்கு நேராக உ 
யர்த்தித் இருவுளம்பற்றினதாவது: 
௨ 1பிதாவே, நேரம் வந்தது; 

நீர் உம்முடைய குமாரலுக்குச் 
கொடுத்த யாவருக்கும் ௮வன் நித் 
தயவேனைச் கொடுக்கும்பொருட் 
டாய், 14*மனிதர்' யாவர்மேலும் ௮ 
வனுக்கு அதிசாரம் கொடுத்தபடி. 
யே உம்முடைய குமாரன் உம் 
முடைய மடமையை விளக்கும் 
படி.க்குநீர் அவனை மடமைப்படுத் 
SIDING. 

m 15ஓன்றான மெய்த்தேவனா 
இய உம்மையும் நீர் அனுப்பின 
இயேசுக்கிறிஸ்துவையும் 11அறிர் 
துகொள்ளுறெதே நித்தியசீவன் 

௪ 15 பூமியிலே நான் உம்மு 
டைய மஇமையைவிளகச்சனேன், 
நான் செய்யும்படிக்கு நீர் சொ 
டுத்த இரியையை “முடித்தேன். 

டு இபபொழுது பிதாவே, ௨ 
லகம் உண்டாகிறதற்குமுன்னே 
“உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டா 
யிருந்த உம்முடைய மகமையினா 
லே என்னை மடிமைப்படுத்தும். 
௬ 4 நீர் *உலகத்தாரில் எடுத்து 

எனக்குக் கொடுத்த மனிதருக்கு 
உம்முடைய காமத்தை வெளிப 
படுத்தினேன்; அவர்கள் உம்மு 
டையவர்களாய் இருந்தார்கள்; ௮ 
வர்களை எனக்கு ஒப்புக்கொடுத் 
தர், வர்கள் உம்முடைய we 
னத்சைச் சைச்சொண்டிருக்கிறுர் 
கள், 
௪ நீர் எனக்குக் கொடுத்த யாவும் 

உம்மாலே உண்டாயின என்று ௮ 
வர்கள் *இயபொழுது அறிந்து 
கொண்டார்கள். 
௮” அல்லாமலும், 7**ரீர் எனச் 

குச் கொடுத்த வசனீங்களை நான் 
அவர்களுக்குக் கொடுத்தேன்;*₹௮ 
வர்கள் அவைகளை ஏற்றுக்கொண் 
ட) என்னை உம்மிடத்திலிருந்து 
புறப்பட்டு வந்தவன் என்று மெய்     

சொவோ சம்டு)0௪ எபி, ௪5,4,--02 ௨௧ ங௪, சல், ௨௨,௨௨௨. 
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@. [inde யோவான் 0௭ அதிகாரம். 
  

யாய் அறிந்து, நீர் என்னை ௮னுப் 
பினீர் என்று விசுவாடத்திருக்கி 
ரூர்கள், 
௯ கான் அவர்களுக்காக வேண் 

டி.க்கொள்ளுறேன்; 1உலகத்தா 
ருக்காச ௮ல்ல) நீர் எனக்குச் கொ 
டுத்தவர்கள் உம்முடையவர்களா 
னபடியால் அவர்களுக்காக Ca 
ண்டிக்கொள்ளே றேன். 

௰ என்னுடைய யாவும் உம்மு 
டையவைகள் *உம்முடையவை 
கள் என்னுடையவைகளாயிருக் 
இன்றன; என்னுடைய மகிமை 
அவர்களுக்குள்ளே விளஙகியிருக் 
இன்றது. 
De சோன் உலகத்தில் இனி 

இரேன்; ௮வர்கள் உலகத்திலே 
இருப்பார்கள், நான் உம்மிடத்தி 
ற்கு வருகிறேன்; பரிசுத்தமுளள 
பிதாவே, *நீர் எனக்குக் கொதெத 
வர்கள் “ஈம்மைபபோல *ஓன்றா 
யிருக்கும்படிக்கு, நீர் அவர்களை 
உம்முடைய நாமத்திலே காத்துக் 
கொள்ளும். 
௰௨ இவ்வுலகச்திலே சான் அவர் 
களுடனேகூட இருக்கையில், ௮ 
வர்களை உம்முடைய நாமத்திலே 
சாத்துச்கொண்டேன்; நீ எனச் 
குச் கொடுத்தவர்களைக் காத்துச் 
கொண்டு வர்தேன்; *வேதவாக் 
இயம் நிறைவேறத்தக்கதாக, ?கே 
ட்டின் மகன் கெட்பெபோனா 
னே அல்லாமல்) 19அவர்களில் 
ஒருவனாயினும் கெட்பெபோக 
வில்லை. 
௰௬ இப்பொழுது கான் ௨ம் 

மிடத்திற்கு வருகிறேன்,;இவர்கள் 
என்னில் நிறைவாய்ச் சந்தோஷப் 
படும்படி.க்கு இவ்வுல்கத்திலே இ 
வைகளைச் சொல்லுகிறேன். « 
௰௪ 4 1*நான் உம்முடைய வச 

னத்தை இவர்களுக்குச் கொடுத் 
தேன்; மேலும் ரான் இவ்வுல 
கத்தின் சன்மை இல்லாசவனாயி 
ருக்தெதுபோல, அவர்களும் இவ் 
வுலதத்தின் தன்மை இல்லாதவர்ச 

ளாய் இருக்றெபடியினாலே 13உல   
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கத்தார் அவர்களைப் பகைகஇளுர் 
கள்: , 

மட நீர் அவர்களை உலசத்திவி 
ருந்து எடுத்துக்கொள்ளும்படி. ௮ 
ல்ல, 14அவர்களைப் பொல்லாங்இ 
விருந்து காபபாற்றும்படி. வேண் 
டி.ச்சொள்ளு கிறேன். 

De 15நான் உலசச்சான் ௮ல்லா 
தவனாயிருககறதுபோல, அவர்க 
ளும் இவ்வுலகததார் அல்ல. 
௰௪ 1$உம்முடைய சததியத்தினா 

லே ௮வர்களைப பிரதிஷ்டையாக 
கும், உம்முடைய வசனமே சத் 

யம். 
௰௮ 13நீர் என்னை இவ்வுலகத்தில் 

அனுப்பினதபோல,;ானும் ௮வர் 
களை உலகத்தில் ௮னுப்பு கிறேன். 
Da 19அல்லாமலும அவர்களும் 

சத்தியமாய்ப *பிரதிஷ்டையாக 
சபபட்டவர்களாய் இருக்கும்ப 
டிக்கு ௮வர்களுச்சாக கான் என் 
னைத்தானே பிரதிஷ்டையாக்குஇ 
றேன். 
௨௰ | அல்லாமலும் நான் இவர் 

களுக்காகமாத்திரம் ௮ல்ல, இவர் 
களுடைய போதிப்பினாலே என் 
னிடத்தில் விசுவாசமாகும் பேர்ச 
ளுச்சாகவும், *0எல்லாரும் ஒன் 
ருயிருக்கும்படிச்கு வேண்டிச் 
கொள்ளுகிறேன். 
௨௪ ௮ பிதாவே, நீர் என்னை 

அனுப்பினதை உலகத்தார் விசு 
வாடக்கத்சச்சதாக, *'நீர் என்னி 
லேயும் நான் உம்மிலேயும் இருக் 
கிறதுபோல, அவர்களும் ஈம்மி 
லே ஒன்றாயிருக்கும்படிச்சே 
( வேண்டிச்சொள்ளு இறேன்). 
௨௨ அல்லாமலும் “சாம் ஒன் 

ரூயிருக்றெதுபோல அவர்களும் 
ஒன்றாயிருக்கும்படிக்கு, நீர்எனக் 
குக் கொடுத்ச ம௫மையை கான் 
அவர்களுக்குக் கொடுத்சேன். 
௨௯ “3௮ வர்கள் ஒருமைப்பாட்டி 
லே நிறைந்தவர்களாயிருக்கும்ப 
டிக்கும், நீர் என்னை அனுப்பின 
தையும் நீர் என்னிடத்தில் அன்பு 
கூருறெதுபோல ௮வர்களிடத்தி 

  

  
    
 



  

  

  

Curarer 0.0; “Rare. ௨௬௨ 
  

லும் ௮ன்புகூருகெதையும் உல 
கத்தார் அ௮றியும்பூடிக்கும்,) சான் 
அ௮வர்களிலேயும் br என்னிலே 
யும் இருக்கவேண்டும், 
௨௪ 4 பிதாவே; “உலகம் தோன் 

றின காலத்திற்குமுன்னே, நீர் 
என்னிடத்தில் ௮ன்பு கூர்ச்தபடி. 
யினாலே, எனக்குச் கொடுத்த என 
னுடையமடிமையைநீர் எனக்குச் 
கொடுத்தவர்கள் சாணும்படிக்கு, 
கான் இருக்கும் இடம் எஙசே 
யோ; அங்கே அவர்களும் என் 
னேடேகூட இருச்சவேண்டும் 
என்று விரும்புகிறேன் 
௨௫ நீதியுள்ள பிதாவே, *உலகச் 

தார் உம்மை ௮றியவிலலை; *கான் 
உம்மை அறிந்திருக்கிறேன். ௮ல் 
லாமலும் “நீர் என்னை அனுப்பின 
தைஇவாகள்அறிஈதிருக்கிறார்கள். 
௨௬ அன்றியும் 'சீர் என்னிடத 

இதில் வைத்திருக்கிற அன்பு இவர் 
களிலே இருக்கும்படிக்கும, நான் 
இவர்களிலே இருக்கும்படிக்கும்; 
1உம்முடைய ஈாமத்தை இவர்க 
ஞூககுச் தெரியப்படுததினேன்; 
பினனும் அப்படியே தெரியபப 
டுத்துவேன் என்றார், 

ம௮. அதிகாரம். 
க பூதா இயேசவைக் காட்டிககொதெதது ௬ சே 
வகர தாயில் விழுஈதது, ம் பேதுரு மலகுகின 
காதை வெட்டினது 0௨, அன்னா சாயபா என 
பவாகளஞக்குமுன்பாக இயேசு கொண்டுபோசப 
பட்டது மடு பேதுரு மறுதவித்தது 6௯ இயே 
சுவானவா காயடாவுக்குமுனபாகச் சோதிக்கபபட 
டது பேறு அவா பிலாத்துக்குமுனபாசு குற்றஞு 
சாற்றபபட்டது ௩௬ தாம தமமுடைய இராச்சி 
யத்தைக்கறித்தச் சொல்லியது #0 பூதர்கள 
பரபாவை விதெலையாக்குமபடி சேடசெகொண் 
உத. 

இயேசுவானவர் இவைகளைச் 
சொன்னபின்பு $௮வர் தம்மு 
டைய ச€ஷருடனேகூடக் GS) 
சோன் என்னும் ஆற்றுக்கு அப்பு 
றம் போனார்; ௮ங்கே ஒரு தோட் 

டம் இருந்தது; அதிலே அவரும் 
அவருடைய வேரும் பிரவேடத் 
தார்கள், 

உ1?இயேசுவானவர்தம்முடைய 
சீஷருடனேகூட அடிச்சடி gue   
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கே கூடிவரந்திருந்தபுடியினாலே, 
௮வளாச் காட்டிக்கொடுத்த யூசா 

வும் ௮ந்த இடத்தை அறிந்தான். 
௯ 14 அதலால் பூதாவானவன் 

போர்ச்சேவகரின் கூட்டத்தை 
யும் பிரசான ஆசாரியர் பரிசேயர் 
என்பவர்சளால் ௮லுப்பப்பட்ட 
ஊழியக்காரரை்யும் கூட்டிக்கொ 
ண்டு; பந்சங்களேர்டும் தவத்திக 
ளோடும் ஆயுதங்களோடும் ௮வ்வி 

டத்திற்குப போனான். 
௪ 4 அப்பொழுது இயேசுவா 

னவர்தமதுமேல் உரும் யாவையும் 
“hog புறப்பட்டு ௮வர்களை 
கோச்சி, யாராச் தேடுதறீர்சள் 
என்றூ. 

டு ௮தற்கு அவர்கள் நாசரேத் 
தூரானாகிய இயேசுவைத் தேடுஇ 
ரோம் என்றார்கள்; இயேசுவான 
வர், நானே ௮வன் என்றார்; ௮வ 
மாச் காட்டிக்கொடுத்த யூதாவும் 
௮வர்களுடனேகூட நின்றான். 
௬ கானே ௮வன் என்று gar 
சொன்னபொழுது,௮வர்கள் பின் 

னிட்தெதரையிலேவிழுக்தார்கள். 
௪ பின்பு ௮வர் மறுபடியும் ௮ 

வார்களை கோக்கு, யானாத் தேடுஇ 
நீர்கள் என்று கேட்டார்; நாச 
சேத்தூரானாகிய இயேசுவைத் தே 
OAC என்றார்கள். 
௮ இயேசுவானவர் சொன்னது: 
நானே ௮வன் என்று உங்களுட 
னே சொன்னேனே, நீங்கள் என் 
னைத் சேடினீர்களானால் இவர்க 
ளை விட்டுவிடுஙகள் என்ளர். 
௯ அதினாலே, '*நீர் எனக்குக் 

கொததசவர்களில் ஒருவனையாகி 
லும் நான் இழக்கவில்லை என்று 
௮வர் சொல்லிய வசனம் நிறை 

வேறித்று. 
ம ஏ 13 அப்பொழுது மோன் 

பேதுரு தன்னிடத்தில் இருக்ற 
கத்தியை உருவிப் பிரதான ஆசா 
ரியனுடையவேலைச்சாரனுடைய 
வலதுகாதற வெட்டினான், அர்த 
வேலைக்காரனுக்கு மல்குஸ் என்று     Gur. 

  

      

     



  

  

  

  

௨௬.௰) யோவான் ம.) ௮திகாசம். 

  

மச இயேசுவானவர் பேதுரு 8 பி. ௬௩. 
வை கோக, கத்தியை உறையி 
லேபோடு, 'பிதா எனக்குக் கொ 
டுத்த பாததிரசதில் நான் பானம் 
பண்ணாமல் இருப்பேனா என்றார். 
Oe 4 பின்பு போர்ச்சேவச 

ரூம், ஆயிரம் சேனைக்குத் தலைவ 
னும், யூசர்களுடைய உஊழியக்சா 
ரரும் இயேசுவைப் பிடித்து, ௮வ 
மைச் கட்டி; 
Dim முதலாவது ௮ன்னா என்பவ 

னிடத்கில்ஃகொண்டுபோனார்கள்; 

அத்த ௮ன்னா ௮வ்வருஷத்துப பி 
சான ஆசாரியனாகிய காயபாஎன் 
பவனுக்கு மாமனாயிருந்தான், * 
௰௪ *ஒரே மனிதன் சனங்களுக் 

குப் பதிலாக மடிஈதுபோனால், 
நலமாயிருக்கும் என்று யூதருக்கு 
ஆலோசனை சொன்னவன அநதக 
சாய்பாவே. 
௰ட 4 5சீமோன்பேதுருவும் வே 
Qe ச€ஷனும் இயேசுவுக்குப 
பின்சென்றார்கள்; அல்லாமலும் 
அந்தச் ஷன் பிரதான ஆசாரிய 
னுக்கு அறிமுசமுள்ளவஞாய், 
யேசுவுடனேகூடப பிரதான ௮ 
சாரியனுடைய மாளிகைச்குள 
பிரவேடிச்தான். 
௰௬ *பேதுரு வெளிவாசற்ப 

டியிலே நின்றான்; ஆதலால் பிர 
தான ஆசாரியனுக்கு அறிமுக 
முள்ள அத மற்றச் சஷன் வெ 
ளியே போய், வாசலைக் சாகிற 
வளுடனே சொல்லி, பேதுருவை 
உள்ளே௮ழைத்துச்கொண்டான். 
Oe அபபொழுது வாசலைக் 

காக்றெ வேலைக்காரி பேதுருவை 
நோக்கி, நீயும் ௮நத மணிசனுடை 
ய சீஷரில் ஒருவன் அல்லவீ£ என் 
ருள்; அவன், கான் ௮ப்படிப்ட்ட் 
டவன் அ௮ல்ல£ என்றான். 
௰௮ குளிர்ச்சியான காலமானப 

டியினாலே வேலைச்சாரரும் ஊழி 
யச்சாரரும் நெருப்பு உண்டாச் 

இநின்று குளிர்காய்ந்தார்கள்; ௮ 
வர்சளஞூடனே பேதுருவும் நின்று 
குளிர்காய்ந்தான். 
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௰௯ ர பிரசான அசாரியன் இ 
யேசுவானவருஸடய சஷாயும 

போதகத்தையும் குறித்து ௮வரி 
டத்தில் வினாவினான். 
௨௰ ௮வனுடனே இயேசுவான 

வர் சொன்னதாவது: 7அந்தரங்கச் 
இலே நான் ஒன்றும் பேசாமல் வெ 
ளியரங்கமாய் லோகச்துடனே 
பேசினேன்; செபஆலயத்திலே 
யும், யூதர்கள் எல்லாரும் கூடி வரு 
இற தேவாலயத்திலேயும் எபபொ 
முதும் உபதேசம்பண்ணினேன் 
௨௪ என்னச.திற்கு நீர் என்னி 

டத்தில் விசாரிக்கிறீர்? எனக்குச் 
செவிசொதெசதவர்களுச்கு சான் 
சொல்லியவைகளைக்குறித்து ௮ 

வர்சளிடத்திலே விசாரிபபீராக; 
சான பேசினவைகளை அதறிக்திருக் 
இருர்சளே என்ளூர். 
௨௨ இபபடி அவர் சொன்ன 

பொழுது, சமீபமாய் நின்ற ஊழி 
யக்சாரரில் ஒருவன் பிரதான ஆசா 

ரியனுக்கு இப்படி. மாறுத்தரவு 
சொல்லலாமா என்று சொல்லி,இ 
யேசுவானவரா ஒரு அடி. அடித் 
தான்; அவனுடனே இயேசுவா 
னவர் சொன்னது? 
௨௩ நசான்தகாசவிசதமாய்ச் சொன் 

னேனானால், தகாததாய் இருக்கிற 
தை ஒபபுவி, கான் தகுதியாய்ச் 
சொல்லியிருக்க என்னத்தினாலே 
என்னை அடிக்கிறாய் என்றார். 
௨௪ *அன்னா என்பவன் கட்டப் 
பட்டவரான ௮வ௭ாப் பிரதான 
௮சாரியனான காய்பாவினிடத் 

திற்கு ௮னுப்பியிருந்தான். 
௨௫ 4 சீமோன்பேதுரு நின்று 

குளிர்காய்ச்சான்; 1அபபொழுது 
இலர் அவனை நோக்இ), நீயும் ௮வ 

னுடைய ச€ஹரில் ஒருவன் ௮ல்ல 
வா என்றார்கள்; அதற்கு அவன்; 
நான் அல்லவென்று மறுதலித் 
தான். 
௨௬ பின்பு பிரசான ஆசாரியனு 
டைய வேலைக்காரரில் ஒருவனு 
மாய்ப் பேதுருவினாலே காதற 
வெட்டப்பட்டவனுக்கு இனத் 

  
 



  

யோவான் ம௮ அ௮திகாசம், ௨௬௯ 

  

தானுமாய் இருந்தவன் ௮வனை 
நோக்கி, சான் உன்னை அவரோ 
Onrs தோட்டத்திலே காண 
வில்லையா என்றான. 
௨௭ அப்பொழுது பேதுரு மறு 

படியும் மறுதலித்தான்; 1/உடனே 
சேவல் கூவிற்று. 
௨௮ 4 விடியற்காலமானபொ 

லிருஈது£இயேசுவானவனாப பெ 
ரிய துனாயின் கியாயஸ்தலததிற் 
குசர*் கொண்டுபோனாகள்) ₹௮ 
வார்கள் ௮சுசிபபடாமல் பஸ்கா 
வைப புக்கும்படிக்கு, தாஙகள் 
௮௩த நியாயஸ்தலததிற்குள் பிர 
Café salle ev. 
௨௯ ஆதலால் WergQser 

னும் துரை அவர்சளிடத்திற்குப 
போய்;இஈத மணிதன்மேல் என்ன 
குற்றம் சாற்றுதொகள் என்றான். 
mo அவனுடனே அவாகள் 

சொன்னது; இவன் பொல்லாங்கு 
செய்தவன் அல்லாதவனாயிருஈ 
தால், இவனை உமக்கு ஒஓபபுககொ 
டுக்கமாட்டோம் என்ருர்கள். 
௬௪ ஆதலால் பிலாத்தென்பவன் 

அ௨ர்சளை நோக்கு, இவனை நீஙக 
ளே கொணடுயோய், உஙகள் நி 
யாயசாஸதிரததின்படிஇவனுககு 
நியாயத்தீர்பபுச் கொடுஙகள் என் 
றான்; அதற்கு யூதர்கள் சொன் 
னது: ஒருவனுக்கு மரணத்தைக் 
சொடுக்கறதற்கு எங்களிடததில் 
அதிசாரம் இல்லையே என்றார்கள் 
௬௨ *இயேசுவானவர்தமக்கு மர 

ணம் வரும் வகையைக்குறிச்துச் 
சொன்ன வசனம் நிறைவேறத்தக் 
கதாச (அப்படிப் பே௫னார்கள்). 
௩௩ 4 *அப்பொழுது பிலாத்தான 

வன் மறுபடியும் நியாயஸ்தலத்திற் 
குள் பிரவேசித்து இயேசுவை ௮ 
ழைத்து) நீ யூதருடைய இராசனா 
என்று கேட்டான். 
௩௪ ௮வனுடனே இயேசுவான 

வர் சொன்னது: இதை நீர் உம்மா   
லே சொல்லுகிறீரோ? gag | 
"மற்றவர்சள் என்னைக்குறித்து இ 
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இ, பி. ௩௩ 
Nene, AO 

1மத் ௨௬, ௪௪, 

மாற், 8௪, எட 

ஜாக், டெடெடசும் 

யோவா ல்க 

5௮ 
20g ௨௭ a, 

மாற் 26, ச 
தூக் ௨௧, ச 

அப a, Oe 

அலலது பிலா 

த்துவின வீட்டு 

க்கு மத் ௨ 

Quer 

  
os a, 

403 oD be 

யோவா da. 
௧௨, ௬௩ 

Sos ae ds 

கீமோ, & 
ibm 

தானி ௨ ௪௪ 

eo dF gd 

bo, be யோ 
ar & ௰ட ௮ 

ம்டு 

  

8Curer 

௪௭௧ யோசு 

ae சீ ௬ 

மத் ௨௭ ௨௪ 

தாக் ௨௧. ௪ 

யோவா, 2௬ ௪, 

ச 

10 மத். ௨௭ மடு 

ll fu abe 

12 தூக் ௨௧௦௯       

தை உமக்குச் சொன்னார்களோ 
என்ரு. 

௩௫ பிலாத்து மறுமொழியாசச் 
சொன்னது: கான் யூசனா? உன்னு 
டைய சேசச்தாரும் பிரசான ஆசா 
ரியரும் உன்னை எனக்கு ஒப்புக் 
கொசே்தார்கள், என்ன செய்தாய் 
என்றான்.   

3 அப ம உறு 

௬௬ அதற்கு இயேசுவானவர் 
சொன்னது: leer Bans Ru 
இவ்வுலகத்தின் தன்மையுள்ளதல்   

      

  

ல, என இராச்சியம் இவ்வுலகத் 
தின் தன்மையுள்ளதானால், கான் 
யூதர் கையில் அ௮கபபடாதப 

டிச்கு, என் ஊழியக்காரர் போ 
ராட்டம் செய்வார்கள்; என் இரா 
ச்சியம் இம்மையின் தன்மையு 
டையதல்ல என்றார். 
௬௭ அ௮பபொமுது பிலாத்தான 

வன் அவனா நோக்க, ஆதலால் 
நீ இராசன் அல்லவா என்றான்; 
இயேசுவானவர் சொன்னது; நீ£ 
சொல்லுகிறபடி. கான் இராசன் 

தான்; சததியத்சைக்குறித்தச் சர 
ட்சகொடுக்குமபடிக்கு நான் பி 
றநதேன், அதற்சாகவே இவ்வுல 

கத்திற்கு வகதேன்; *கத்தியத்ின் 
தன்மையுள்ளவன் எவனோ; 
ஒன் எனக்குச் செவிகொடுக்க 
றான் என்றார். 

௩௮ ர அதற்குப் பிலாத்து) சத்தி 
யம் எது என்று சொல்லி, மறுபடி 

யும் பூதரிடத்திற்குப்போய், ௮ 
வர்களை சோக, நான் ௮வனி 
டததில் ஒரு குற்றமும் காணேன். 
௬௯ 10பஸ்காபபண்டிகையிலே 

நான் உங்களுக்காக ஒருவனை 
விதெலையண்ணுகறது வழக்கமா 
யிருக்கிறதே; ஆகையால் சான் 
பூத்ருடைய இராசனை உங்களுக் 
காச விடுதலைபண்ண் உங்களுக்கு 
விருப்பமுண்டா என்றான். 
௪௰ 11 அப்பொழுது அவர்களெல் 

லாரும் இவனை அல்ல, ப.ரபாவை 
விடுதலைபண்ணவேண்டும் என்று 

கூபபிட்டார்சள்; *பரபா என்ப 
வன் கள்ளனாயிருக்தான். 

  
       



    

  

  

  

௨௪௦ யோவான் ௰௯ Baton. 

DG. காரம். இ. பி. ௩௩. | யாயப்பிரமாணம் உண்டு; இவன் 
அதி ச அவ. | தன்னைப் பரஈ௩ுபரனுடைய குமா 

ச, இறிஸது வாரினால் அடிக்கவும், முள்முடி, தரிக்க 
வும, கையினால் அறையவும்பட்டது ௪, பிலாத்து 
அவரை விதெலையாக்க சினைத்தும், பூதர்களுடைய 
அ௮மளியினால் சிலுவையில் அறையும்படி. அவரை 
ஓபபுவித்தது ௨௩ அவர்கள அவருடைய வஸதி 
சல்சளுச்காசப பீவிபோட்டது ௨௬ அவர் தம்மு 
டைய தர்யாரை யோகானிடத்தில் ஒபபுலவித்த, 
௨௮. மரணமடைசதது, ௩௧. அவருடைய விலா 
ஈட்டியினால் சூத்தபபட்டது ௧௮ யோசேபபும 
நிக்கோதேமும் அவரை அடக்கம்பண்ணினது 

அப்பொழுது 'பிலாத்சென்ப 
வன் இயேசுவைப் பிடித்து வாரி 
னால் ௮டி.பபித்தான். 
௨ அல்லாமலும் போர்ச்சேவகர் 

மூள்ளுக்களினால் ஒரு முடியைப் 
பின்னி ௮தை அவருடைய சர 
சின்மேல் வைதது; ஒரு Rau 
பான அங்கியை அவருக்குச் தரிப 

பித்த, 
௩ பூதருடைய இராசாவே, 

வாழ்க என்று சொல்லி, ௮ வரு 

டைய கன்னத்தில் அடித்தார்கள். 
௪ பிலாத்தானவன் மறுபடியும் 

வெளியேபோய் ௮வர்களை கோக் 

கி, இதோ, “இவனிடத்தில் ஒரு 
குற்றத்தையும் கான் காணாமவிருக் 
இறதை நீங்கள் அறியும்படிக்கு 
இவனை உங்களிடத்தில் கொண்டு 
வருகிறேன் என்றான். 

டு உடனே முள்முடியும் சிவப் 
பான அ௮ங்இயும் தரிக்சப்பட்டவ 
ராய் இயேசுவானவர் வெளியே 
வந்தார்; அபபொழுது பிலாத்து 
௮வர்களை கோகி, இந்த மனித 
னைப பாருங்கள் என்றான். 
& 3பிரதான ஆசாரியரும் ஊழி 

யக்காரரும் அவரைக் சண்டபொ 
முது, இவனைச் சிலுவைமரத்திலே 
அறையும்) இவனைச் "ஐவைமரத் 

இலே அறையும் என்று சூடப்பிட் 

டார்கள்; அதற்குப் பிலாத்து சொ 
ன்னது: இவனிடத்தில் ஒரு குற் 
றச்தையும் காணவில்லையே; ௮ 
கையால் நீங்களே இவனைச் கொ 
ண்டுபோய், லுவைமரத்தில் ௮ 
றையுங்கள் என்றுன். 

௭ ' யூதர்கள் மறுமொழியாசச் 
சொன்னது: *எங்களுக்கு ஒரு கி   

los ௨௰ 8௯ 

௨௭ ௨௧ மாந் 
ம்டு மடு gra, 
Oy an 

2 யோவா மீறு 

௩௮ ௬ ௨௪ 
அப ௩.௬௧ 

4m Cos ௨௪ 

Oe 

மத் ௨௧, ௬ட 

யோவா ட 
Og" 0 va. 

6ஏசா ௫௩ எ 

௦. ௨௭, ய௨ 

de 
9 

7 ont 2a ௫௩, 

யோவா er mi 

லூக் ௨௩ ௨ 

9 Hu Der w 

10 og ae ee. 

  

  

ரனென்று சொன்னபடியினாலே, 
௮ந்த நியாயப்பிரமாணச்தின்படி. 
யே இவன் சாகவேண்டும் என் 
றார்கள். 
௮ 4 இந்தவசனச்சைப் பிலாத்து 
கேட்டபொழுது ௮திகமாய்ப ப 
யந்து, மறுபடியும் நியாயஸ்தலச் 
இற்குள்ளே போய், 
௯ இயேசுவானவரை நோக், 

நீ எவ்விடத்தான் என்றான்; $௮ 
தற்கு இயேசுவானவர் மாறுத்தரம் 

சொல்லவில்லை. 
௰ அதலால் பிலாத்து அவரை 

நோகச்; நீ எனக்கு மறுமொழி 
சொல்லுஇறெதில்லையா? உன்னைச் 
சிலுவைமரத்தில் அறையும்படி. 
யும் எனககு அதிகாரம் உண் 
டென்றும், உன்னை விடுதலை பண் 
ணும்படியும் எனக்கு ௮.இகாரம் 
உண்டென்றும் நீ அ௮றியாமலா 
இருககரய் என்ன். 
௰க இயேசுவானவர் சொன்னது: 
இரத அ௮.இகாரம் உமக்கு உயரத் 
திலிருந்து கொடுக்கபபடாதிருந்த 
தானால்) 1எனக்கு விரோதமாய்ச் 
செய்யும் அதிகாரம் உமக்கு உண் 
டாயிருக்கமாட்டாத; ௮னபடியி 
னாலே என்னை உமச்கு ஒபபுச் 
கொடுத்தவன் ௮இக பாவமுள்ள 
வன் என்றார். 
௰௨ 4 அதுமுதல் பிலாத்தானவ 

ன் ௮வரை விதெலைபண்ணச் தே 
டினான்; யூதர்கள் அவனை கோக்கு, 
இவனை விதெ$வ பண்ணினால் ம 
இராயனுக்குச் சரேததென் அல்ல, 
கன்னை இராசா என்றெவன் ௪௮ 
னோ அவன் இராயனுச்கு விரோ 
தியாய் இருக்கிறான் என்று கூப் 
பிட்டார்கள். 
Dm “genre பஸ்காவுச்கு எத்த 

னமாச்சப்படுறெ காளுமாய், ஏறக் 
குறைய ஆராம்மணி நேரமுமாயி 
Ges, 

de Sarssroraer Obs aver 
தீதைச் கேட்டபொழுது, ௮வன் 

  

 



  

  

யோவான் Die marr. ௨௪௧ 
  

இயேசுவை வெளியே ௮ழைத்து 
பபோய், தளவறிசைப்படுத்தின 
இடமென்றும்;எபிசேயுபாஷையி 
லே கப்பத்தா என்றும் சொல்லப் 
பட்ட இடத்திலே கியாயாசனத் 
இன்மேல் உளுக்சாந்து யூதர்களை 
கோச், உஙகள் இராசாவைப் 
பாருஙகள்' என்றான். 

௰௫ ௮வர்கள், இவனை அகற்றும் 
அசுந்றும், இவனைச் சிலுவைமரத் 
திலே ௮றையுமென்று கூப்பிட் 
டார்கள்; பிலாத்தானவன் சொன் 
னது? உஙகள் இராசாவை நான் 
சிலுவைமரத்திலே ௮றையலாமா 
என்றான்; அதற்குப் பிரதான ஆசா 
ரியர், 1/இராயனே ௮ல்லாமல் ஒரு 
இராசா எங்களுக்கு இல்லை என் 
ரூர்கள். 

௰௬₹௮ப்பொழுது அவரைச் சிலு 
வைமரத்தில் ௮றையும்படிச்கு ௮ 
வன் ௮வனா அவர்களுக்கு ஓப் 
புச்கொடுச்தான்; ௮ந்தபபடி ௮ 
வர்கள் இயேசுவானவரைப் பிடித் 
துச்சொண்டு போனார்கள். 

௰௭ 4 3அவர் தம்முடைய சிலு 
வைமரத்தைச் சுமந்துகொண்டு, 
எபிரேய பாஷையிலே *கொல்கத் 
தா என்று சொல்லப்பட்ட தலை 
யோட்டிடம் என்னும் இடத்திற் 
குப் புபப்பட்டுப்போனார். 

௰௮ அங்கே அவர்கள்; ஈடுவிலே 
அவளாயும் ௮அவருடனேகூட இ 
ருபக்கங்களிலே வேறிரண்டு பே 
ராயும் சிலுவைமரங்களில் ௮றை 
ந்தார்கள். 

de 4 அன்றியும் பிலாத்தான 
வன் ?நாசரேத்தூரானாயெ இயேசு 
யூதருடைய இராசா என்று எபி 
ரேயுபாஷையிலேயும் இரேக்கை 
ப்பாஷையிலேயும் இலத்தீன்பா 
ஷையிலேயும் எழுதி)௮சைச் சிலு 
வைமரத்தின்மேல் சேர்த்தான். 

௨௰ இயேசுவானவர் சிலுவை 
யில் அறையப்பட்டிருர்த இடம் 
ககரத்திற்குச் சமீபமாய் இருந்தப் 
டி.யினாலே; யூதர்களில் ௮சேசம்   

இ. பி. ௬௯. 
வள அசி 

ச மோ.௫கம், 
இருதி, ௨௭, ௨௬, 

௧௪, மாற் 0@ 

ம இ, தூச், ௨௧, 
௨௪, 

மத், ௨௭ ae, 
as மாற், மடு, 

௨௪, ௨௨, தூக் 
௨௧, ௨௬, ௧௧, 

க் ௪ மே மகி 
am oS, oa 

8௨, 

மத் டே௭ ae 

மாற் மிடு ௨௪. 
தூக் ௨௧, கழ. 

6 மத், ௨௭, கடு 
மாற், ௦6) ௨௪, 
prs, aa, ae 

* அல்லது தைய 
வில்லாமல் செ 

WAIL Ld hha & 

7 @#5,00 Dy 

8ம௧௨௭, ௫. 
மாற், மட ௪ம் 
தூக் ௨௧ ௪௯ 

fang ® 
லோபபா 

9 துச். ௨௪, மறு 

10 யோவா. ம 

௨௧2 ௨ம் ௨: 

டச் எ) பம், 

ae, 

11 Curer oe 

19 யோகா,ச௪,௦௪ 

6a, aa.   

பேர் ௮ந்த மேல் எழுத்தை வா 
இத்சார்கள், 
௨௧ அப்பொழுது பூதருடைய 

பிரதான ஆசாரியர் பிலாத்துவினி 
டத்திற்குப் போய், யூதருடைய 
இராசா என்று நீர் எழுசாமல் சான் 
யூதருடைய இராசா என்று ௮வன் 
சொன்னான் என்றே எழுதவேண் 
டும் என்றார்கள். ! ' 
௨௨. அதற்குப் பிலாத்து நான் எ 

முதினது எழுதியாயிம்றுஎன்றான், 
௨௩ ர $போர்ச்சேவகர் இயேசு 

வைச் சிலுவைமரத்திலே ௮ழைர் 
தீபின்பு ௮வருடைய வஸ்திரங் 
களை எடுத்து,வ்வொரு சேவகனு 
க்கு ஒவ்வொரு பங்கு வரும்படி. 
நாலு பங்காச்கினார்கள்;௮ங் கயை 
யும் எடுத்தார்கள்; gis ௮ங்இ 
தைத்தலில்லாமல் மேலேதொடங் 
இ முழுவதும் செய்யப்பட்டிருந் 
தபடியால்,* 
௨௪ அவர்கள் இசைச் இழியாமல் 

இசைப் பெற்றுச்கொள்ளுடறவ 
னை ௮றியும்படிக்குச் ட்டுப்போ 
டக்கடவோம் என்று தங்களுச் 
குள்ளே பேசிக்சொண்டார்கள்) 
1என் வஸ்திரங்களைத் தங்களுக் 
குள்ளே பம்எட்டுக்கொண்டு என் 
உடையின்மேல் சட்டுப்போட் 
டார்கள் என்ற வேதவாச்ூயம் 
நிறைவேறத்தசகதாசப் போர்ச் 
சேவகர் அப்படிச் செய்தார்சள். 
௨டு 4 *ல்லாமலும் இயேசு 

வின் சிலுவைமரசத்தின் ௮ருசே ௮ 
வருடையதாயும், அவளுடையச 

கோதரியாகய இலேயோப்பார் ம 
ரியாளும், ?மகுதல ஊராளாகய 
மரியாளும் ஜின்றார்கள். 
௨௬ இப்பொழுது இயேசுவான 

வரி தம்முடைய தாயையும்,1௮ங் 
சே நின்ற தமக்கு வுன்பான சீஷ 
னையும் கண்டு) 

௨எதம்முடையதாயை நோக்க, 
11/ஸ்திரியே, இவனே உன் மகன் 
என்றார்; பின்பு ௮ர்தச் சீவனை 
கோக்க, இவளே' உன் தாய் என் 
opt; 13அக்கேரம்முதற்சொண்டு 
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யோவான் 05 # Rarer. 
  

௨௫௨ 

அந்தச் ஷன் ௮வளைச் தன்னிட | இ, பி. ௬௩. | றது மெய்யென்று ௮வன் அறிந் 
மாய்ச் சேர்த்துச்கொண்டான். வவ | இருக்குறான். . 

௨௭ 1 இதின்பின்பு இயேசுலா அக்க ௬௬. அவருடைய எலும்புக 
னவா எலலாம் (iP if Bl திர்ந்த $யேரஙா, ம், ளில் ஒன்றும் மேறிச்ப்படுவதில் 

தென்று a Dig, வேதவாக்கியம் 
நிறைவேறத்சச்சசாகத் தாகமாயி 
ருக்கிறேன் என்றார், 
௨௧ அங்கே காழி நிறைந்த பாத் 

இரம் வைச்ச்பீபட்டிருர்தது; அ 
தலால் ௮வர்சள் சடற்காளானைக் 
காடியில் தோய்த்து, ஈசோப்புத் 
தண்டில் பூட்டி, அவருடைய வா 
யினிடத்திற்கு நீட்டிக் கொடுத் 
தார்கள். 
௬௰ இயேசுவானவர் சாடியை 

வாங்ளெபின்பு, £முடிந்ததென் 
௮ சொல்லித் தலையைச் சாய்த்து, 
ஆவியை ஒப்புவித்தார். 
௬௪ ரி 4அந்த காள் பெரிய ஓய்வு 

நாளுக்கு ஆயத்தசாளானபடியினா 
லே, *உடல்கள் அந்த ஒய்வுரசாளி 
லே லுவைமரங்களில் இராதபடி 
யூதர்கள் பிலாச்துவினிட ¢ Se 
போய் அவர்களுடைய கால் எலு 
ays முறிக்சப்படும்படிக்கும் 
உடல்கள் எடுத்தப்போடப்படும் 
படிக்கும் அவணிடத்தில் உத்தரவு 
கேட்டுக்கொண்டார்கள். 

௬௨ அர்தபபடி, போர்ச்சேங்கர் 
ழ|போய், அவருடனேகூடச் லு 
வைகளில் ௮றையபபட்ட முர் 
,இனவனுடைய சால் எலும்புகளை 
யும் மற்றவனுடைய கால் எலும்பு 
சளையும் முறித்சார்கள். 
௬௩ அவர்கள் இயேசுவினிடச் 

தில் சேர்ந்தபொழுது அவர் மரிதீ 
sass ser, அவருடைய கால் 
எலும்புகளை முறிக்கவின்8வ. 
௬௪ போர்ச்சேவகரில் ஒரு௨ன் 

ஈட்டியினால் ௮௮ருடைய விலா 
வில் குத்தினான்; உடனே இரத் 
தீழும் சலமும் புறப்பட்டன. 
௩௬௫ 4 அசைச் சண்டவன் ௮ 

சைக்குறித்துச் சாட்டிசகொச்கி 
ரான்) அவனுடைய சாட்சி மெய் 
யாய்'இருக்கன்றது; நீங்கள் விசு 
வா௫ிச்கும்படிக்கு,சான் சொல்லு 

Pm tne em gem வதன... ale mn en etl Hee 
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4 ௪௨, வச, மாற் 
ங்டு ௪௨, 

5௫ மோ, we 
ak 

64a Gur, @ ௯௬, 

வீர் 

7 உ மே Oe 
௪௬, ௪ மோ, 

௭ம்டே சல க்௪, 

a0 

8 om, 2.0. da, 
Oe சசரீ 2௨, 

ம் வெளி ௧௭ 

us ae Ber 

மாற் மடு ௪௨ 
லூக் ௨௩ (டும், 

10 யோலா ௬௯ 

௨ de ௪௨௨ 

11 பேரவா ௬௧), 

௨ எ,டும் 

12அப ட ௬ 

13 as, we, 

l4 ger Ga aw 

லை என்கற வேசதவாச்சியம் நிறை 
வேறத்தச்கசாச இவை ஈடந்தன. 

௬௭ அல்லாமலும் "தாங்கள் குத் 
இனவனாப் பார்ப்பாசகளென்றும் 
வேறு வேதவாக்கியம் சொல்லு 
இன்றது. 

௩௮ ரீ *அதற்குப்பின்பு ௮றிமத் 
இய ஊரானுமாய், இயேசுவானவ 
ருச்குச் 2ஷனாயிருந்தும் 11யூதர்ச 
ளுக்குப் பயபபட்டதினாலே ௮ 
தை மறைத்தவனுமாயிருந்த யோ 
சேப்பென்பவன் இயேசுவினு 

| டைய சரீரத்சை எடுத்துக்கொள் 
'ஞம்படிக்குப் பிலாத்துவினிடச் 
இல் உத்தரவு கேட்டான்; பிலாத் 
து உத்தரவு கொடுத்தான். அகை 
யால் ௮வன் போய், இயேசுவின் 

| சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டான். 

௬௬ 11ஆரம்பத்திலே ஓர் இராத்திரி 
யில் இயேசுவினிடத்திற்குப் 
போயிருந்த கிக்கோதேமு என்ப 
வனும் சேர்ந்து, வெள்ளைபபோள 
மூம் கரியபோளமும் கலந்த ஏறக் 
குறைய நூறுராத்தல் பரிமளத்சை 
ச்கொண்டுவந்தான். 

௪௰ அவர்கள் இயேசுவின் சரீ 
ரத்தை எடுத்துக்கொண்டு, '“யூதர் 
கள் சவங்களில் சுகந்தவருச்சமிடு 
இற வழக்கத்தின்படி, ௮ரைச் ௬௧ 
ந்தவருகச்கங்களுடனேகூடச் சே 
லைகளில் கட்டினார்கள். 

௪௪ மேலும் ௮வர் சிலுவையில் 
அறையப்பட்ட இடத்திலே ஒரு 
தோட்டமும், அந்தச் தோட்டத்தி 
லே ஒருக்காலும் ஒருவரும் வைக் 
கப்பட்டிராத புதிய கல்லறையும் 

இருந்தது. 
௪௨ 13யூதருடைய ஆயத்தராளா 

னபடியினாலும் அந்தக் கல்லறை 
சமிபமானபடியினாலும் இயேசு 
வானவளா!*அவ்விடத்திலே வை 
தீதார்கள். 
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௨௰. அதிகாரம். 
க, மரியாளாம், ௩, பேதுருவும், யோகானும், அவர் 

உயிர்த்தெமுர்ததை ஆறியாமல் சல்லறையினி 
டத்தில் போனது, 6௪, இயேசு மருதல்களர் மரி 
யாஞச்ராம், 0௯ தம்முடைய 9ிஷர்சழக்கும் காட் 
பரனது. ௨௪ தோமாவின அலசமபிக்கையை 

யும் சல்லறிச்சையையும்குறித்தச் சொல்லியது 
சும் வேத எழுத்துகள் இரடசண்ணியத்துக்குப 
போதுமானவைகளென்பது, 

பின்பு வாரத்தின் முதலாம் 
மை காலையிலே இருட்டிருச்சை 

யில், மகுதலஊராளாகய மரியாள் 
சல்லழறையினிடத்திற்குப் போய், 
அதில் இருந்த சல்லை எடுத்துப் 
போட்டசைக் சண்டாள். 
௨ ஆதலால் ௮வள் ஒடி, சீமோன் 

பேதுருவினிடத்திலும் “இயேசு 
வுக்கு ௮ன்பாயிருந்த மற்றச் ஷூ 
னிடத்திலும் போய்; கல்லறையி 
விருந்த கர்த்தரை எடுத்துச்கொண் 
டார்கள்; ௮வனா வைத்த இடம் 
எங்களுக்குத் தெரியவில்லை என் 
றாள். 
௬ 3அப்பொழுது பேதுருவும், 

அந்த மற்றச் வேனும் சல்லறையி 
னிடத்திற்குப போகும்படி. புறப் 

பட்டு; இருவரும் ஒருமித்து ஒடி. 
ஞர்கள். 
௪ பேதுருவிலும் அந்த மற்றச 

சீஷன் ௮௧௪ துரிதமாய் ஒடி; மூர் 
திக்கல்லறையினிடத்தில் சோந்து, 

டு குணிந்து கின்று அதற்குள் 
ளே பார்க்கையில், *சேலைகள் 
வைத்திருச்சச் கண்டான். 
௬ அவன் உள்ளே போகவில் 

லை; சீமோன்பேதுரு ௮வனுக் 
குப் பின்சென்று போய், கல்ல 
றைக்குள்ளே பிரவேசித்து, 
௪ “சே$லகள் வைச்திருக்றெதை 

யும், அவருடைய தலையைச் சுற் 
றியிருர்ச சேலை மற்றச் சேலைக 
ஞுடனே வையாமல் தனியாய் 
ஒரிடத்திலே சுருட்டி வைத்திருக் 
இறதையும் சண்டான். 
௮ அப்பொழுது முத்திக் சல்ல 

றையினிடத்திற்குப் போன மற் 
ச் வனும் உள்ளே பிரவே௫த் 
துச் சண்டு ஈம்பினான். 
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& ‘gat மரித்தோரிவிருக்து 
எழுக்திருக்கவேண்டும் என்றெ 
வேதவாக்கயத்தை அவர்கள் அது 
வாக்கும் அதிர்துகொள்ளாதிரு 
ந்தார்கள். 
௰ பின்பு ௮ர்தச் ஷேர் தங்கள 

டைய இடச்திற்குத் திரும்பினார் 
கள். 
Os ॥ 7மரியாள்” கல்லறையின் 

wearer வெளியிலே அழுது 
கொண்டு நின்றாள்; அப்படி அழு 
அகொள்ளுசையில், ௮வள் கல்ல 
றைச்குள்ளே குனிந்த பார்த்து, 
௰௨ இயேசுவின் சரீரம் வைக் 

சபபட்டிருந்த இடத்திலே வெண் 
மையான உடையுள்ளவர்களாய், 
தீலைமாட்டிலே ஒருவனும் கால் 
மாட்டிலே.ஒருவனுமாச இரண்டு 
தூதர்கள் உளுக்சார்திருச்ற 
தைக் ச௪ண்டாள். 

௰௬ அவர்கள் ௮வளை ரோக்க) 
ஸ்திரியே, என்னத்தினாலே ௮ழு 
இருய் என்றார்கள்; அதற்கு ௮வள் 
சொன்னது! என் சர்த்தாவை எடுத் 
துச்கொண்டு போனார்கள்; அவ 
ரா வைத்ச இடம் எனக்குத் தெ 
ரியவில்லை; (௮தினாலே௮ழுகழே 
ன்) என்று சொல்லிப* பின்னாகச் 
இரும்புகையில், $இயேசுவான 
வர் கிற்றெதைச் கண்டாள், 
௰௪ *௮வள்௮வலா இயேசு என் 

று அறியவில்லை; அப்பொழுது இ 
யேசுவானவர் ௮வளை கோக்க, 
O@ ஸ்திரியே, என்னத்தினாலே 

அழுடருாய்? யானாத் தே0கிருய் 
என்ரூர்; ௮வள் ௮வனாத் சோட் 
டச்தாரனென்று எண்ணி sarc 
டனே சொன்னது! ஐயா, நீர் ௮ 
வரை? எடுத்துக்கொண்டுபோனீ 

சானால், ௮வலா வைத்த இடத்தை 
எனக்குச் சொல்லவேண்டும்; 
நான் போய் ௮வளா எடுத்துக் 
கொள்ளுவேன் என்றாள். | 
௦௬ அப்பொழுது. இயேசுவான 

வர் மரியாளே என்று அவளுட 
னே சொன்னார்; உடனே அவள்   இரும்பிச்கொண்டு, இரபூனி என் 
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௮ ௮வருடனே சொன்னாள்; இர 
yor என்பதற்குப் போதகரே 
என்று மர்த்தமாம். 
2௪ இயேசுவானவர் சொன்ன 

து: நீ என்னைத் தொடாதிரு, இன் 
னம் என் பிதாவிணிடத்திற்கு கான் 
1எழுந்துபோகவில் லையே, இப் 
பொழுது நீ என் சகோதரரிடச் 
திற்குப் போய், *என் பிதாவினி 
டத்திற்கும் உங்கள் பிதாவினிடச் 

இற்கும் என் சேவனிடத்திற்கும் 
உங்கள் தேவனிடச்திற்கும் எழுந் 
துபோடறேன் என்று அவர்களு 
டனே சொல் என்றார். 
Dy 4மகுதல ஊராளாடிய மரி 

யாள் போய்த் தான் கர்த்தரைக் 
கண்டதையும்) ௮வர் தன்னுட 
னே சொன்னவைகளையும் 2ஷ 

ருக்கு அறிவித்தாள்: 
௰க 4 *வாரத்தின் முதல்ழமை 

யாகிய ௮ன்றைத்தினம் ௮ஸ்தம 
னகசாலத்திலே சீஷர்கள் யூதர்க 
ளுக்குப் பயப்பட்டஇினாலே கத 
வுகளைப் பூட்டிச் கூடியிருக்கை 
யில், இயேசுவானவர் தோன்றி 
ஈடுவே நின்று, உங்களுக்குச் சமா 
தானசவுக்கயம் உண்டாவதாக 
என்று சொல்வி, 
௨௰ தம்முடைய கைகளையும் வி 

லாவையும் அவர்களுக்குக் காண் 
பித்தார்; 6€ஷர்கர்ததனாக் சண்ட 
பொழுதுசர்தோஷப்பட்டார்கள். 
௨௪ பின்பு இயேசுவானவர் மறு 

படியும் அவர்களுடனே சொன் 
னது: உங்களுக்குச் சமாதான 
சவுச்சிெயம் உண்டாவதாக) "பிதா 
என்னை அ௮னுப்பினதுபோல ரா 

னும் உங்களை அனுப்புகிறேன் 
என்று சொல்லி, 
௨௨ அவர்சள்மேல் ஊதிப் பின் 

பு சொன்னதாவது: பரிச,தசஅவி 
யைப் பெற்றுச்சொள்ளுங்கள். 
em எவர்களுடைய பாவங் 

களை மன்னிப்பீர்களோ ௮ வர்க 
CEG Sona ser மன்னிச்கப்பட் 
டிருக்கும், எவர்களுடைய பா 
வங்களை மன்னியாமல் இருப்பீர் 
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34 தூச்,௪ ௪,   

சளோ அவர்களுக்கு அவைகள் 
மன்னிக்கப்பட.ாமல் இருக்கும் 
என்ருர். 
௨௪ 4 அப்பொழுது இயேசு 

வானவர் வந்திருந்த காலத்திலே, 
"பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய தீதி 
மூ என்னப்பட்ட தோமா ௮வர்ச 
ஞடனேகூட இருக்கவில்லை. 
௨டு ஆதலால் மற்றச் சஷர் ௮ 

வனை நோக்க), காங்கள் சர்ததனாக் 
கண்டோம் என்றார்கள்; அதற்கு 
௮வன் சொன்னது: ௮வருடைய 
சைகளில் ஆணிகள் அடித்திருந்த 
தழும்பை சான் கண்டு, அந்தத் 

தீழும்பிலே என் விரலை வைத்து; 
அவருடைய விலாவிலே என் 
கையை யவையாவிட்டால் விசுவா 
சிச்சமாட்டேன் என்றான். 
௨௬ 4 எட்கொளுக்குப் பின்பு 
அவருடைய Paps மறுபடியும் ௮ 
றைக்குள்ளே இருந்தார்கள், தோ 
மாவும் அவர்களுக்குள்ளே இருக் 
தான்; கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக் 
தன; ௮ப்பொழுது இயேசுவான 
வர் தோன்றி ஈடுவே நின்று, உங் 
களுக்குச் சமாதானசவுச்சியம் உ 
ண்டாவதாக என்று சொல்லி, 
௨௭ பின்பு தோமாவை கோக்க, 

உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் 
கைகளைப் பார்,மேலும்11/உன் கை 
யை நீட்டி என் விலாவிலே வை, 
அவிசுவாசியாய் இராமல் விசவா 
சியாய் இருப்பாயாக என்றார், 

௨௮ அதற்கு மாறுத்தரமாகத் சோ 
மா ௮வரை நோக, என் கர்த்தா 
வே, என் தேவனே என்றான். 
௨௧ இயேசுவானவர் சொன்ன 

து: தோமாவே,நீ என்னைச்கண்ட 
படியினாலே விசுவாடத்தாய்;!!கா 
மைலிருந்து விசுவா௫ிக்றெவர்க 
ள் பாக்யெவான்கள் என்றார். 
௬௰ 4 அன்றியும்!*இந்தப் புத்தகத் 

தில் எழுதப்படாத ௮ரேக அற்பு 
தங்களையும் இயேசுவானவர் தம் 
மூடைய சீஷருக்கு முன்பாகச் 
செய்தார். 
௬௧ இவைகள் இயேசுவானவர் ! 
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பராபரனுடைய குமாரனாகிய இ 
றிஸ்த என்று நீங்கள் விசுவாசப் 
பதற்கும், 1விசுவா௫ித்தபின்பு ௮ 
வருடைய சாமத்தினாலே சீவனை 
அடைவதற்கும் ஏதுவாக எழுதப் 
பட்டிருக்கின்றன. 

௨௧. அதிகாரம். 
ச இறிஸது மறுபடியும் ஷெர்களுக்குத் தரிசனையாட), 

அவர்களுக்றாப பிடிபட்ட எராளமான மீன்களி 
Ou அவரை அவர்கள இன்னாரென்று அறிசத 
கொண்டது 0௨ அவர் அவர்களோடே அசனம் 
பண்ணி, மடு பேதுருவைத் தம்முடைய ஆட 
ெ்ருட்டிகளைழம் ஆகெளையும மேயக்குமபடு, 
உறதியாயச் கற்பித்து, 0௮. அவனுடைய மரணத் 

தின விவரத்தை அவனுக்கு முன்னறிலித்து, ௨௨ 
யோலவானைக்குறித்துத் தமமைச் சேட்ட சேள்கி 
க்கு உததரவு சொனனது உடு முடிவுரை 

அதன்பின்பு இயேசுவானவர் 
தீபேரியாவின் கடல்கமாயிலே 
சீஷருக்குச் தம்மை மறுபடியும் 
காண்பித்தார்; அங்கே காண் பித்த 
பிரகாரமாவது? 

௨ சீமோன்பேதுருவும், தீதிமு 
என்னப்பட்ட தோமாவும், சவி 
லேயா காட்டிலுள்ள கானாவூரானா 
இய காத்தான்வேலும், செபேசே 
யுவின் குமாரரும், அவருடைய 
சீஷரில் வேறிரண்டுபேரும் கூடி. 
யிருக்கும் சாலச்திலே, €மோன் 
பேதுரு மற்றவர்களை கோகு, நா 
ன் மின்பிடிச்சகப்போடிறேன் என் 
ரான்; ௮வர்கள், சாங்களும் உன் 
னுடனேகூட வரும் என் 
ரூர்சள். 

௬ உடனே அவர்கள் புறப்பட் 
டுப்போய்ப் படவேறினார்கள்; ௮ 
ந்த இராத்திரியிலே ௮வர்சள் ஒன் 
றும் பிடிக்சவில்லை. - 
௪ ரி விடியற்காலமானபொழுது 

இயேசுவானவர் சனாயிலே நின் 
ரூர்) *4௮வனாை இயேசுவென்று 
சீஷர் ௮றியாமலிருந்தார்சள். 
௫ *௮ப்பொழுது இயேசுவான 

வர் ௮வர்களை நோச்டு, பிள்ளைக 
ளே)* போசனம்பண்ணுறெதற்கு 
ஏதாகிலும் உங்களிடத்தில் உண் 
டா என்றார்) அதற்கு அவர்கள் 
ஒன்றும் இல்லை என்றார்கள். 
௬ ௮வர் சொன்னது; “நீங்கள் 
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படவுக்கு வலதுபுறமாக வலை 
யைப் போடவேண்டும், அப்பொ 
முது உங்களுக்கு ௮சப்படும் என் 
ரர்; அந்தப்படி ௮வர்சள் போட் 
9, திரளான மீன்கள் ௮சப்பட்ட 
தினாலே ௮சை இழுச்சமாட்டா 
இருந்தார்கள். 

௪ ஆதலால் "இயேசுவுக்கு ௮ன் 
பாயிருந்த ஷன் 'பேதுருவை 
கோக்க), ௮வர் சர்த்தர் என்றான்; 
அவர் கர்த்தரென்று சமோன்பே 
தரு சேட்டவுடனே, தான் வஸ் 
இரமில் லாதவனானப டியினா லே 
சட்டையைக் கட்டிச்கொண்டு, 
கடலிலே குதித்தான். 
௮ மற்றச் சீஷர் ஏறக்குறைய இ 

ருதாறுமுழமமாத்திரம் சனாச்சுச் 
தாரத்திலே இருந்தபடியினாலே, 
மீன்களுடனே வலையை இழுச் 
அக்கொண்டு, படவினோடே (௧ 
னாயைச்) சேர்ந்தார்கள், 
௬ ௮வர்கள் கரையில் சேர்ந்து 
இறங்கெபொழுது; அனிச்ச 
ரிகள் இருக்கறதையும், ௮தின் 
மேல் மீன் வைத்திருச்ெதையும், 
அ௮பபத்தையும் கண்டார்கள். 

௰ பின்பு இயேசுவானவர்சொன் 
னது: நீங்கள் இப்பொழுது பிடித் 
தீ மீன்சளில் சல கொண்டவொருங் 
கள் என்றார். 
de ௮ப்பொழுது €மோன்பே 

அரு படவுக்குத் திரும்பி, நூற் 
ஹைம்பத்துமூன்று பெரிய மீன்க 
ளால் நிறைந்த வலையைச் சனை 

யில் இழுத்தான்; இவ்வளவு இருர் 
தும் வ$ல இழியவில்லை. 
௰௨ 4 பின்பு இயேசுவானவர் 

௮வர்களை அழைத்து, போசனம் 
பண்ண வாருங்கள் எனறார்; அப் 
பொழுது ௮வளாகச் கர்த்தர் என்று 

சஷர் அறிந்தபடியினாலே, அவர் 
களில் ஒருவனாயினும் நீர் யார் 
என்று சேட்கத் துணியவில்லை. 
௰௩ அன்றியும் இயேசுவானகர் 

சேர்ந்து, அப்பத்தையும் மீனையும் 
எடுத்து அவர்களுக்கு ப் பரிமாறினார்.   ௰௪ இயேசுவானவர் மரித்சோரி 
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விருந்து எழுர்தபின்பு, தம்மு 
டைய சீஷருச்குச் சாட்டின தரி 
சனைகளில் இது மூன்றாவது. 
௰டு ர ௮வர்சள் போசனம்பண் 

ணினபின்பு, இயேசுவானவர் ச 
மோன்பேதுருவை கோக்க, யோ 
னாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, 
இவர்களிலும் நீ என்னிடத்தில் ௮ 
இசமாய் அ௮ன்புகூருகறாயா என் 
ரூர்; அதற்கு ௮வன் சொன்னது: 
ஆண்டவரே, ரான் உம்மிடத்தில் 
௮ன்பாயிருச்றெதை நீர் அறிந்தி 
ருக்இறீர் என்றான். ௮வர் சொன் 
னது: *என் ஆட்டுக்குட்டிகளைப் 
போஷிப்பாயாக என்றார். 
de Mery ௮வர் இரண்டாந்த 

ரம் அவனை கோக்க, யோனாவின் 
குமாரனாகிய €மோனே, என்னி 
டத்தில் ௮ன்புகூருறாயா என் 
ரர்; அதற்கு ௮வன் சொன்னது: 
ஆண்டவரே, கான் உம்மிடத்தில் 

அன்புகூருறெதைரீர் அறிந்திருக் 
இறீர் என்றான். ௮வர்சொன்னது: 
என் ஆகெளை மேய்ப்பாயாச என் 
ரூர்: 
௰எ பின்பு அவர் மூன்றுந்தரம் 
௮வனை கோக்கு; யோனாவின் கு 
மாரளாகிய சீமோனே, நீ என்னி 
டத்தில் அன்புகூருகறாயா என் 
ரூர்) என்னிடத்தில் அ௮ன்புகூருக 
ராயா என்று ௮வர் மூன்றா£தரம் 
தன்னுடனே சொன்னபடியினா 
லேபேதருதுச்சமடைர்து, ஆண் 
டவரே, நீர் ஏல்லாவற்றையும் ௮ 
றிர்திருச்ீர, சான் உம்மிடத்தில் 
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சொன்னது: என் ஆகெளைப் போ 
ஷிப்பாயாக. 
௰௮ அல்லாமலும் *ரீ இளவயழ்ள் 
எவளாயிருச்ஸகயில், நீயே உன்௮ 
ராயில் சச்சைகட்டிக்கொண்டு, 
உன் இஷ்டப்படிக்கு நடந்து 
இரிந்தாய், நீ மு.தர்ர்த வயதுள்ள 
வனாயிருச்கும்பொழுது உன் சை 
களைநீட்டுவாய்; மேலும் வேறொ 
ரன் உன் அ௮னாயில் கச்சை   இறீர் என்றான்; இயேசுவானவர் | ,   
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கட்டி, உனக்கு இஷ்டமில்லாத 
இடத்திற்குச் சொண்டுபோவான் 
என்று மெய்யாகவே உனக்குச் 
சொல்லுகிறேன் என்றார். 
௰க ௮வன் பராபரனுச்குப் புக 

மூண்டாகத்தக்கசாக *அடையும் 
மரணவசையைக்குறிது இப்படி. 
ச்சொன்னார் அப்படிச் சொன்ன 
பின்பு, எனச்குப் பின்சென்றுவா 
என்று ௮வனுடனே சொன்னார். 
௨௰ 4 அந்தப்படி பேதுரு (பின் 

செல்லுகையில்) திரும்பிப்பார்த் 
த; இயேசுவுக்கு அன்பாயும் இ 
ராப்போசனம்பண்ணுசையில் ௮ 
வருடைய மார்பிலே சாய்ந்து 
ஆண்டவரே, உம்மைச் காட்டிச் 
கொபெபவன் யாவனென்று சே 
ட்டும் இருந்த சீவனும் பின்செல் 
லுறெசைச் சண்டு, 
௨௪ இயேசுவானவரை நோக்க, 

ஆண்டவரே, இவன் என்னமாய் 
இருப்பான் என்றான். 
௨௨ அதற்கு இயேசுவானவர் 

சொன்னது: "சான் வருமளவும் 
இவன் இருக்க எனக்குச் சத்தமா 
னால், அதினாலே உனக்கென்ன, 
நீ எனக்குப் பினசெல் என்ளூர். 
௨௬ ௮.தினாலே அந்தச் €ஷன் 

மரிப்பதில்லை என்றெ பேச்சு 
சகோதரருக்குள்ளே உண்டாயிழ் 
று; இயேசுவானவர் ௮ வன் மரிப் 
பதில்லைஎன்றுசொல்லாமல்,கான் 
வருமளவும் ௮வன் இருக்ச எனச் 
குச் த்தமானால் ௮தினாலே உனச் 
கென்ன என்று சொன்னார். 
௨௪ 4 அந்தச் சஷேனே இதச் 

சங்கதிசளைக்குறித்துச்சாட்சுிசொ 
டுத்து, இவைகளை எழுதியிருகஇ 
ape; அவனுடைய சாட்டுமெய் 
யென்றது ௮றிர்திருககறோம்; 7௮ 
ன்றியும் இயேசுவானவர் செய்த 
மற்ற ௮0ேச காரியங்களும் உண் 
டு. “11அவைகள் ஒவ்வொன்றாய் ௭ 
மூதப்பட்டால் ௮தினாலே உண் 
டாகும் புத்தசங்கள் வைச்றெதற் 
கு உலகம் போதாசென்று எண் 
ணுறேன்.- அமன். 

  

 



  

  

1 டிய 
ACTS. 

அப்போஸ்தலருடைய 

நடபடிகள். 

அ.தஇகாரம். 
க இறிஸது பாமணடலம போவதை அபபோஷத 

லர் சாணுமபொருட0 ஒலீகமலைஅணடையில் 
அகாகளைக் கூட்டி, உலக சாடஇகளாயிருக்கும் 
படி. இல சாளுாக்குபபினபு பரிசுத்தஆவியை ௮ 
னுபபுவோமெனறு வாக்குததததமபண்ணி, எரு 
சலேமிலே அவர்கள் ஈத ஆவியின வருகைக் 

குக் காததிருககும்படி கற்பிததது, ௯, ௮வா பர 
மணடலததக்கு ஏறினபினபு இரண்டு தூதாகள 
அவருடைய இரணடமம் வருகைக்கா எஇர்பார்த் 
இருக்க அவர்களஞச்ருப புததிசொனனது 0௨, ௮ 
வாகள எருசலேமுக்குப போய யூதாவுக்குப பதி 
லாச மததியாவை அபபோஸ்தலஞகத் தெரிர்து 
கொண்டது. 

1 : 
தேயோப்பிலுவே, இயேசுவா 
னவர் தாம் தெரிந்துகொண்ட ௮ 
ப்போஸ்தலருக்குப் பரிசுத்தஆவி 
யினாலே கட்டளையிட்ட பின்பு, 
௨ 3௮வர் உயர்த்தப்பட்ட சாள் 

வரைக்கும் செய்தும் உபதே$ித் 
தும் இருந்த யாவையும் குறித்து 

ழூதலாம் பிரபந்தச்தைப் பண்ணி 
னேன். 
௩ அவர் பாடுபட்டபின்பு *காழ் 

Lg ster அளவும் அவர்களுச்குச் 
தரிசனையாக, பராபரனுடைய இ 
ராச்சியத்தைக்குறித்து ௮வர்களு 
டனே பேிச்சொண்டு, இவ்வித 
மாய் அவர்களுச்கு அகேக திருட் 
டாந்தங்களினாலே தம்மை auf 
ரோடிருக்கிறவர் என்று காண்பித் 
தார். 

௪ அன்றியும் ௮வர் அவர்களைச்   

நி. பி. ௬௩. 
ee tae 

l pra « «& 

மத் உறு 8௯ 

மாற் ம௬ மடு, 
யோவா of 

2.8 Hud os, 

௪௨, 

மாற் ௦௬.௦௯ 

தூக் ௬ டக, 

௨௪ கெ, ௬ 

வச, ௪ நமோ, 
a, De 

*மாற் 0௬ 0௪, 
தூக் ௨௪ ௧௬ 

யோவா 2.0, 

be, Oe ௨௧ 

4,0" a@arf, 
o@ @ 

5 grd oe, on, 

௪௯ 

* தல்லது அவா 

சளோடு புத் 

தி 
6 மத்கம்க அப 

ம்க௰௬, ம௯ ௬, 

7 யோவேே சு, 
ogy Hu ae 

bs O@ 

8 gné oe ௪௯; 
யோகா, Oe 
மச, ௨௬, ௨௭. 

o@ ae a, 

எ அப,௨ க்க, 

9 os oe, & 

10 ஏசா ௧ ௨௬ 

தானி எ ௨௭ 

ஆமோ ௯ ௦௧, 

11மச் ௨௪ ௧௬ 

மாற் 2௩ ௬௨ 

4 Qse, @ «4   
  

கூடிவரச் செய்து,* அவர்களை 
கோக்க, யோவான் சலத்தினாலே 
ஞானஸ்கானம் கொடுத்தான்; நீங் 
கள் சிலகாள்களுக்குப்பின்பு பரி 
சுத்ததவியினாலே ஞானஸ்கானம் 
பெற்றுக்கொள்வீர்கள். 

டு *அகையால் நீங்கள் எருச 

Cab ஈகரத்தைவிட்டுப் போகா 
மல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட் 
டபிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறை 
வேறச் சாத்திருங்கள் என்று சட் 
டளையிட்டார்: 

௬ 4 அப்பொழுது *கூடிவந்தி 
ருந்தவர்கள்௮வரைாநோச்இ, ஆண 
டவரே, 1இராச்சியபரிபாலனத் 
தை இஸ்ரவேலருக்கு நீர் இச்சால 
தீதிலா திரும்பக்கொடுப்பீர் என்று 
கேட்டார்கள். 
எ அதற்கு Hat சொன்னது: 

11பிதாவானவர் தம்முடைய ௮தி 
சாரத்திலே வைத்திருக்க காலங் 
களையாகிலும்வேளைகளையாகலும் 
ape pst உங்களுக்குத் தகாது, 

௮, பரிசுத்தஆவி உங்களிடச் 
aa வரும்பொ pp {bm sor பெ 
லனடைந்து, 14சருசீலேமிலும் பூ 
தேயா சமாரியா சேசங்சளில் எங் 
கும், பூமியின் எல்லைவனாக்கும் 
எனக்குச் சாட்சிகளாய் இருப்பீர் 
கள் என்றூர், 

19 தூக் ௨௪ ௪௬, 1 பரிசுத்த ஆவியீன கல்லமை வருறெதால் --13 அப், ௨, ௧, ௪ --14 தூச்,.௨௪ ௪௮, 

  

யோகா, மடு ௨௭, ௨௨ ae, ஆப் ௨, ௩௨, 

  

 



  

  

௨௪.௮ அப்போஸ்தலர் க அதிகாரம். 
  

& $ 1இவைகளைச் சொன்ன 
பின்பு, அவர் அவர்களுடைய 
சண்களுக்கு. முன்பாக உயர்த்தப் 
பட்டார்) ௮வர்கள் ௮வனாச் சா 
ஞுதபடிச்கு ஒரு மேகம் ௮வரை 
எடுச்துச்சொண்டுபோயிற்று. 
௰ அவர் போனபொழுது, ௮ 

வர்கள் வானத்தை அண்ணாந்து 
பார்த்திருக்கையில், வெண்மை 
யான வஸ்திரமுள்ள மனிதர் இர 
ண்டுபேர் ௮வர்சளின் ௮ருகே 

நின்று, 
௰௪ கலிலேயராகய மனிதரே, 

*நீங்கள் என்னத்துச்காக வானத் 
தை ௮ண்ணாந்துபார்த்து கிற்இதீர் 
கள்? உங்களைவிட்டு வானத்துக்கு 
ஏடுத்தச்சொள்ளப்பட்ட அந்த 
இயேசுவானவர் உங்கள் சண் 
களுக்குழுன்பாச வானத்துக்கு ௭ 

முர்துபோனவிதமாய்த் Aqua 
ருவ்ர் என்றார்கள். 

௰௨ 1 $௮ப்பொழுது அவர்கள் 
ஓலீவ என்னப்பட்ட மலையை 
விட்டு எருசலேம் ஈகரத்துக்குத் 
இரும்பினார்கள்; ௮ந்த மலை ஒரு 
ஓயவுகாள் பிரயாணதூரமாய் எரு 
சலேமுக்குச் சமீபமாயிருக்கன் 

றது..." 
Om ௮வர்கள் aes போன 

பொழுது, 1மேல்வீட்டில் ஏறினர் 
கள்; அங்கே பேதுருவும், யாச் 
சோபும், யோவானும், அச்இிரே 
யாவும், பிலிபபும், தோமாவும், 
பருத்தோலோமேயும், மத்தேயும், 
அல்பேயுவின் குமாரனாகிய யாகச் 
கோபும்; ?செலோசத்தே என்னப் 
பட்ட சமோனும், 
பின் சகோதரனாக ௦ “ பூதாவும் 
தீங்கியிருந்தார்கள். 
௰௪ 11! இவர்கள் எல்லாரும், “இ 

யேசுவின் தரியாயெ மரியாள் முத 
லான ஸ்திரிசளோடும் 13௮௮௬ 
டைய சசோதரரோடும்கூட ஒரு 
மனப்பட்டு, செபத்திலேயும் வே 
ண்தெலிலேயும் உறுதியாய்ச் தரித் 
திருந்தார்கள். 
௰டு 4 அ௮ர்காள்களில் ஒருகாள், 

10யாக்கோ |   

இ. பி. ௬௬. 

தடை அவல 

1 நூச், ௨௪, கே, 
யோவா.௪ ௬௨, 

22. ae 

மத் உற. 8 
orp. de ட, 
தூக் ௨௪ ௪ 

யோகா வம, 
oa. gu D &, 

ad 

4g 2, எ; 

oe கக 

நதானி ௭.௦௩, 
os ௨௪ ad, 

மாற் de De, 

தூக் ௨௪ ௨௭, 

யோவாம௪ க 

சசெச்சம் ௪, 
be ௨செசச 

உ வெளி க ௭ 
6 தூக் ae 
@a. 

7 HU ௯, ௬௭, 

am ad ௮ 

8 ws Do, me 
9gn4 & 0@ 
10 yar, ௪, 

N gue see 
19 தூக் ௨ஈ ௪௬, 

படு ௨௪, ம 

13 மத் os @@ 
14 Gadi no 
15 தூக் ௨௨௪௭ 

யோவா ம 
6௪ ௪௧ ௬ 

யோகா, க 
0௮. 

17மத் ம ௪, 

தூச், ௬ ௧௯. 

16 ௨ட கச௪னம் 

அப oe. உட 

௨ம் ௨௪; ௨௪, 

Om 

19s ae ௫), 

எ) ௮ 
20 மத் ௨௬,௰ட௫ு 
௨பே,௨ மடு 

91 ௪௫ ௬௯ உட 
92௪௨ tH 

அல்லது தொ 
pte. 

2 orp «, « 

94௯ ௮௪, 

95 யோவா, மடு 

oe, லி. ae 

அப ௪,௧௬௧ 

  

  

14ஏறச்குறைய ாற்றிருபதபேர் 
கூடிவாதிருசபொழுது, பேதுரு 
என்பவன் சீவருக்குள்ளே எழுக் 
இருந்து சொன்னதாவது; 
Oe சகோதரர்களே, 13 இயேசு 

வைப் பிடித்தவர்களுச்கு வழி 
காட்டின 11 யூசாவைக்குறித்துப் 
பரிசுத்ச.ஐவி சாலீதின் வாச்இனா 
லே மூன் சொன்ன வேதவாக்கு 
யம் நிறைவேறவேண்டியதாய் இ 

ருந்தது. 
௰௭ 1 ௮வன் ஈமச்குள்ளே ஒரு 

வனாக எண்ணப்பட்டு, 15இந்த 
ஊழியத்தில் பங்சைப் பெற்றவ 
னாய் இருந்தானே. 
௰௮ 1$அன்றியும் ௮வனே நி 
யாயமான கூலியினாலே *0ஒரு நி 
லத்தைச் சம்பாதித்துச்கொள்ள ஏ 
துவாயிருந்து, பின்பு சலை£ழாச 
விழுந்து ஈவொய் வெடிக்கப்பட் 
டான்; அவனுடைய Gos 
ளெல்லாம் சரிந்துபோயின. 
௰க ௮தை எருசலேமிலுள்ள கு 

டிகள் யாவரும் அறிர்திருக்களார் 
கள்; ௮தினாலே அந்த நிலம் gar 
களுடைய பாஷையிலே இரத்த 
நிலம் என்று ௮ரத்தம்கொள்ளு கற 
௮:சகெல்தாமா என்னபபட்டிருக 
இன்றது, 
௨௰ சங்தே புச்சகத்திலே Mer) 

படி எழுதியிருச்சறதென்றால், ௮! 
வனுடைய வாசஸ்தலம் பாழாகக் 

கடவது, ஒருவனும் ௮தில் வா 
சம்பண்ணாதிருபபதாக என்றும், 
அவனுடைய சண்காணிப்பை 
* வேறொருவன் பெறக்கடவன் 
என்றும் எழுதியிருக்இன்றத. 
௨௧ ஆசலால் கர்த்தராடிய இயே 

சுவானவர் “யோவான் ஞானஸ் 
கானம்கொடுத்த காலம்முதற்கொ 
ண்டு ,*தாம் நம்மைவிட்டு எடுத் 
துச்சொள்ளப்பட்ட நாள்வராக் 

ஓம், 
௨௨ நமக்குள்ளே வருறெவரா 

யும் போறெவராயும் இருந்த கா 
லங்களிலே, ஈம்முடனேகூட இ 
Gis *5$மனிதர்களில் ஒருவன் 

ered 
 



  
அப்போஸ்தலர் ௨ அதிகாசம். ௨௪௯ 
  

  

௮வர உயிரோடே எழுர்திருக்கிற 
தைக்குறித்து ஈம்முடனேகூடச் 
சாட்சியாகவேண்டும் என்றான். 
௨௩ ரி அப்பொழுது அவர்கள் 

யுஸ்து என்று மறுசாமமுள்ள பரு 
சபா என்னபபட்ட யோசேப்பு; 
மத்தியா, இவ்வி ரண்டுபேனாயும் 
தெரிந்தெடுத்துச் செபம்பண்ணி 
னதாவது? 
௨௪ எல்லாருடைய இருதயங்க 

ளையும் அறிசதிருக்கெற காத்சாவே) 
௨௫ யூதாவானவன் சனக்கேற் 

2 இடததுக்குப் போகும்படிக்கு 
அ௮பபோஸ்தல ஊழியத்தின் பங் 
கைவிட்டு விலகினொானே, 3அந்தப 
பஙகைப் பெற்றுக்கொள்ளும்ப 
டிச்குச் தேவரீர் இவ்விரண்டுபே 
ரில் தெரிர்துகொண்டவன் எவ 
னோ, ௮வனை எங்களுக்குச் காண் 
பிபபீராக என்று சொல்லி, 
௨௪௬ பின்பு அவர்களைக்குறித்துச 

சட்கெளைப் போட்டார்கள்; £ட் 
டானது மச்தியாவின் பேருக்கு 
விழுக்சகது; அப்பொழுது அவன் 
பதினொரு ௮ப்போஸ்தலருடனே 
(௮பபோஸ்சலஞனாசச்) சேர்த்துச் 
கொள்ளப்பட்டான். 

௨. அதிகாரம். 
க அப்போஸதலாகள பரிகத்தஆலியினால் நிரப 

பபபடபெ பவபாஷைகளைப பேரினபோது, 
இிலரால புகழ்பபடடுச் சிலரால இகழபபடட 
த.௰௦௪ இகழரதவாகளைப பேதுரு கடிரது 
கொண்டு, அபபோஸதலாகள பரிசுத்தஅவியின 
பெலததினாலே பேடிஞாகளெனறும்), இயேசு 
உபீரசதெழுசது பரமண்டலநறுக்கு ஏறி, பரிசுத் 
தஜவியை shou பலலித அற்புதங்களைச் 
செயது பராபரனாலே அஙகெரிக்கபபடடவரும, 
அவருடைய ஆதி இரமானததினபடி. சிலுவை 
யில அறையபபட்டவருமான மேடியாவெனறும் 
சாண்பித்து, ௧௭, ருணபபட்ட அரேகரை ஞா 
னல்ரானமபண்ணினத, ௪௪, குணபபடடவா 
கன அசரியோசரிய ஐக்கமாயிருக ததையும, அப் 
போஸதவலாகள பவ ௮ற்புதலகள செயததையும, 
பராபரன இருச்சபையை சாளுக்குஈரள் பெரு 
கச்செயததையும் காட்டியது 

*பெச்தேசோஸ்தென்னும் சாள் 
வந்திருக்கையில், அவர்கள் எல் 
லாரும் அவ்விடத்திலே ஒரும 
னபபட்டிருந்தார்கள். 
௨ அப்பொழுது சடுதியாய்ப் 
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பலச்ச காற்று ௮டி.ச்றெ முழக்கம் 
போல வானத்திவிருந்து முழச் 
கம உண்டாடு), *அ௮வர்கள் உளுச் 
காந்திருந்த வீடு முழுவதையும் கி 
ரபபிற்று, 

௩ அல்லாமலும் ௮கஇனியுள்ள 
நாவுகள்போலப் பிரிச்சப்பட்ட 
நாவுகள் அவர்களுக்குக் காணப் 
பட்டு, அவர்கள்” யாவர்மேலும் 
வரதிருந்தன. 
௪ அவர்கள் 7எல்லாரும் பரிசுதி 

தீஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு, தல் 

களுக்கு ஆவியானவர் கொடுத்த 
இராணியின்படி, *வேறு பாஷை 
களிலே பேசத்தொடங்கஞார்கள். 
௫4 (௮ச்சாலத்திலே) வானத் 

இன் €ழிருச்சிற சகலவிதமான 
சேசத்தாரிலுமிருசர்து வரத சேவ 
பத்தியுள்ள யூதர்கள் எருசலேமி 
லே வாசம்பண்ணினார்கள். 
௬ அந்தச் சக்சம் உண்டானபொ 

முது, *தாரளான சனங்கள் கூடி 
வது, யாவரும் தங்கள் தங்கள் 
பாஷையிலே அவர்கள் பேசுகித் 
தைச் கேட்டபடியினாலே கலக் 
கம் ௮டைநீதார்கள்.ர் 
௭ எல்லாரும் பிரமித்து ஆச்சரி 

யபபட்டு, ஒருவனா ஒருவர் கோ 
க இ, பேசுறெ இவர்கள் எல்லா 
ரூம் சலிலேயர் அல்லவா? 
௮ ஈம்முடைய சென்மபாஹை 

களிலே அவர்கள் பேச காம்யா 
வரும் கேட்டுறோமே, அது எப்ப 
டியாயிற்று? 
௯ பருத்தரும்; மேதரும், எலா 

மீத்தரும்,மேசோப்பொத்தாமியா, 
பூதேயா; கப்பத்தோக்கியா, பொ 
ந்து, ஆசியா, பிரிகயொ, பம்பீலி 
யா, 

௰ எ௫ப்து என்னும் சேசங்களி 
லேயும் சரேனே பட்டணச்சைச் 
சுற்றியிருக்றெ இலீபியாவின் தி 
சைகளிலேயும் குடியிருப்பவர்ச 
ளும், இங்கே சஞ்சரிக்றெ உரோ 
மைப்பட்டணத்தாரும், 
௰௪ யூதரும் யூசமார்க்கந்தில் 

சேர்ச்சப்பட்டவர்களும், சரேச் 
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௨௫௰ அப்போஸ்தலர் ௨ அதிகாரம். 
  

தைச் திவாரும்) ௮ரபி சேசத்தாரு 
மாகயெ ஈம்முடைய பாஷைகளி 
லே ௮வர்கள பராபரனுடையமட 
மைகளைப பேசிச்கொள்ளக்கேட் 
இரோமே என்றார்கள். 
௰௨ பின்னும் எல்லாரும் பிர 

மித்த; மிகவும் சர்தேகப்பட்டு,இ 
சென்ன வரம் என்று ஒருவரோ 
டொருவர் சொல்லிக்சொண்டார் 
கள். 
௰௩ மற்றப்பேர் மதுபானத்தினா 

லே நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று 
பரியாசம்பண்ணினார்கள்; 
௰௪ 4 ௮பபொழுது பேதுருஎன் 

பவன் பதினொருவரோடும் கூட 
கின்று, உரத்த சத்தத்தோடே ௮வர் 
களுடனே சொன்னதாவது: யூச 
ரும், எருசலேமில் குடியிருக்கிற 
மற்றவர்களுமாகயெ நீஙகள் எல்லா 
ரும் ௮றிஈதுகொள்வீ£களாக, என் 
வார்த்தைகளுககுச் செவிகொபெ 
பீர்களாக. 
௰டு என்னவெனில், நீஙகள் 

நினைச்செதுபோல இவர்கள வெ 
றிசகொண்டவர்கள் அல்ல; "பொ 
முதுவிடிந்து மூன்றாம்மணி வே 
ளையாயிருக்கறதே. 
௰௬ தரக்சதரியொாகுய யோவே 

வினால் உரைச்சபபட்டபடி இது 
வே நடந்துவருகின்றது. 
௰௭ *(அவரைக்சொண்டு) பரா 

பரன் உணாத்ததாவது: கடை 
சிராள்களில் சான் சகல மனிதர் 
மேலும என்னுடைய அவியை 
ஊற்றுவேன்; அப்பொழுது உங 
கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்தி 
களும் தீர்சசதரிசனம் சொல்லு |. 
வார்கள்; உஙகள் வாலிபர் தரிச 
னைகளைக் காண்பார்கள், உஙகள் 
மூப்பர் சொப்பனஙகளை அடை 
வார்கள்.  * 
௰௮ என்னுடைய ஊழியச்சா 

ரர்மேலும், என்னுடைய ஊழியக் 
காரிகள்மேலும்; அர்காள்களில் 
என்னுடைய ஆவியை ஊற்று 
வேன்; *அப்பொழுது தீர்ச்கதரி 
சனம் சொல்லுவார்கள்.   
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௰௯ அல்லாமலும் கர்த்தருடைய 
பெருமையும் பிரசாசமுமானசாள் 
வருமுன்னே, உயர்ஈத வானத்தில் 

அற்புதங்களையும் தாழ்ந்த பூமியில் 
அதிசயஙகளையும் உண்டாக்கு 

வன். 
௨௰ இரத்தமும், ௮.கஇனியும், 

புகைச்காடும் உண்டாகும்படிசெ 
ய்வேன்; "சூரியன் இருளாகவும் 
சந்திரன் இரததமாகவும் மாற்தப 
படும், 

es “அப்பொழுது பராபரனு 
டைய காமததைத தொழுது கூப 
பிபபெவன் எவனோ, ௮வன் இரட் 
சசகபபடுவான் என்பதே. 
௨௨ 4 இஸரவேலரே, நான் 

சொல்லும் வராததைகளைக சே 
ளுங்கள்; 8ஙகளே அறிநஈதிருக்கி 
படி சாசரேத்தூராராகிய இயே 
சுவானவ.ராலே பராபரன் உஙக 
ஞககுள்ளே?பலதசசெய்கைகளை 
யம் அற்புதங்களையும் ௮திசயங்க 
ளையும செய்து, அவைசளினாலே 
௮வரை உங்களுக்கு வெளிபப 

டுத்கினார். 
௨௩ அபபடியிருந்தும் 10 பரா 

பரன் நியமிசதிருந்த அலோசனை 
யின்படியேயும், ௮வா முன் அறிச் 
சீ.தின்படியேயும் ஓபபுசகொடுக் 
சபபட்ட ௮கத இயேசுவை நீங் 
கள் பிடித்து, 11அக்ரமச்சாரரு 
டைய கைகளினாலே சிலுவைம 
ரததில் ௮றைந்து கொலைசெய்தீர் 
கள். 
௨௪ அ௮(வனாக்குறித்துத் தாவீது 

சொல்லுஇறதாவது: ரான் ௮சை 
க்கபபடாதபடிக்கு, பராபரன் 
என் வலதுபாரிசத்திலே இருக் 
இறெபடியினாலே; சான் எபபொ 
மூதும் ௮வனா எனக்குமுூன்பாக 
வைத்துக்கொள்ளுகிறேன். 
௨௫ அதினாலே என் இருதயம் 

ம௫ழ்ச்யொய் இருக்கின்றது, என் 
நாவு சந்தோஷமாய்ப் பேசுகன் 

fs 
௨௬ மேலும் நீர் என் அத்துமா 

வை மரித்தோர் ஸ்தலத்திலே விட | 
ortega 
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வும், உம்முடைய பரிசுத்தவான் 
அ௮ழிவைக்காணும்படி செய்யவும் 
மாட்டீர். 
௨௭ சீவமார்ச்சங்களை எனக்குத் 

தெரியப்படுத்தினீர், உம்முடைய 
சந்நிதானத்திலே என்னைச் சந்தோ 
ஷத்தாலே நிரப்புவீர்; ஆசலால், 
என்னுடைய சரீரமும் ஈம்பிச்கை 
யோடே படுத்துச்கொள்ளும் என் 
௮ சொல்லியிருக் கிறார் 

௨௮ ஆனபக&யினாலே மரணமா 
னது இயேசுவை ௮டசக்கொள் 
எக்கூடாதிருக்க, பராபரன் 1௮ 
இன் உபாதிகளின் சட்டவிழ்த்து, 
அவளா எழுபபினார். 
௨௯ 4 சகோசரர்களே,; "ஈது 

கோத்திரத்தலைவனாகயே தாவீசைச் 
குறித்து ரான் உஙகளுடனே தயி 
ரிம்மாய்ப பேசுகறேன்* கேட்பீர் 
களாக; அவர் மரணமடைநது 

அடக்கம்பண்ணபபட்டார் ௮வ 
ருடைய சமாதி இக்ரநாள்வனாக் 
கும் ஈம்மிடத்தில் இருக்கின்றது. 
௬௰ ஆசலால், 3௮வர் தாக்கதரிசி 

யாயிருஈது உன் ஆசனத்தில் வீற்றி 
ருக்கும்படிக்கு, சரீர சம்பர்சமாய் 
உன்னுடைய சந்சுஇயில் கிறிஸ்து 
வை எழும்பப்பண்ணுவேன் என் 
௮ பராபரன் தனக்கு ஆணைகொ 

டுத்ததை அறிந்து, 
me *4அவர் இறிஸ்துவினுடைய 

ஆத்துமா மரித்தோர் ஸ்தலத்திலே 
விடப்படுவதில்லை என்றும், ௮வ 

ருடைய சரீரம் அழிவை ௮டைவ 
இல்லை என்றும் முன் அறிந்து, ௮ 
வர் உயிரோடெழுஈதிருபபதைக் 
குறித்தப பே௫ஞார். 
௬௨ Obs இயேசுவையே பரா 

பரன் எழுப்பினார்; அதற்கு காங 
கள் எல்லாரும் சாட்சிகளாயிருக் 
கிறோம்; மேலும் தாவீது பரமண் 
டலததிற்கு எழுந்துபோகவில்லை. 
௬௩ அதுவுமல்லாமல், அவர் 
சொன்னது: உம்முடைய சத்து 
ருக்களை நான் உமது பாதப்படி 
யாக்ப்போடுமஎவும், 
௬௪ 1எனது வலதுபாரிசத்திலே 
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உளுச்சாரும் என்று பராபரன் 
என்௮அண்டவருடனே சொன்னார் 
என்றான். 
௬௫ அதலால் “இயேசுவானவர் 
பராப.ரனுடைய வலதுபாரிசத்தி 
லே உயராத்தப்பட்டபின்பு, *பரி 

சுத்த ஆவியைக்குறித்துப் பிதாவி 
னாலே வாக்குத்தத்தத்ஓசப் பெற்ற 
படியால், நீங்கள் இப்பொழுது 
சண்டு கேட்கிறபடி அதை ஊற் 

தினர். 
௩௬ ஆனபடியினாலே நீங்கள் 

சிலுவைமரத்தில் ௮றைந்த அந்த 
இயேசுவையே பராபரன் ஆண் 
Lago கிறிஸ்துவும் ஆக்கின 
ரென்று இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் 
யாவரும நிச்சயமாய் ௮றியச்சட 
வர்கள் என்றான். 
௩௭ ர அ௮தை அவர்கள் சேட்ட 

பொழுது இருதயத்தில் குதசப 
பட்டவர்களாகெபபேதுருவையும் 
மற்ற அப்போஸ்தலனாயும் கோக 
இ, சகோதரரே, நாங்கள் என்ன 
செய்யவேண்டும் என்றார்கள். ” 
௬௮ 4 அதற்குப பேதுரு சொன் 

னதாவது: *3உங்களுக்குப் பாவ 
மன்னிபபு உண்டாகும்படி.க்கு 
நீங்கள் மனம்திருப்பி, ஒருவன் ஒ 
ருவளாய் இயேசுக்கிறிஸ்துவின்கா 
மததினாலே ஞானஸ்கானம் பெற் 
௮க்கொள்ளுஙகள்; அப்பொழுது 
பரிசுத்த ஆவியாயெ ஈவையும் 
பெறுவீர்கள். 

௬௬ (அதைக்குறித்து) வாக்குச் 
தீசீதமானது 14உங்களுக்கும் உங் 
கள் பிள்ளைகளுக்கும் 'ஈம்முடை 
ய தேவனாகிய பராபரன் வரவ   ழைககும்” ஜாரத்திலுள்ள யாவ 
ருக்கும் உண்டாயிற்றே என்று 
சொல்லி, 

PD opp Cre வார்த்தைகளா 

லும் (௮சைக்குறித்துச்) சாட்சி 
யிட்டு, தாறுமாறுள்ள இந்தச் சந்த 
இயைவிட்டு இரட்சச்சப்படுவீர்க 
ளாக என்று புத்திசொன்னான். 
௪௪ 4 அந்தப்படியே ௮வனு 
டைய வார்த்தையைச் சந்தோஷ 

  

 



  

  

௨௫௨ அப்போஸ்தலர் ௩ ௮இகாரம. 
  

மாய் ஏற்றுக்சொண்டவர்கள் எவர் 
சளோ, ௮வர்கள் ஞானஸ்கானம் 
பெற்றார்கள்; ௮ந்சாளிலே ஏறக் 
குறைய மூவாயிரம்பேர் சேர்ச 
அச்கொள்ளப்பட்டார்கள். 

௪௨ 1அவர்சள் அப்போஸ்தல 
ருடைய உபதேசத்திலேயும், ஒரு 
வரோடொருவர் ஐக்சபபடுதலி 
லேயும்,௮பபம்பிட்குகலிலேயும், 
செபம்பண்ணுதலிலேயும் உறுதி 
யாய்த் தரித்திருஈதார்கள். 
௪௬ ஆத்துமாக்கள் யாவுக்கும் 

பயபத்தி உண்டாயிற்று; அன்றி 
யும் 3அப்போஸ்தலர்களாலே ௮ 
சேச அற்புதங்களும் அதிசயங்க 
ளும் செய்யபபட்டன. 
௪௪ எல்லா விசுவாசிகளும் ஒரு 

மித்திருந்து, சகலத்தையும பொ 

துவாய் வைத்து ௮னுபவிதது, 
௪௫ அஸ்இகளையும் உடைமை 

களையும் விற்று, *௮-வைகளில் ஓவ் 
வொருவனுக்கு வேண்டுவது எவ் 
வளவோ,அவ்வளவு ப௫ர்சது கொ 
டுத்தார்கள். 
௪௬ 3 இனர்தோறும் அவர்கள் 

ஒருமனப்பட்டு, *சேவாலயத்தி 
லே தரித்திருந்து, 1 வீடகள்தோ 
௮ம்* அபபல்பிட்டு, மகிழ்ச்சியும் 
சபடமில்லாமையுமுள்ள இருதய 
தீதோடு போசனம்பண்ணிப பரா 
ப.ரனைப் புசழந்துகொண்டு, 
௪௭ (மற்றக) "சனங்கள் எல்லாரி 

டத்திலம் இருபைபெற்றிருந்தார் 
கள்; அன்றியும் இரட்சிக்சபபடு 
இற (மற்றப்) பேர்களைக் கர்த்தர் கி 
னந்தோறும் சபையோடே சேர்த் 

தார். 4 

௩. அதிகாரம். 
க் சுணமாச்கப்படட ஒரு சபபாணியைப் பாச்ச 

weg சனலகளக்குப பேதுரு பிரச௫௨௫த்தது ௦௨, 
அஙன குணமாக்கபபட்டது, சனக்கும யோவா 
னுக்கும் இருச்த வல்லமையினதும் பரிசச்சசஇி 
னாதும அவ்ல, பராபானாதும அவருடைய குமார 

யெ இயேசுவின் சாமத்தினமேதுஎள விசு 
வாசத்தினுமே என்று சொல்வி, மஈ இயேசு 
வைச் வெலையில் அறைசததற்கசாக அவர்களைக் 
சடி.ர்தகொண்டது, Der பராபானுடைய ஆதி 
இர்மானத்தினபடியும் வேத எழுத்துக்களின்படியும 
சடர்ததாயினும், அர்தப பாசசத்தை அகாகள்     
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௨௧,       

அறியாமையின-லே ஏற்றுக்கொணட்தினால், 0௬ 
அவாகள் மனமதிரும்பிவிசவாதித்த,௮ஈத இயேசு 
வினாலேயே பாவமனிப்பும் இரடபெபும ௮ 
டையுமபடி புத்திசொனனத. 

அ/க்காலத்தில் 11ஓருசாள் செப 
வேளையாகிய ஒன்பதாம்மணி சே 
ரத்திலே பேதுருவும் யோவானும் 
1தேவாலயத்துககுப போனார்கள். 
௨ அப்பொழுது !*தன் தாயின் 

வயிற்றிலிருந்து சப்பாணியாய்ப் 
பிறந்த ஒரு மனிதன் சுமந்துவாப 
பட்டான்; தேவறலயத்தில் பிர 
வே௫ப்பவர்சளிடத்தில் 3பிசசை 
கேட்கும்படிச்கு, நாடோறும் ௮ 
வனை அ௮லங்காரவாசல் எனனப் 
பட்ட தேவாலய வாசலினிடத்தி 
லே வைப்பார்கள். 
௩ தேவாலயத்தில் பிரவே௫க் 

கும்படி போடற பேதுருவையும் 
யோவானையும் அவன்சண்டு, [0௪ 
சைகேட்டான். 
௪ அபபொழுது யோவானுட 
னேகூடப பேதுரு அவனை உற் 
றுபபார்தத, எஙகளை Crré@u 
பா£ என்றான். 

டு ௮வன் அவர்களுடைய கை 
யில் ஏசாஇலும் பெற்றுக்கொள்ள 
லாம் எனறு எண்ணி, ௮வாகளை 
கோக்பெ பார்த்தான். 

சு அபபொழுது பேதுரு சொன் 
னது: வெள்ளியும் பொன்னும் 
என்னிடத்தில் இல்லை, எனககு 
உண்டானதை உனக்குச் தருக 
றேன்; 14ராசரேத்தூாராராகய இ 
யேசுச்திறிஸ்தவின் srg Seo 
லே நீ எழுந்து ஈடவென்று சொ 
ல்லி, 
௭ வலதுகையினாலே ௮வனைப் 

பிடித்துச் தாக்கு எடுச்சான்; உட 
னே அவனுடைய கால்களும் கர 
டுகளும் ஸ்திரமடைந்தன, 
௮ 15அ.வன் குஇத்து எழுந்து கின் 

௮ ஈடந்து, அவர்களுடனேகூடச் 
தேவாலயத்தில் பிரவே௫த்த, ஈட 
ஈது குதித்துப் பராபரனைத் துதி 
செய்தான். 
க 1$அ௮வன் நடச்சிறசையும் பரா 

பானைத் துதிக்றெதையும் சனந் 

  

  

 



  

  

அப்போஸ்தலர் ௩ அதிகாசம். a Gir 
  

கள் எல்லாரும் சண்டார்கள். 
௰ அல்லாமலுழ் தேவாலயத் 

தின் 1அலங்கார வாசலினிடச்தி 
லே பிச்சைகேட்க உளுக்கார்தி 
ருந்தவன் இவன்தான் என்று ௮ 
வர்கள் அறிந்து, ௮வனுக்குச் சம் 
பவித்ததைக்குறித்து மிகவும் பிர 
மிதது, அதிசயபபட்டார்கள். 
௰க 4 அன்றியும் குணமாக்சப் 

பட்ட சபபாணி பேதுருவையும் 
யோவானையும்அடுத்துச்சொண்டி. 
ருந்தபடியால், சனஙகள் எல்லா 
ரும் பிரமிப்புள்ளவாகளாய், "சா 
லோமோன் மண்டபம் என்னப் 
பட்ட மண்டபத்திலே ௮வர்சளி 
டத்தில் ஒடிபபோய்க் கூடினார் 
கள்: 
௰௨ பேதுரு ௮சைச்சண்டு சனங் 
களுடனே சொன்னதாவது: இஸ 
ரவேலரே; இதைச்குறித்து நீக 
கள் அசசரியபபடுகிறசென்ன? 
அல்லது நாங்கள் எஙகள் சுயவல் 
லமையினாலாவது பத்தியினாலாவ 
து இவனை ஈடச்சபபண்ணினவர் 
களாக நீஙகள எங்களை நோக்பெ 
பார்சக்றெசென்ன? 
௰௩ 3ஈம்முடைய முன்னோர்க 

ளாடிய அபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக 
கோபு என்பவர்களுடைய தேவ 
னாயிருககறவர் தம்முடைய குமா 
ரனாகய *இயேசுவை மஏமைப்ப 
டுததினார்; ௮5 இயேசுவைப் பி 
லாத்து விதெலையாக்க எண்ணின 
பொழுது, “நீங்கள் அவனுக்கு 
முன்பாக ௮வரை ஒபபுச்கொடுத் 
து £மறுதவித்தீர்கள். 
Oe பரிசுத்தமும் “நீதியுமுள் 
ளவரா நீங்கள் மறுதலிதது, சொ 
லைபாதகனான மனிதனை உங்க 
ளுச்சாச விடுதலையாக்சவேண்டு 
மென்று கேட்டீர்கள்; சவனையு 
டைய அதிபதியையே* கெரலை 
செய்தீர்கள். 
O@ அவரைப் பராபரன் மரித் 

தோரிலிருந்து எழுப்பினார்; 11௮ 
தற்கு நாங்கள் சாட்கெளாயிருச் 
இரோம். 
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௰௬ மேலும் அவருடைய கா 
மத்தின்மேலுள்ள விசுவாசத்தினா 
லே ௮வருடைய நாமமே நீங்கள் 
பார்த்து ௮றிக்திருக்றெ இவனை ஸ் 
இரபபடுத்திற்று; ௮வளாப் பற்றிச் 
கொண்ட விசுவாசமே உங்கள் 
எல்லாருக்குமுன்பாசவும் இந்சச் 
சர்வாஙக சுகநீதை இவனுக்குக் 
கொடுத்தது. 
௰எ 4 சகோதரரே, நீங்களும் 

உங்கள் தலைவரும் *௮தை௮றியா 
மையினாலே செய்தீர்கள் என்று 
௮றிஈஇருக்கிறேன். 
௰௮ 13பராபரன் கிறிஸ்து பாடு 
படவேணடுமென்று தம்முடைய 
தீர்கசதரிசகள் எல்லாருடைய வா 

ககினாலும் '*முன் அறிவித்தவை 
சளை இவ்விதமாய் நிறைவேற்றி 
னா. 
௰௯ ர ஆனபடியினாலே பரா 
பரனுடைய சநிதானத்திவிருந்து 
சவுககயம் உண்டாகும் காலங் 
கள் வரவும்) முனனே குறிக்கப் 
பட்ட இயேசுக்கிறிஸ்துவை Ly 
வர் உஙகளிடததில் அனுப்பவும் 
தீச்சசாச உஙகள் பாவங்கள் நி 
விர்த்தி செய்யபபடும்படிச்கு, 
உ௰ 15நீங்கள் மனதைத் திருத்திச் 

குணப்படுங்கள். 
௨௧ 14௨உலகம் உண்டானதுமு 

தல் பராபரன் தம்முடைய பரி 
சுத்த தீர்ச்சசரி௫கள் எல்லாருடை 
ய வாக்கினாலும் உரைத்தவைகள் 
எல்லாம் 11கிறைவேறும் காலம் வ 
ரும்பரியரந்தம் இயேசுவானவர் 
பரமண்டலத்திலே இருக்சவேண் 
டும். 

௨௨ Ff Hass தீர்ச்கதரிசிசளில் 
மோசேயானவர்” ஈம்முடைய மு 
ள்னோர்களுடனே சொன்னதாவ 
து: 11உங்கள் தேவனாகிய பரா 
பரன் என்னைப்போலத் நீர்க்கத 
ரிசி ஒருவனா உங்களுச்சாக உங் 
கள் சகோதரரிலிருந்து தோன்றப் 
பண்ணுவார்; ௮வர் உங்களுக்குச் 
சொல்லும் யாவற்றிற்கும் செவி 
கொடுப்பீர்சளாக. 

  

 



  

௨௫௪ அப்போஸ்தலர் ௪ அதிகாரம். 
  

௨௬ அந்தத் தீர்க்கதரிசியின் 
சொல் கேளாதவன் எவனோ, ௮ 
வன் தன் சனத்தில் இராதபடிக்கு 
நிர்மூலமாக்கப்பவொன் என்று 
சொன்னார். 
௨௪ சாமுவேலும் அவனுக்குப் 

பின்வர்து பேரின திர்க்கதரிசகள் 
எல்லாரும் இச்ச நாள்களை முன் 
௮றிவிசதார்கள். 
௨௫ நீங்களே அந்தத் தீர்க்கத 

ரிசகளுடைய சந்ததியாருமாய், 
பூமியிலுள்ள வம்சத்தார் எல்லா 
ரூம் *உன் சந்ததியினாலே 9 Fra 
இக்கப்படுவார்கள் என்று பரா 
பரன் ஆபிரகாமுக்குச் சொல்லி, 
இவ்விதமாய் நம்முடைய முன் 
ஜனோர்களோடே. பண்ணின ௨ 
டம்படிச்கைச்கு உள்ளானவர்க 
Crom இருக்கிறீர்கள். 
௨௬ ஆதலால் முதலாவது உங 

களுக்காகவே “பராபரன் தம்மு 
டைய குமாரனாகிய இயேசுவை 
எழுப்பி, *உங்களில் தலகள் பொ 
ல்லாங்குகளை விட்செ திரும்புகிற 
வர்கள் எவர்சளோ, ௮ வர்கள் எல் 
லானாயும் *௮வர் ஆர்வதிக்கும் 
படிக்கு அவரை அனுபபினார் 
என்றான். 

௪. அதிகாரம். 
௪ பூதாகளுடைய தலைவாகள பேதுருவின் பிசய 

கத்துககாகத் தாககசலடைகஈத, ௪ (இருவசனத் 
சைக சேட்ட அசேகமாயிரமபேர்கள குணபபட 
டாலும்) அலனையும யோவானையும் காவவில 
அடைத்தது டு அவனைச் சோித்தபோது ௮ 
வன சபபாணியாபிருந்தவன இயேசுவின சாமத் 
இனால் சுசமடைந்தானெனறும், அகத இயேசுவி 
ஞலேயே காம சிததிய இரட்சபபை அடைய 
வேண்டுமெனறும தயிரியமாயச் சொல்ல, மக 
அவர்கள அவனுக்கும யோகானுக்கும அரத சா 
மத்தில் பிரசலக்கக் கூடாதெனறு கற்மித்து, ௮ 
வாகளைப பயமுறுத்தினஇனநிமிததம, ௨௧ சபை 
யார் செபம்பண்ணினது ௬௧, பராபரன் இவா 
கள் கூடியிருந்த இடத்தை அசைதததால அவா 

கள செபததைச் சேடடாரென்று சாடடுயிட்டு, 
திருச்சபைக்குப் பரிசத்தஆவிபின் ஈவையும ௮௩ 
கியோச்கிய ஐககததையும உண்பெணணினத, 

இப்படி ௮ வனும் யோவானும் 
சனங்களுடனே பேசிச்சொண் 
டிருக்கையில், 
௨ அவர்கள் சனங்களுக்கு ௨     
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பதேித்ததினாலும், இயேசுவான 
வர் மரித்தோரிலிருஈது உயிரோ 
டெழுந்திருககரா என்று அறி 
வித்ததினாலும், அசாரியரானவாக 
ளும் தேவாலயததைக் காகறெ 
சேனைத்தலைவனும், * சதுசேயரா 
னவர்களும் £விசனப்பட்டு, 

௩ அவர்களிடத்தில் போய் ௮ 
வர்களைப் பிடிதது, சாயஙகாலமா 
னபடியினாலே மறுகாள்வனாச் 
கும் காவலில் வைததார்கள். 
௪ ௮பபோஸதலருடைய வ௪ 

னத்தைக கேட்டவாகளில் ௮நே 
சர் விசுவாசித்தாகள்; ௮வாகளு 
டைய தொகை ஏறக்குறைய ஐ 
யாயிரம்பேராயிருந்தது, 

டு VT மறுகாளிலே சனங்களு 

டைய தலைவரும், மூப்பரும், வே 
தபாரகரும், 
௬ 1பிரதான அசாரியனாகிய ௮ 

ன்னாவும், காய்பாவும், யோவா 
னும, அலேக்குசகதரும், பிரதான 
ஆசாரிய குடும்பத்சாராகிய மற்ற 
யாவரும் எருசலேமிலே கூடி 

வந்து, 
௭ அவர்களை ஈடுவே நிற்சப்பண் 

ணி, *ரீயகள் ௭ஈச வல்லமையினா 
லே, எந்த காமததினாலே இசைச் 
செய்தீர்கள் என்று கேட்டாகள். 
௮ ௮பபொழுது *பேதுரு பரி 

சுத்ததவியினாலே நிறைஈது, ௮ 
வாகளுடனே சொன்னதாவது: 
சனத்தலைவரும் இஸரவேலரின் 
மூபபருமானவர்களே; 

௯ உபகாரத்தைப பெற்றுக்கொ 
ண்ட வியாதிச்சகாரனான இவன் 
எதினாலே சொஸ்தம் ௮டைந் 
தான் என்று இன்றைச்கு எங்க 
ளிடத்தில் விசாரிக்றெபடியால், 
ம உங்களாலே சலுவைமரததஇல் 
௮றையபபட்டவருமாய்) 11பரா 
பரனாலே மரித்தோரிலிருந்து ௪ 
முப்பப்பட்டவருமாய் இருக்கற 
13நாசமேத்தூாராராயெ இயேசுச்கி 
றிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இவன் 
உங்களுக்குமுன்பாகச் சொஸ்த 
மாய் நிற்இரான் என்று நீங்களும்|' 

  
 



  

  

   

    

                                      

   
   
     

   

            

    

  

அறிந்திருப்பீர்களரக: 

0௪ 1வீடு சட்டுறெவர்களாயெ 

உங்களால் ௮சட்டைபண்ணப்ப 

ட்ட சல் அவரே; ௮வரே கோடிக் 

குத தலைக்சல்லானவர். 

Do. அல்லாமலும் அவராலே 

யன்றி வேறொருவராலும் இரட் 

பெபுக் இடையாது; சாம் இரட் 

சப்பை அடையும்படிக்கு வா 

னத்தின்$ழ் எங்கும் மனிதர்களுக் 

குள்ளே வேறொரு நாமம் கட்ட 

ளை இடபபடவும இல்லை என் 

றான். 
மக 4 பேதுருவும் யோவானும் 

சாண்பித்ச தயிரியத்தை அவர்கள் 

பாரத்து, 3அவர்கள் படியாதவர் 

சள் என்றும் சாழ்மையானவர்கள் 

என்றும் அறிகதபடியினாலே ஆச் 

சரியபபட்டார்கள்; அவர்கள் இ 

யேசுவுடனேகூட இருந்தவர்கள் 

என்றும் அறிந்தார்கள். 

௰௪ மேலும் குணமாககபபட்ட 

மனிதனை *4அவாகள் அருகே நிற் 

சச்சண்டபடியால், ௮வாகள எ 

இர்பேசுகிறதற்குஇட மிருச்சவில் 
ல” 

௰௫ ௮பபொழுது அவர்கள் சங் 

சததைவிட்டு வெளியே போகும் 

படி கட்டளையிட்டு, பின்பு தங்க 

ளுக்குள்ளே யோசனைபண்ணிக 

கொண்டு சொன்னதாவது? 

De “எருசலேமில் வாசம்பண் 

ணுநெ யாவருக்கும் தெரிநதிருக் 

இற வெளியரஙகமான அற்புதம் 

அந்த மனிதர்களால் செய்யபபட் 

டது; $௮அதை சாம் இல்லை என்று 

சொல்லச்கூடாது; ஆகையால் நா 

ம் ௮வர்களை என்னசெய்யலாம்” 

௰எ சனங்களுக்குள்ளே அது 

அதிகமாய்ப் பிரசித்தமாகாதபடிக் 

கு, இதுமுதல் ௮வர்கள் அந்தஜா 

மத்தைக்குறித்து ஒரு மனிதனோ 
டும் பேசச்கூடாதென்று நாம் ௮ 

வர்களைப் பயபபடுத்திக் கட்டளை 

இடவேண்டும் என்று சொல்லிக் 

கொண்டு, 

  

  
  

௮ப்போஸ்தலர் ௪ அதிசாசம். 2G 

  

  

ர த 

இஸ்ரவேல் சனங்கள் எல்லாரும் | இ. பி. ௬௯. 

1 சய சம்இு,௨௨ 

ஏச பெறு, ங்கு 

மத் ௨௧, ௪௨. 

Gus க ௨௪, 

பம், சுக 

சதமே ௨௫) 
சு 

3 மத் ts 2@ 

ச கொரி ச 
௨௭ 

4 yu 8. be, 

9 அப் ௬ கம் 

8 யோகா, 0s 
oa 

7 gu 0 சம், 
By @ am 
9 gu 2a. o@ 

a Gur & &)% 

10 gu. & Hy e 
ain. 

1]மத் ௨௧௨௪ 

லூக், ௨௦ ௧௬,0௯ 

பெட்ட அப் 

டு ௨௬ 

18 அப, ௩,௯௨௮ 

19 அப 0௨௦௨ 

Moa இரா ௨௯, 
ம்டு 

15௪.௨ ௪, 

  ௮ Y 

dy Txats%r genpss, B 
யேசுவின் சாமத்தைக்குறித்து எவ் 

வளவும் பேசாமலும் போதியாம 

லும் "இருக்கும்படி, அவர்களுக் 

குச் கட்டளை இட்டார்கள், 

௯ 4 அதற்கு மாறுத்தரமாகப் 

பேதுருவும் யோவ ஈனும்சொன்ன 

தாவது: 3சாஙகள் பரரபரனுக்குச் 

சழ்ப்படுறெதிலும்; உங்களுக்குச் 

£ழ்ப்படுகறெது பராபரனுக்குமுன் 

பாக நியாயமாயிருச்குமா? இதை 

நீஙகள் நிதானித்தபபாருட்கள். 

௨௰ 9சொாங்கள் கண்டவைகளை 

யும் கேட்டவைகளையும் பேசா 

மல் இருக்சக்கூடாசே என்றார் 

கள். 

௨௧ அப்படியிருந்தும் அற்புதத் 
தால் சொஸ்தமாககபபட்ட ம 

SOT BIH UID WHE SG அதிக வய 

துள்ளவனானபடியால்; 

co 11 நடநததைக்குறித்துச் ௪ 

னஙகள் எல்லாரும் பராபரனைப 

புகழ்ந்தபடிமினாலே, 19 அப்போ 

ஸதலர்களைத சண்டிக்கும்படிக் 

குச சனங்களின்நிமிதசம் சங்கதீ 

தார் வசை ஒன்றும் காணாமல், ௮ 

வாகளைப பின்னும் பழபபடுத்தி 

விட்டுவிட்டார்கள். 

௨௩ 4 13அவர்கள் விடப்பட்ட 

பின்பு தங்களைச் சேர்ந்தவர்களி 

டத்திற்குப போய்; தங்களுக்குப் 

பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் 

சொன்ன யாவையும் அறிவித்தார் 

கள். , 

௨௪ அவர்கள் அதைக் கேட் 

ஒருமனபபட்டுப் பராபரனை கோ 

4௪ சொன்னதாவது: ஆண்டவ 

ரே, 1*நீர் வரீனத்தையும், பூமியை 

யும், சமுத்திரத்தையும், அவைக் 
ளிலுள்ள யாவையும் உண்டாக் 

இனெ தேவனாய் இருக்கதீர். 

உடு உம்முடைய தாசனாகிய தா 

வீதைச்கொண்டு தேவரீர் சொன் 

னது: உலகத்தார் என்னத்திற்குக் 

கலகம்பண்ணுஇருர்கள்? '*சனக் 

கூட்டங்கள் என்னத்திற்கு வீணா 

னகாரியங்களைச் சந்திக்கிறார்கள்: 
ae 

  

         



  

  

அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் வி 
ரோதமாய் எழும்பி, ஏகமாய்ச் கூ 
டினார்கள் என்தீர். 
௨௭ அதின்படி இந்த ஈகரத்தி 

லே ஏரோதும் பொர்தியுபிலாத்து 
வும் ௮ஞ்ஞாளிசளோடும் 1இஸ்ர 
வேல் சனங்களோடும்கூடத தே 
வரீருடைய கையும் ஆலோசனை 
யும் முன்னே குறித்தவைகள் யா 
வையும் செய்வதற்கு, 
௨௮ தேவரீர் ௮பிஷேசம்பண் 

ஷணிவைத்த உம்முடைய பரிசுத்த 
குமாரனாகிய இயேசுவுக்கு *வி 
ரோதமாக மெய்யாய்க் கூடினா 
கள். 
௨௯ அப்படியிருக்கச் கர்த்தா 

Cay அவர்கள் (எங்களைப ) பயப 
படுத்துறெதைச் சேவரீர்நோக்பெப 

பார்த்து, 
௬௰ 6(பிணியாளிகளைக்) குண 

மாச்குதற்கு உம்முடைய வல்ல 
மை வெளிப்படும்படியாயும், உம் 
மூடைய பரிசுத்த குமாரனாக 
இயேசுவின் சாமத்தினாலே அதி 
சயங்களும் அற்புதஙகளும் ஈடக 
கும்படியாயும்செய்து, உம்முடை 
யஊழியச்காரர் உம்முடைய வச 
னத்தை மிகுந்த தயிரியததோடு 
சொல்லும்படி அவர்களுக்கு ௮ 
நக்சரசம் செய்யும் என்ரூர்கள். 
௬௪ 4 அவர்கள் செபம்பண்ணி 
னபொழுது, “அவர்கள் கூடியி 

ருந்த இடம் அசைந்தது; ௮ல் 
லாமலும் ௮வர்கள் எல்லாரும் பரி 
சுத்தஆவியினாலே சிரப்பப்பட்டு, 
11 பராபரனுடைய வசன்த்சைச் த 
யிரியத்தோடே சொன்னார்கள். 
௬௨ 1 அன்றியும் இிரளான விசு 

வா௫ிகளுக்கு 14ஒரே இருதயமும் 
ஒரே ஆத்துமாவும் இருக்சன;!ஒரு 

[| வனாலெம் தனக்கு. உள்ளவை 
களில் ஒன்றையும் தன்னுடைய 
தென்று சொல்லவில்லை; சகல 

மூம் அவர்களுக்குப் பொதுவா 
| யிருந்தன.     

3 அப, ௨ of 

a, OD 

மத் ௨௬, & 

தரக் டெட் டே 

௨௭௪, ௪, று. 

3 prt கரடு 
4தூக் ௪ OD 

யோவா, ம ௪௪ 
5 DA, ௩௧ ௨௪ 

அப ௬ ௨௭ 

Op 

௧௦௬௯ ௮ ௨௬ 
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@ te, 
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௬ ௨ கொரி 
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12 gu ௨௪௪ 
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M4 gu ௧௪௨௨ 

1 அப ௨ ௪௭ 

16 அப ௨ ௪டு 
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௨௭ 

19 ௬௪, ஈடு, எச், 
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௨௫௬ அப்போஸ்தலர் டூ ௮திகாசம். 

௨சு பூமியிலுள்ள இராசாச்களும் | க. பி. ௬௩. | ௬௩ Beigsrn@u இயேசு உயி 
காரியத்தலைவரும் பராபரனுக்கும் | ௮௯௯ | ரோடெழுர்தசைக்குறித்து 14௮ப 

போஸ்தலர்சள் மிகுந்த பலத்தோ 
டே '*சாட்சிசொடுச்தார்கள். 

௬௪ 16மேலும் சிலங்களையும் வீடு 
களையுமுடைய யாவரும் ௮வை 
களை விற்று; விற்கப்பட்ட பொ 
ருள்சளின் விலைகரெயத்தை 11 
பபோஸ்தலரிடத்தில் சொண்டு 
போய், அவர்களுடைய பாதத்தி 
லே வைத்தார்கள். 

௬௫ (அதில்) அவனவனுக்கு 
வேண்டியிருந்தபடி ப௫ர்ந்துசொ 
டிக்கபபட்டது. ஆதலால் அவர் 
களில் ஒருவனும் குறைவுபடவி 
ல்லை; அனபடியினாலே மிகுந்த 
இருபை அவர்கள் எல்லாருக்கும் 
உண்டாயிருர்தது. 

௩௬ இலேவியனுமாய், €ப்புருதீ 
வில் பிறர்தவனுமாய், ஆறுதலின் 
மகனென்று அ௮ருத்தம்கொள்ளுகி 
5 பருனபா என்று பேனா அப் 
போஸதலராலே பெற்றுச்கொண் 
டவனுமாயிருஈ்த யோசேப்பென் 
பவனும் 1$சனஃஈ்கு உண்டான 
நிலத்தை விற்று, 
௬௭ இரவியச்தைக் சொண்டு 

போய், அப்போஸ்தலருடைய பா 
ததீதிலே வைச்தான். 

அதிகாரம். 
& அனனீயாவும, அவன பெணசாதி சபபீராஞம 

செய்த மாயததின சிமிததம Cum den tu sew 
டிக்கபபடடு, விமுற்ற செத்தது 0௨ சபையின் 
விசுவாசம பெருகுமபடி, மறற அபபோஸதலாக 
ரம ௮ரேச அறபுதறகளைச் செயது 0௭ அத 
அப்போலதவர் முறுபடியம சாவவில் அடைக்கப் 
பட்டும், ம௯ ஒரு தேகுதாதனால் விதெலையாக் 
சபபட்டு யாவருக்கும பிரசல;இக்கக்சடடளை பெற் 

றத ௨௧ அவர்கள தேவாலயத்தில் பிரசவததெத 
இனாலே, ௨௯ மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருக்சையில் 
யூசாகளுச்குள்ளே பெரிய ஆலோசசனைக்காரனா 

யிருநத காமாவியேல் சொனன ஆவோசனையின 
படி. உயிரோடே விடபபட்டபினபு, ௪ம் அடி. 
மீட்டும் ஈரன்தோறும் பிரசதஇத்தப பராபரனை 
மிமைபபதெதினது. 

அல்லாமலும் ௮னனீயா என் 
னப்பட்டவனும், ௮வனுடைய 
மனைவியாகிய சப்பீராளும் (தம் 

  

கள்) காணியை விற்ருர்கள்.  



  

அப்போஸ்தலர் டூ அதிகாரம். ௨௫௭ 
  

௨ பின்பு அவன் சன் மனைவி 
யும் ௮றிய Hiss ரெயத்திலே 
சில பணத்தை வஞ்சத்துவைத்து) 
ஒரு பங்கைமாத்திரம் சொண்டு 
போய், ௮ப்போஸதலருடையபா 
தீதீதிலே வைத்தான்... 
௩”௮அபபொழுது பேதுரு சொன் 

னது: அனனீயாவே, கிலத்தின் 
விலைக்செயததிலே சல பணத்தை 
நீ மறைததுவைத்து, பரிசுத்த ஆவி 
யினிடத்தில் பொய்சொல்லும்ப 
டிக்கு,ர் சாத்தான் உன் இருதயச் 
தை நிரப்பினதென்ன? 
௪ அது விற்கப்படாமலிருந்த 

பொழுது உன்னுடையதாய் இருக 
சவில்லையோ?அ௮தை விற்றபின்பு, 
(Ger Grub) wor ௮,ிகாரத் 
இல் இருச்சவில்லையோ? அப்படி. 
WEES, என்னத்தினாலே நீ இக 
தச் காரியச்சை உன் இருதயததி 

லே வைச்சாய்? நீ மனிதரிடத்தில் 
அல்ல, பராபரனிடத்திலே பொய் 

சொன்னாய் என்றான். 
டு இத வார்த்தைகளை ௮னனீ 

யா கேட்டபொழுது, அவன் வி 
மூந்து சீவனை விட்டான்; இந்தச் 
சஙகதியைச்சேட்ட யாவருக்கும் 
மிகுந்த பயம் உண்டாயிற்று, 
௬ ரில வாலிபர் எழுந்து, ௮ 
வனை ஒரு சேலையில் சட்டி; வெ 
ளியே கொண்டுபோய், ௮டச்கம் 
பண்ணினார்கள். 
௭4 ஏறக்குறைய மூன்றுமணி 

கேரத்திற்குப பின்பு, அவனுடை 
ய மனைவி ௮ஈத ஈடச்கையை 
அறியாமல் உள்ளே போனாள். 
௮ ௮வளுடனே பேதுரு (௨௮௦ 

கள்) நிலத்தை இவ்வளவு கிரயச் 
இற்கா விற்நீர்கள், ௮தை எனக் 
குச் சொல்லென்றான்; அவள் 
இவ்வளவுக்கே ௮தை விற்றோம் 
என்றாள். த 
& ௮பபொழுது பேதுரு சொன் 

னதாவது: $பராபரனுடைய ஆவி 
யைச் சோதிக்கிறதற்கு நீங்கள் 
என்னத்தினாலே ஒருமைப்பட்டீர் 
“கள்? உன் புருஷனைஅ௮டக்கம்பண்       

இ, பி. 1 ப்ட்பி 

டைல 

1௮ப, ௪.௧௭, 

9௪மோக£௨ 

@ Gur as 

௨௨ பிர, ௪ 

3 ows ao க 

* அவலது ௧௫ 

Ha pape, 
& we 

40,08 ee 

5 யோவா 

ச்ம் 

6௬ 

௪௭ 

7@ wes 

8@ ar 

ட ௪௬, 

8௭ 

அப ௨ 

ம௪ ௬,௰௯ ம்௪, 

உரோ ம௦டம௦௯ 

a. Gard ow 

8௨ எபி ௨ ௬ 

10 yum, Oe 

௪௬௨ 

11] யோவா, ௯ 

ao ௰௨,௪௨ 

0௯. க்று 

De, 

மத் as 

18௮ப ௨ ௪௭ 

௪௨௧, 

13 மச், ௬ ௨௧9 

de, ae, அப 

0௬ We. 

1 அல்லது வீதி 
சள் தோறும், 

14 மாந் de de, 

by யோகா, 
de, D2     

ணினவர்களுடைய கால்கள் உன் 
னையும் வெளியே சொண்டுபோ 
கும்படிக்கு ௮தோ வாசற்படியி 
லே வர்திருச்சின்மன என்றான். 

௰ 7 உடனே ௮வள் அவனுடை 
ய பாதத்தில் விழுஈது, 2வனைவிட் 
டாள்; வாலிபர் உள்ளே சென்று, 
அவள் மரித்ததைக் கண்டு, ௮வளை 
வெளியே கொண்டுபோய், ௮வ 
ளுடைய பருஷனிடத்தில் ௮டச் 
கம்பண்ணினார்கள். 
௰க ௮தினாலே *சபையார் எல் 

லாருக்கும் ௮சைக் கேட்ட மற்ற 
யாவருக்கும் மிகுந்த பயம் உண் 
டாயிற்று. 

௰௨ ர 9பின்னும் ௮பபோஸ்தல 
ருடைய கைகளினாலே ௮0ேச 
அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் 
சனஙகளுச்குள்ளே செய்யப்பட் 
டன; 10ஏல்லாரும் ஒருமனப்பட் 
ட, சாலோமோனுடைய மண்ட 
பத்தில் இருந்தார்கள். 
௰௩ 1'மற்றவர்களில் ஒருவரும் 

அவர்களுடனே சேர்ந்திருக்கத் து 
ணியவில்லை. 
de அப்படியிருந்தும் தரளான 

புருஷரும் ஸ்திரிகளும் கர்த்தாவி 
னிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவர்க 
ளாடிச் சேர்த்துச்கொள்ளப்பட் 
டார்கள். 
௰டு 13 அல்லாமலும் சனங்கள் 
அபபோஸ்சலரை மேன்மைப்படு 
தீதினார்கள்; ௮தினாலே அவர்கள் 
பிணியாளிகளைப படுச்சைகளின் 
மேலும் கட்டில்களின்மேலும் 
இடத்தி, பேதுரு ஈடந்துபோகை 
யில், அவனுடைய நிழலாகலும் 
சிலரில் பீடும்படிக்கு ௮வர்களை 
வெளியே வீதிகளில் சொண்டு 
போனார்கள், 
Oe FOE சரொமங்களிலுமிருக் 

து திரளான சனங்கள் '*பிணியா 
ளிகளையும் ௮சுத்ச அவிகளால் 
வாதிச்சப்பட்டவர்களையும் எரு 
சலேமுக்குக் கொண்டுபோஞார் 
கள்; அவர்கள் எல்லாரும் குண 
மாக்சப்பட்டார்கள். 
  

  

33 

 



  

  

௨௫௮ அப்போஸ்தலர் டூ அதிகாரம். 
  

௰எ 4 1அபபொழுது பிரதான 
ஆசாரியனும் ௮வனுடனேகூட 
இருந்த சதுசேயர் வகுபபைச் 
சோந்த அனைவரும் எழும்பி வை 
ராச்யெத்சால்* நிரப்பபபட்டு, 

OY *அ௮ப்போஸ்தலர்களைப பி 
டித்த, ஈசரத்தின் சிறைச்சாலையி 
லே வைத்தராகள். 
௰௯ இராத்திரியிலே 3பராபரனு 
டைய தூதன் சிறைச்சாலைபின் 
கதவுகளைச் திறந்து அவர்களை வெ 
ளியே சொண்டுவந்த, 
௨௰ நீங்கள் போய்ச் தேவாலயத 

இலே நின்று இந்தச *€வவார்த் 
தைகள் எல்லாவற்றையும் சனஙக 
ளுக்குச் சொல்லுஙகள் என்றான்- 
௨௧ அந்தப்படி அவர்கள் கேட் 

டு, அதிகாலையிலே தேவாலயத் 
இற்குப் போய்ப் போசசம்பண் 

ணினார்கள்; அத்தருணத்திலே *பி 
சதான ஆசாரியனும் ௮வனுடனே 
கூட இருந்தவர்களும் போய், பெ 
ரிய சங்கத்சானாயும் இஸ்ரவேல் 
சனங்களின் மூபபர் எல்லானா 
யும் கூடி. ௨ரவழைத்த,;அப்போஸ் 
தலாக் சொண்டுவரும்படி. ச 
றைச்சாலைக்கு (சேவசரை) ௮ 
னுப்பினாகள். 

௨௨ அந்தப்படி சேவகர் காவல் 
வீட்டிற்குப் போய், அங்கே ௮ 
வர்களைச் சாணாமல் திரும்பி, 
௨௩ சிறைச்சாலை மிகவும் பத்தி 

ரமாய்ப் பூட்டப்பட்டிருச்சவும், 
காவற்காரர் சசவுகளின் முன்னே 
நிற்கவும் கண்டோம்; ௮வைக 

ளைத் திறந்தபொழுது; உள்ளே 
PH OY COM Uy Ld காணோமென்று அறி 
வித்தார்சள். 
௨௪ Bose செய்தியை அசாரி 
யனும், தேவாலயத்தைசக் sna) 
*சேனைத்த$ல் வனும்; பிரதான ௮ 
சாரியரும் சேட்டு) இசென்னமாய் 
இருக்கறெசென்று ௮வர்களைக்குறி 

தீதுச் சர்சேகப்பட்ட்ரர்கள். 

உடு அப்பொழுது ஒருவன் சேர் 
ந்து, நீங்கள் காவலில் வைத்த 
மனிதர் தேவாலயத்திலே நின்று;   
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சனங்களுக்கு உபசேசம்பண்ணு 
இருர்கள் என்ரு அறிவித்தான். 
௨௪ 4 உடனே சேனைத்தலைவன் 

சேவகரோடும் கூடபபோய்ச் ௪ 
னங்களாலே சல்லெறியபபடாத 
படிக்கு, அவர்களுக்குப் "பயந்த 
தஇினாலே பலவஈதமபணணாமல் ௮ 
பபோஸ்தலரை அழைததுக்கொ 
ண்டான் 
௨௭ அ௮பபடி அவர்கள் அவர்களை 

அழைசதுபபோய், பெரிய சங 
கத்தாருக்குமுன்பாக நிறுத்தினார் 
கள்; அபபொழுது பிரதான ஆசா 
ரியன் அவர்களை கோக்கு; 
௨௮ நீங்கள் ௮ர்.ச சாமத்தைக்கு 

றிசது உபசேசம்பண்ணச்கூடா 
தென்று நாங்கள் உங்களுக்குக் 
கெட்டியாயக் கட்டளையிடவில் 
லையோ? அப்படியிருநதும், நீங் 
கள் உங்கள் உபதேசத்தினாலே 
எருசலேமை நிரப்பி, அந்த மனித 
னுடைய ?இரச்சப்பழி எங்கள் 
மேல் வரபபண்ண விரும்புகி 
நீர்கள் என்று சொன்னான். 
௨௬ ரி அதற்குப் பேதுருவும் 

(மற்ற) அப்போஸ்தலரும் சொன 
னதாவது: காங்கள் மனிதருக்குக் 
£ழ்பபடுகறெதிலும் '1பராபரனுக் 
குக் €ழ்பபடியவேண்டும், 
௬௰ 13நீ௩கள் மாச்திலே தூச்இக் 
கொலைசெய்த இயேசுவை 13ம் 
மூடைய முன்னோர்களுடைய 
தேவன் எழுப்பி, 
ms 14இஸ்ரவேலருக்கு மனம் 

திருப்புதலையும் பாவமன்னிபபை 
யும் கொடுக்கிறதற்கு, அவனா 
அ௮திபதியாசவும் '$இரட்சகராக 
வும் 1தமது வலதுகையினாலே உ 
யர்த்திஞர். 

௬௨ இந்தச் சங்கதிகளைக்குறித்து 
நாங்களும், பராபரன் தமக்குக் 
ழ்ப்படுறெவர்சளுக்குக் கொடு 
தச 'பரிசுத்த அவியும், ௮வரு 

டைய er Races seas 
என்றார்கள். 
௬௩ 4 அதை அவர்கள் கேட்டு 

மிகுந்த மூர்ச்சம் ௮டைந்து, ௮7 

  

  

    
 



  

௮ப்போஸ்தலர் ௬ அதிகாசம். ௨௫௯ 
  

வர்களைச் கொலைசெய்யும்படிக்கு 
யோசனைபண்ணிஞா்கள். 

௬௪ அப்பொழுது எல்லாச் ௪ 
னங்களாலும் கனம்பெற்றுக்கொ 
ண்ட வேதசாஸ்திரியாகெய கமா 
லியேல் என்னப்பட்ட பரிசேய 
னானவன் பெரிய சஙகத்தாருக் 
குள்ளே எழுந்திருந்து, அப்போ 
ஸ்தலராச் சற்றுநேரம் வெளியே 
கொண்டுபோகச் சொல்லிச் சங் 
கத்காருடனே சொன்னதாவது: 
௬டு இஸ்ரவேலரே, நீஙகள் அச் 

த மனிதருக்குச் செய்ய நினைச்கி 
றதைச்குறித்த, எச்சரிக்கையாய் 
இருபபீரகளாக 

௩௬ இந்த ராள்களுக்குமுன்னே 
தெயுதா என்பவன் எழும்பி, தன் 
னைப பெரியவன் என்று சொல் 
வி, ஏறக்குறைய சகானூறுபேர் 

| தன்னை அடுத்துக்கொள்ளும்படி 
செய்து பின்பு அழிச்சப்பட்டா 
ன்; அவனை ஈம்பியிருநத” ௮னை 
வரும் கலைந்து வீணாய்ப் போய் 
விட்டார்கள். 

௬௭ அவனுக்குப்பின்பு குடிம 
இிபபுச் செய்யபபட்ட நாள்களி 
லே, சலிலேயனாகிய யூதா எழும் 
பி, ௮கே௧ சனங்களைத் தன்வச 
மாக்இனான்; அவனும் அழிந்து 
போனான், ௮வனை சம்பியிருந்த 
அனைவரும் சிதறடிச்கபபட்டார் 
கள். 

௩௮ அனபடியினாலே நான் உங் 
களுக்குச் சொல்லுகறதெனன 
வென்றால்) இந்த மனிதர்களு 
டைய யோசனை; ௮ல்லது இவர்க 
ஞூடைய சரியை மனிதரால் உண் 
டானதானால் அது ஒழிந்துபோம். 

௩௯ 3௮து பராபானால் உண்டா 

னால், ௮தை நீங்கள் ஒழித்துப் 
போடமாட்டீர்கள்; ஆதலால் ‘Ga 
௪ள் பராபரனோடே போர்செய் 
இறவர்களாய்ச் காணப்படாதப 

டிக்கு, இவர்களுக்கு ஒன்றும்செ 
ய்யாமல் இவர்களை விடுங்கள் என் 
ரன்.     
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ow       

௪௦ ர அவனோடே மற்றவர்கள் 
பொருந்தி, *;பபோஸ்தலரை வர 

வழைத்து; “அடித்து, இயேசுவின் 
நாமத்தைக்குறித்த ௮வர்கள் பே 
சாதிருக்கும்படிச்குக் கட்டளை 
யிட்டு, ௮வர்களை விட்டுவிட்டார் 
கள. 

& 

௪௧ அவர்கள் தங்கள் ௮வரு 
டைய நாமச்திற்சாசக் கனானப 
படுகிறதற்குப் பாத்திரர் என்று 
எண்ணப்பட்டபடியினாலே, சந் 
தோஷமாய்ப் பெரிய சங்கத்தை 
விட்டுப் புறப்பட்டுப்போய், 

௪௨ $ தினந்தோறும் தேவாலயச் 
திலேயும் வீடுகளிலேயும் ஐயா 
மல் உபதேசம்பண்ணி; இயேசு 
வைக் இிறிஸ்சென்று சுவிசேஷ 
மாய் அறிவித்து வர்தார்கள். 

௬. அதிகாரம். 
ச அ௮பபோஸ்தவர்கள் ஆத்தும மோசனமாயெ தேவ 

வசனததைப் பரிமாறவேண்டியுதாசையால், ஏ 
ழைக்காகச் சரீர பரரமரிபபுகளின்கிமித்தம், ௧ 
தெரிச்தகொள்ளபபடட எமுபேர்சள் உதவிக்கு 
சர்களாக ஏற்படுத்தபபடடது டு இவ்லேமு 
போசளில் விசுவாசத்தாறும் பரிசுத்தத்தாலும் சி 
றைஈத ஸதேவின் ஒருவன, 6௨. தர்க்கத்தால் 
செயிக்கபபட்ட எதிராளிகளாலே பிடிச்சபபட 
0) 0௦ பரீசத்தி ஸ்தலத்தையும், சியாயப்பிரமா 
ணத்தையும தூஷணிதததாய அகியாயமாயக் குத் 

றம சாற்றபப்ட்டது 

.அ/ந்த காள்களில் '?சீஷர்கள் பெ 
ருெபொழுது கிரேச்சரானவர் 
சளில் உள்ள !1கைம்பெண்கள் 
நாள்தோறும் உள்ள விசாரணையி 
லே ஈன்றாய் எண்ணிக்கொள்ளப் 
படாதபடியினாலே, '3இரேக்கரா 
னவர்கள் எபிரேயருக்கு விரோத 
மாய் முறுமுறுத்தார்கள். 

௨ ௮ப்யொழுது பன்னிருவரும் 
Pagisorn@w இரளைச் கூடிவரவ 
ழைத்துச் சொன்னதாவது: மாங் 
ser பராபரனுடைய வசனம் 
போடிக்கறெதை விட்டு, பர்திக 
ளைக்குறித்து விசாரிக்றெது சகா 
த 

௩ ஆகையால் சகோதரரே; நீங் 
கள் உங்களுக்குள்ளே பரிசுத்த 
ஆவியும் ஞானமும் கிறைர்து, ஈற் 
  

   



  

  

௨௬௦ அப்போஸ்தலர் ௭ அதிகாரம், 
  

சாட்சி பெற்றிருச்றெ 1ஏழுபே 
மாயும் தெரிஈதுகொள்ளுஙகள்; 
௮ வர்களை இந்த வேலைச்காக ஏற் 
படுத்துவோம். 
௪ நோங்கள் செபம்பண்ணுதவி 

லும் (தேவ) வசனத்தைப் போதிச் 
றெ ஊழியத்திலும் இடைவிடா 
மல் தரித்திருபபோம் என்றார்கள்: 

டு இந்த யோசனை சபையார் 

எல்லாருக்கும் பிரியமாய் இருக் 
தீத. ஆதலால் அவர்கள் “விசுவா 
சழமும் பரிசுத்த ஆவியும் நிறைந்த 
வனாகய ஸ்தேவானையும், *பிலிப 
பையும், பிறோசோனாயும், நிககா 
ராயும், தீமோனையும், பருமே 
னாவையும் ”யூதமார்ககத்தானான 
அர்தியோகய பட்டணததானாகி 
ய நிச்கோலாயவையும் தெரிரது 
சொண்டு, 

சு அவர்களை ௮பபோஸ்தலருக் 
குழுன்பாக நிறுத்திஞாகள்) ₹இ 
வர்கள் செபம்பணணி), 1 அவர் 
சள்மேலே தங்கள் கைகளை வைத் 
'தார்கள்,. 

a 4 பின்பு $பராபானுடைய 
வசனம் வளர்ஈசது; சிஷருடைய 
இலக்கம் எருசலேமிலே மிகவும் 
பெருஇற்று; 9 அசாரியர்களில் ௮ 
சேகரும் விசுவாசத்திற்குச் €ழ்ப 
பட்டார்கள். 
௮ 4 அன்றியும் ஸ்சேவானென் 

பவன் கஇருபையினாலும் பலத்தி 
னாலும் நிறைந்து, சனஙகளுக்குள் 
ளே பெரிய அற்புதங்களையும் அதி 
சயங்களையும் செய்தான். 
௯ அப்பொழுது விபருத்தினர் 

என்னப்பட்டவர்சளின் செப 
லயத்தைச் சேர்ந்தவர்களிலும், இ 
ரேனே பட்டணத்தாரிலும், ௮! 
லேச்குசந்தரிய பட்டணத்தாரிலு 
ம், ”லீச்சயா தேசத்தாரிலும், ஆரி 
யா தேசத்தாரிலும் சிலர் எழும்பி, 
ஸ்சேவானுடனே தருக்கம்பண் 
ணிச்சொண்டார்கள். 

௰ 11௮அவன் பேரின ஞானத்சோ 
டும் ஆவியோடும் எதிர்த்துநிற்க 
அவர்களுக்கு வல்லமையில்லை. 
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குகளை   14 அப, டெ, ௪,   

Os அபபொழுது ௮வர்கள் இரக 
சியமாய்ச் சில மனிதனைச் சமபா 
தித்த, இவன் !/மோசேயுக்கும் 
பராபரலுக்கும் விரோதமாகத் தூ 
ஷணமான வசனங்களைப் பேசக் 
கேட்டோம் என்று சொல்லும்படி 
செய்து, 
௰௨ பின்பு சனங்களையும், மூப்ப 

ராயும், வேதபாரகமாயும் எழுப 
பி, அவன்மேல் பாய்கது, அவ 
னைப பெரிய சங்சத்தாருக்கு முன் 
பாக இழுத்துச்கொண்டுபோய், 
௰௩ பொய்ச்சாட்செளையும் ஏற் 

படுததிஞாகள்; ௮வர்கள் சொன் 
னது: இவன் பரிசுத்த ஸதலத்திற் 
கும வேத நூலுக்கும் தாஷணமா 
ன வசனஙகளை ஓயாமல் பேசு 
இரான். 
௰௪ நாசரேத்தாராராகிய 13௮௩௪ 

இயேசு என்பவர் இஈத ஸதலத்தை 
அழிதது; மோசே ஈமககுக் கொ 
டுதத முறைமைகளை* மாற்றுவா 
ரென்று இவன் சொல்லக கேட் 
டோம் என்றார்கள். 
௰டு பெரிய சங்கத்தில் உளுக் 

காந்திருநத யாவரும் அவன்மேல் 
சண்ணோேட்டமானபொழுது,௮வ 
னுடைய முகம் தேவதாதன் முகம் 
போலிருக்சச் சண்டார்கள். 

௪. அதிகாரம். 
ச ஸதேவானதுஷணச்செயசைச்கரு உத்தரகாக, ஆ 

பிரகாம பராபரனை நியாயமாயத சொழுதுசொண் 
டதையும, ௨௦ மோசே பிறவாததற்குமுனனும, 
கூடாரமும தேவாலயமும கடடபபடாததற்கு 
முனனும பர£பரன பிதாக்களை இபபடி.த் தெரிஈது 
கொணடதையும, ௧௭ மோசேதானே இறிஸது 
வைக்குறித்துச் சாட்டுபிடடதையும, ௪௪ தெயவ 
கடடளைபபடி, உண்டாககபபட்ட புறம்பான ௪ 

ஙு AG) ம். 
ப்ருகள் Vv ச பததி 

குறிக்கபபட்டதையும சொலலி, ௧, உலகததில 
கர் ௫44 fet 0 

ore 
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பட்ட ரீதிபரரரகிய இறிலதுவைக் கொலவைசெயத 
துரோசத்தக்காக அவர்களைக் கடிரதுகொண்டு, 
௪௪ இதினபொருட்டு ௮வாகள அவனைச் கல் 
வெறிஈத கொலதுமபோது, அவன தன ஆத்துமா 
ஓவ இயேசலினிடததிற்கு ஒப்புவித்து அலாச 
ஞக்சாச வேணடிச்கொண்டது, 

பிதான ஆசாரியன் ௮வனை கோ 
௧), இப்படியாஈடச்சதென்றான், 
௨ அதற்கு ௮வன் சொன்னதா   

  

வது: 1*சகோதாரும் பிதாக்களுமா4



  

  

அப்போஸ்தலர் ௭ அதிகாரம். ௨௭௬௧ 

  

னவர்சளே, கேட்பீர்களாக; ஈம் 
முடைய பிதாவாகிய ஆபிரசாம் 
காராலூரிலே குடி.யிருக்இறதற்கு 
முன்னே மேசோப்பொத்தாமியா 
நாட்டிலே இருந்தபொழுது; மக 
மைபொருக்திய பராபரன் ௮வ 
னுக்குத் தரிசனையா௫, 
௩ 1 நீ உன் தேசத்தையும் இனத் 

தாரையும்விட்டெை புறபபட்டு, நா 
ம் உனக்குச் சாண்பிக்கும் சேசத் 
இிற்குப போ எஷ்ஸூர். 

௪ அப்பொழுது "அவன் கலிலே 
யா சேசத்தைவிட்டுப youu 
டு, சாரானூரிலே வாசம்பண்ணி 
னான். மேலும் அவனுடைய தகப் 
பன் மரிததபின்பு, அவ்விடத்தை 
விட்டு; 8ஙகள் இப்பொழுது குடி 

யிருக்க இத்தேசத்திற்கு வாது 
குடியிருக்கும்படி செய்தார். 

௫ இதில் ஒரு அடி நகிலத்சையா 
திலும் அவனுக்குச் சுதஈதரமாகச் 
கொடாமல், * அவன் பிள்ளையில் 

லாதிருந்ச சாலத்திலே, உனககும் 
உனக்குப பின்வரும் உன்சந்தஇச் 
கும் இதைக் காணியாட்டியாகத் 
தருவேன் என்று அவனுக்கு வாக 
குத்தசசம்பணணிஞர். 
௬ அன்றியும் பராபரன் அவனு 
டனே சொன்னது: *உன்னுடை 
ய சராததியார் ௮நரியதேசசதிலே 
குடியிருப்பாகள்; ௮ச்தேசததார் 
அவர்களை அடிமைகளாக்கி, ber 
ஷ£றுவருஷம உபத்திரவ பபடுத்து 
வார்கள். 
௭ ௮வர்கள் ௮டிமைவேலைசெய் 

யும் அந்தத் தேசததாராை கான் ஆக் 
இனைக்குட்படுத்துவேன்; அதற் 
குபபின்பு உன் சந்ததியார் புறப 
பட்டு வந்து; “இவ்விடத்திலே 
எனக்கு ஆராதனை செய்வார்கள் 
என்று பராபரன் சொன்னார். 
௮ அன்றியும்; £விருத்தசேதளம் 
பண்ணுதலை அவர் அவனுக்கு ஏற் 

படுத்தினார்” அந்தப்படியே௮வன் 
ஈசாக்கைப் பெத்றபொழுது, எட் 
டாம்சாளில் அவனுக்கு விருத்த 
சேதனம்பண்ணினான்; 1ஈசாச்சா 
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னவன் யாச்கோபையும்) 1யாச் 

கோபானவன் கோத்திரத்தலைவரா 
Sus பன்னிரண்டுபேளாயும் பெற் 
று, அவர்களுக்கு விருத்தசேதனம் 
பண்ணிஞர்கள். 
௯௬4 !11பின்பு கோத்திரத்தலைவரா 

இய அவர்கள் பொரறுமைகொண் 
டு யோசேப்பை எடப்துக்குப் 
(போன வியாபாரிகளுக்கு) விற் 
௮பபோட்டார்கள். 

௰ பராபரன் ௮வனுடைய பங் 
இலிருந்து; எல்லா உபத்திரவங்க 
ளிணின்றும் ௮வனைச் தாக்கி எடுத் 
து; 3எ௫பெதின் இராசாவாஇயபார் 
வோனுக்குமுன்பாக௮வனுக்குக் 
இருபையையும் ஞானத்தையும் 
கொடுத்தார்; ௮ந்த இராசா இவனை 
எபெதுதேசத்திற்கும், தன் குடும் 
பம் எல்லாவற்றிற்கும் துரையாக 
வைத்தான். 
௰க பின்பு 14*எ௫ப்து கானான்தே 

சங்கள் முழுவதிலும் பஞ்சமும் 
மிகுஈத உபத்திரவ மும் உண்டா 
யின) கம்முடைய பிதாக்சளுச் 
கும் ௮காரம் இடைக்சவில்லை. 
De 15அபீபொழுது எ௫ுபதிலே 

தானியம் உண்டென்று யாச்கோ 
பு சேள்விபபட்டு; BLD (Lp GOL Us 
பிதாக்களை முதலாம்தரம் (அவ்வி 
டத்திற்கு) ௮னுபபினார். 
௰௩ 14இரண்டாம்தரம் யோசேப் 

பு தன் சகோதாருச்கு அறியப்பட் 
டான்; அல்லாமலும் யோசேப்பி 
னுடைய வம்சம் பார்வோனுக்குச் 
தெரியவந்தது. 
௰௪ பின்பு யோசேப்பு தன் தசப் 

பன் யாக்கோபும் (மறற) “இனச் 
தார் யாவமாகிய எழுபத்தைந்து 
பேரயும் ௮ழைச்ச அனுப்பி 

0. 19அந்சப்படி யாக்சோபு ௪ 
இப்துக்குப் போனான்;ிபின்பு ௮ 
வனும் ஈம்முடைய மிதாக்களும் 
மரித்து, **அங்கேயிருந்து €கேமூ 
ருச்குச் கொண்டுபோகப்பட்டு, 
de Vg Iran சீசேமின் த்சப் 

பனாசிய ஏமோருடைய சர்ததியா 
  

  

 



  

௨௬௨ அப்போஸ்தலர் ௭ அதிகாரம். 
  

ரிடதீதில் விலைகரெயமாக வாங் 
யிருந்த சமாதியில் வைச்சப்பட் 
டார்கள். 
௰எ 4 1மபின்பு ஆபிரகாமுக்குப் 

பராபரன் ௮ணையிட்டுப் பண்ணி 
ன வாக்குத்தத்தத்தின் காலம் சமீ 
பமானபொழுது, யோசேபபை 
“ours Ca OGG இராசா தோன் 
தின காலம் ௮/எவும்; 
௰௮ சனங்கள் எடிப்திலே 95) 

சமாய்ப் பெருஇினார்கள், 
௯ ௮வன் நம்முடைய வம்சத் 

தாரைககுறித்து வஞ்சனையாய் ஈ 
டந்து, 3ஈம்முடைய பிதாச்களின் 
குழந்தைகள் உயிரோடிராதபடிக் 
கு அவர்கள் அவைசளை வெளியே 
போட்டுவிடும்படி செய்து; அவர் 
களை உபத்திரவப்படுத்தினான். 
உ௰ 4 *௮ச்சாலச்திலே மோசே 

என்பவன் பிறந்து, *பராபரனா 
லே அழகுள்ளவனாய்* இருந்து, 
மூன்றுமாசம் தன் சசப்பனுடை 
ய வீட்டிலே வளர்ச்கப்பட்டான். 
'௨௪ $௮வனும் வெளியேபோட் 
டிவிடபபட்டபொழுத, பார்வோ 
னுடைய குமாரத்தி அவனை எடுத் 
அ, தனக்குச் குமாரனாக வளர்ச் 
தாள் 
௨௨ ௮தினாலே மோசே எப் 

தாருடைய சல்விகள் யாவையும் 
படித்துக்கொண்டு, "/வசனஙகளி 
லேயும் செய்கைகளிலேயும் வல் 
லவனானான். 
௨௩ அவன் ராற்பது வயதுள்ளவ 
ஞனபொழுது, இஸ்ரவேல் சக்த 
இஇயாராகய தன்னுடைய வம்சத் 
தானாச் சந்தித்துப பார்ச்கும்படி 
விருப்பமுள்ளவனாடப் * போன 
பொழுது) 
௨௪ அநியாயம் அனுபவிக்றெ 

ஒருவனைக் சண்டு (அவனைக்) 
காப்பாற்றி, எதிப்தானை வெட்டி 
னான். 
௨௫ அன்றியும்ர் அவன் தன் 

கையினாலே பராபரன் சங்களுக் 
கு இரட்டுப்பைத் தீருவாரென்று 
தன் வம்சத்தார் ௮றிர்துகொள்வார்     
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கள் என்று நினைத்தான்; ௮வர்கள் 
அபபடி அறிந்துகொள்ளவில்லை, 

௨௬ ?மறுசாளிலே சண்டை 

பண்ணிக்சொண்டிருக்கிற சலரு 
6G ௮வன் தன்னைக் காண்பித் 
துப் புருஷரே, நீங்கள் சகோதர 
ரானவர்கள்; நீங்கள் ஒருவருக் 
கொருவர் அ௮கியாயம் செய்ற 
தென்ன என்று அவர்களைச் சமா 
தானபபடுத்தும்படி பேசினான். 

௨௭ (அவர்கில்) பிறனுக்கு 
அரியாயம்செய்தவன் சொன்ன 
து: 11எஙகளுக்கு உன்னைச் தலை 
வனென்றும் நியாயாதிபதியென் 
றும் வைத்தவன் எவன்? 

௨௮ நேற்று நீ அந்த எடூப்தா 
னைக் கொலைசெய்ததுபோல, என் 
னையும் கொலைசெய்ய மனதாயி 
ருகதிராயா என்று அவனைத தள் 
ளினான். 

௨௧ 11இந்த வார்த்தையினாலே 
மோசே ஓடிப்போய், மாதியான் 
தேசத்தில் ௮ந்நியனாய்ச் சஞ்சரித் 

து, ௮௩சே இரண்டு குமாரரைப் 
பெற்றான். 

mO 4 18 அன்றியும் நாற்பது வ 
ருஷம் சென்றபின்பு, சீனாமலை 
யின் வனாகதரததிலே பராபரனு 
டைய தூதனானவர் ஒரு முட் 
செடி எரிகிற அக்னிச் சுவாலை 
யில் ௮வனுக்குத் தரிசனையானார். 
௬௪ மோசே அதைக் கண்டு, ௮௩ 

தீத் தரிசனையைக்குறித்து ௮இ௪ 
யப்பட்டு, ௮தைப பார்க்கும்படி 
சேர்ந்து வருறெபொழுத) பரா 
பரனானவர், 
௬௨ சோன் உன் பிதாச்களாயெ 
ஆபிரகாமுடைய தேவனுமாய், 
ஈசாக்கனுடைய தேவனுமாய் யா 
ச்கோபினுடைய தேவனுமாய் இ 
ருகிிற பராபானென்று Sia 
எம்பறறின சத்தம் அவனுக்குத் 
தோன்றிற்று; அப்பொழுது மோ 
சே ஈடுக்கமடைந்து; (௮தினாலே 
௮சைப்) பார்க்கும்படி துணியா   மல் இருந்தான்.   
 



  

  

wuSurnget ot farm. ௨௬௩ 

  

௩௬ பின்னும் பராபரன் ௮வனு 
டனே சொன்னது: நீ நிற்தெற இ 
டம் பரிசுதச பூமியாசையால், 
உன் பாதரட்சைகளைச் கழற்றிப் 
போடு, 
me *எடபதிலிருச்றெ என்னு 
டைய சனங்களின் உபத்திரவத் 
தை கான்தானே பார்த்து, அவர்க 

டைய தவிப்பைக் கேட்டு, ௮ 
வர்களை விடுவிக்கும்படிக்கு இ 
றஇஙூேேன்; ஆசையால் டீ வா; 
நான உன்னை எடூபதுச்கு SY Sp 
புறேன் என்றார். 
௬டு 4 உன்னைத் தலைவனென் 

றும் நியாயாதிபதியென்றும் வைத 
தவன் எவனென்று அவர்கள் சொ 
ல்லி மறுதலிசதிருந்த அர்த மோ 
சேயையே, பராபரன் முட்செடி 
யில் ௮வனுககுசத் தரிசனையான 
தூசனாலே தலைவனாகவும் மீட்ப 
னாசவும அ௮னுபபினஞார். 
௬௬ *அவனே அவர்களை அங் 

கேயிருர்து ௮ழைத்துச்கொண்டு 
Cunt, Hug தேசத்திலேயும் 
₹சிவப்பான சமுத்திரசதிலேயும், 
நாற்பது வருஷகாலமாய் வனாக் 
தரததிலேயும், அற்புதங்களையும இ 
ருஷ்டாந்தஙசளையும் செய்தான். 
ma | ௮ந்த மோசேயே இஸ்ர 

பேல் சந்ததியானா நோக்க, உங் 
களுக்காக உங்கள் தேவனாகிய 
பராபரன் உஙகள் வம்சச்திலிருக் 
அ என்னைபபோலர் ஒரு தீர்க்க 
தரிசியை எழும்பபபண்ணுவார்; 
அவருக்குச் செவிகொடுபமீர்க 
ளாச என்று சொன்னவன். 

௬௮ 11அவனே €னாமலையிலே 
சன்னுடனே பேசின தூதரோடும், 
நம்முடைய பிதாச்களோடும்கூ 
ட வனாந்தரத்திலே சபைக்குள் 
ளே இருந்து 1ஈமக்குக் கொடுக்கு 
oui 13சவவாக்யெங்களைப் இப 
ற்றவன். 
௬௯ நம்முடைய பிதாச்கள் ௮ 

வனுக்குச் தழ்ப்பட மனதாயிரா 
மல் ௮வனைத் தள்ளி, எ௫ப்துதே 
சத்திற்கு மனம்திருப்ப,         

இ. பி, ௬௩, 
Nea, Aa 

la Cor «a @ 
யோக @.0@ 

9a. Gor a a 

3aGuor. ௦௪, 

tem ௪ மோ, 
a0 de 

4a. Cor 
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5 ௨மோ எழு) 
m0, ca, OF 

சீல் ஈடு ௨௭. 

6a. Cor te 

௨௧, ௨௭, டேழு, 

௨௯ 

70. Gor ba. 

க, கடு, 

8@ Cor oy | 
உட, மு அப 
௬ டெட 

oa. 

* அல்லது எனக் | 

குச் சமானமா 

ண 

9மத் 0௭ டு 

30 எசா ௬௩ ௯, 

aor a 

எபி ௨௨, 

lla Gur om 

&, Oer 

19 உரோ ௧௨ 

a. Gor ae 

சடுமோடு 
Rene one 

போகவா கம, 

14௨ மோ ௧௨, 

ச் 
139 மோ கு 
te சீல ஈசு 

ம௯ 

36௪௫ ௮௪ 8௨ 

ஏசே ௨ம் ௨டு- 
௧௬௯, உரோ, 
ae ao Ose 
2. ds 

1 @ Gor # 
om OO & 

௨ இரா, oe 

மச, ௨௪ a, 

எசே. ௦௬, Dn, 

18 ஆமோ 6. 
உடு, ௨௧ 
9௨ மோ உடு, 
சம ௨௬ ad 

எபி, டு 
ர் அல்லத பேசி, 

20 யோசு ௪,ம௪, 
1 அல்லது பின் 

ஞாசவாத சம்மு 
டைய பிதாக்க 

ள், 

'|னுக்கு ௮ப்புறத்திலே குடியிருச் 

௪௰ 1*ரோனை நோக, எடுப் 
அதேசத்திலிருந்து எங்களை ௮ 
ழைத்துச்கொண்டுவந்த௮ந்த மோ 
சேயுக்குச் சம்பவித்ததை அறி 
யோம்; ஆதலால் எங்களுக்குமுன் 
பாக நடக்கும் தேவர்களை நீர் எங் 
களுக்காக உண்டுபண்ணவேண் 
டும என்று சொல்வி, 

௪௧ 15அரற்காள்களில் ஒரு சன் 
HES cous செய்து, HES 

| விக்சிரகத்துக்குப் பலியிட்டு, தங் 
| சள் சைசளால் செய்த சஇரியைக 
ளைக்குறித்துச் சந்தோஷபபட்டா 
டர்கள். 

  

  

௪௨ அப்பொழுது '*பராபரன் 
௮வர்களைவிட்டுத் திரும்பி வா 
னத்திலுள்ள சேனையைப் பணிஈ 

! தசொள்ளும்படி அவர்களை ஒப் 
।புக்கொதெதுவிட்டார்; (அதைச் 

* | குறிதது) இஸரவேல் குடும்பத்தா 
சே, 15நீங்கள் வனாதரசத்திலிருக்ச 

| ராற்பது வருஷம்வராயிலே கா 
 ணிக்சைகளையும் பலிகளையும் ௪ 

| rege செலுத்தினீர்களா. 

௪௬ பணிந்துசொள்ளும்படிக்கு 
நீஙகள் செய்த சொருபஙகளா 
திய மோளோகினுடைய கூடா 
ரத்தையும், உங்கள் தேவனாகிய 

இரம்பானென்னும் நட்சத்திரத் 
தையும் எடுத்துவந்திர்களே) ஆச 
லால் சான் உங்களைப் பாபிலோ 

கும்படி போசபபண்ணுவேன் ௭ 
ன்று தீர்ச்கசரிசரிசளின் புத்தகத் 
இலே எழுதியிருச்சன்றதே. 

௪௫ 4 19மமேலும் நீ பார்த்த உரு 
வின்படியே சாட்சிப்பொருளைய 

। டைய கூடாரதசைச் செய்யென் 
மாசேயடனே பேசிச்சகொண் 

டவர், சட்டளையிட்டபிரசார 
மாக, ௮ வனாந்தரத்திலே ஈம்மு 
டைய பிதாக்சளுச்குள்ளே இருச் 

தத 

௪௫ மேலும் *யோசுவாவுட 
னேகூட நம்முடைய பிதாக்கள் 
அதைப் பெற்றுக்கொண்டு, தங் 

  
நு   
 



  

௨௬௪ அப்போஸ்தலர் ௭, ௮ ௮திகாசம், 
  

களுக்கு முன்னின்று பராபரன் இ. பி. ௬௩, 

துரத்தின அ௮ஞ்ஞானிகளுடைய | அ அவச 

தோகசித்கள்ளே அதைச் சொன் 12755 2 
டுபோய், தாவீது இருந்த நாள்வ। ௨ ay Ge 
மைக்கும் வைசஇிருர்தார்கள். அப 86 ௦௯, 

* ௩ ~~» && eran baa 

Poe அவன பராபரனிடத்தில் பெ சாமு ௭.௧ 

தயவுபெற்றபடியினாுலே, யோசி சம் ௮௬ 0௧ 
° ' gu oh ao கோபினுடை ப தேவலுச்காக ஒரு (உ சஇா அ te 

வாசஸ்தலத்தைச் கட்டும்படிக்கு | ச சாளா ௨௨ 

உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான். | * ௪௪ "HO 
. ட ச, 

௪௭ (அவன் ௮ல்ல,) *சாலோ 4௬௪ 
மோனே அவருச்சாக அஆலயத்। ௮௨௨௦௧ சள 

கைச சட்டிஞன்: oe ae a 
௪௮ *உன்னசமானவர், வானம் 5 vet ws ௪,௨ 

எனக்கு ஆசனமாயும் பூமி என் ; 

  

og @ ara 

. . | ௨௧, பெடெ, 

னுடைய பாதபபடியாயும் இருக (62இர ௮ 

இன்றன; எனக்காக நீங்கள் எப | 5 ௨௭௭ 

  
படிபபட்ட ஆலயத்தைக் கட்டு 

வீர்கள? அல்லது சான் சஙகும் 
படி.ச்கு ஏற்ற ஸ்தலம் எது ? 

௪௯ இவை எல்லாவற்றையும் 
என்னுடைய கை உண்டாக்௪ 
விலலையா என்று பராபரன் இரு 
வுளம்பற்றினார் என்று தீர்க்கதரிசி 
சொன்னபடியே, + 
@0 $சைகளால் செய்யப்பட்ட 

ஆலயஙக॥ரில் வாசமாய் இருச்ச 
மாட்டார். 

டக 4 ஆ வணங்காத கழுத் 
துள்ளவர்சளே, $இருதயமும் கா 

தும் விருததசேசனம் பெருசவர்க 
ளே; உஙகள் பிதாக்களைபபோல 
நீஙசளும் பரிசுத்ததவியை எப் 
பொழுதும் விரோிக்இதீர்கள்- 

டு௨ ?தீர்ச்கதரிசசளில் யானா 
உங்கள் பிதாக்கள் ௮ன்பபபடுத் 
தாமல் இருந்தார்கள்? !1?நீதிபரர் 
வருகையை முன்னறிவித்தவர்ச 
ளையும் ௮வர்கள் சொலைசெய்தார் 

கள்; அவருச்சே நீங்கள் இப்பொ 
முத துரோகெளுமாய் அவரைச் 
கொலைசெய்தவர்சளுமாய் இருச் 
இறீர்கள். 
௫௩ !'தேவ.ததரின் ௮ணிவருப் 

புசளுக்குள்ளே வேதப்பிரமாணத் 
29 மத், ௪௪, ஓக் ௬, 
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322 அப டு ௧௬ 

13 அப & @ 

14௪சே ௧௨.௧ 

மதீக௰௨க அப 

82௧ 

15 தானி a On 
16௪இரா ௨௪ 

ர தூக் ௪, 

௨௬௯, எபி Om 

Oe, 

17 «& Cor ae 

de, 

18 @ Gor vm ௯, 
Oder o St) 

க ௨௨, பம், 

19 அப ௬ ௦௪, 

90௪௨ ௪௧, டு 
தூக், ௨௧௦ ௪௬, 

21 qu ௬ சம 

உம ஈ௬ ௨௧0, 

தைப் பெற்றுக்சொண்டிருந்தும், 
தைக் கைக்கொள்ளாமல் இருக் 

| றீர்கள் என்று சொல்ல, 
௫௪ 4[ 15 அவர்கள் அவைகளைக் 

கேட்டு, சங்கள் இருதயங்களில் ௮ 
க்சகபபட்டவர்களாய் ௮வனைக 

| குறிச்துப பல்கடிததார்கள். 

இடு 13அவன் பரிசுத்த வியி 
'னாலே நிறைந்து, வானச்சை ௮ண் 
ணாந்து பார்த்துக்கொண்டு, பரா 
பாரனுடைய மஇமையையும் வல 
துபாரிசத்திலே doen இயேசு 
வையும் சணடு, 

௫௬ அதோ 14வானம் இறக்சப 
பட்டிருககிறதையும் 15மனிதகுமா 
ரனானவர் பராபரனுடைய வலது 
பாரிசத்திலே கிற்கிறதையும் பார்க 
இறேன் என்று சொன்னபொழுது, 
டு௪ ௮வர்கள் மிகுந்த சத்சசதுட 

னே கூபபிட்டு, தங௲ள் காதுகளை 
அடைத்துச்சொண்டு, 

௫௮ ஒருமனப்பட்டு ௮வன்மே 
லே பாய்ஈது, 1₹அவனைப பட்ட 
ணத்திற்குப புறம்பே தள்ளி, 11௮ 
வன்மேல் கல்லெறிந்தார்கள். 

  

  

  ௫௯ 18 சாட்டுகளானவர்களும் 
தங்கள் வலஇரஙசளைச சவுலென் 
னபபட்ட. ஒரு வாலிபனுடைய 
பாதங்கள் அருகே வைதது, ஸ் 
தேவான்மேல் கலலெறிரஈதார்கள்; 
19௮ வன் கர்த்தராகிய இயேசுவே) 
என் ஆவியை ஏற்றுசகொள்ளும் 
என்று தொழுதுகொண்டு, 
௬ு௰"முழங்கால்படியிட்டு,அண் 

ட வரே, **இவர்கள்மேல் இந்தப் 
பாவத்தை நிறுத்தாதிரும் என்று 
மிகுந்த சத்தத்தோடே கூப்பிட் 
டுப் பின்பு நித்திறையடைர்தான்; 
33 அவனைக் கொலைசெய்கிறது ௪வு 
லென்பவனுக்கு மிகவும் பிரிய 

மாய இருகதது. 

௮. அதிகாரம். 
௪ எருசலேமிதூணடான சபை தன்பப்பட0), டு 

உசவிச்சாரனுயெ பிவிபபின பிரசமசத்தினாலும், 
அற்புசங்கவினாலும் சமாரியாலிலே ஸதாபிச்சப்   

௨௮: ௨௩௬௪--93அப, எ By a2, ed, 

  

 



  

அப்போஸ்தலர் ௮ அதசசாம். ௨௬ 
  

பட்டபோது, ஸதம்பனவித்ரைச்சாரனாயிருச்ச ஒரு 
பெரிய எத்தனாகெ மோன் என்பவனும் ௮சே 
கம்பேருடனே ஞான ஏனம் பெற்றது, oe. 
பேதுருவும யோவாலும் சபையை ஸதிரபபடுத் 
தவச்து செபத்தினுலும், சரசெமேல் கைசளை 
லைபபஇினலும் பரிகத்த.ஆலி அளிக்கப்படடதசை, 
by €மோன சண்டு, ௮சத வரத்தை விலைக்ரெய 

மாகப பெற்றுக்கொள்ளப பராத்தபோது; a0 
பேதரு அவனுடைய மாயத்தையும இச்சையை 
யும் சடிர்தகொண்டு, அவனுக்குக் குணப்ப0 
தவக்கடுத்த புததிகள் சொல்லி, யோவானுடனே 

கூடக் காத்தருடைய வசனத்தைப பிரசமூத்து, 

எருசவேமுக்குத் திருமபினது ௨௬ போதிச்ச 
வும், எத்தியோபபிய பிரதானிக்கு ஞானஸ்கானம் 
கொடுக்கவும், பிவிபபைத் தேவதூதன் அனுப 
பினது 

A sarang HC எருசலேமிலுள் 

ளசபைச்கு மிகுந்ததுன்பம் உண் 
டாயிற்று; அ௮பபோஸ்தலாதவிர 
மற்ற யாவரும் யூதேயா சமாரியா 
தேசங்களில் இதறபபட்டாரகள். 

௨ ஸ்தேலவானைத தேவபத்தியுள் 
ள சிலபோர்கள் எடுத்து HLSW 
பண்ணி) *அவளைககுறித்து மிக 
வும் புலம்பி ௮முதா£கள். 

௬ சவுல் வீடுகள்தோறும் பிரவே 
சித்து, புருஷமாயும் ஸ்இரிகளை 
யம வெளியே இழுத்துபபோய், 
காவலில் போடுவிதது,சபையைப 
பாழாக்இனான். 

௪ *தெறப்பட்டபேர்கள் இரிர் 
து தேவவசனத்சைச் சுவிசேஷ 
மாய்ப் பிரசிததம்பண்ணீனார்கள். 

டு 4 அப்படியே “பிலிபபென் 
பவன் சமாரியாகாட்டிலுள்ள ஒரு 
ஊருக்குப்போய், ௮௩0 கிறிஸ் 
துவைக்குறிததுப் பிரசங் இத்தான். 

சு ௮பீபொழுது அகேசம்பேரி 
இல் இ ந 8 ட வி ௩. 

த்தி ருத் அசுத்த ஆவிகள் 
மிகுஈ்ச சத்தத்தோடே கூபபிட்டு 
அ௮வர்களைவிட்பெ புறபபட்டன; 
௮0ேச திமிர்வாசச்சாரரும் சப்பா 
ணிகளும் குணமாக்கபபட்டார் 
கள். 

௭ பிலிப்பு செய்த ௮திசயங்க 
ளைச் சனங்கள் கேள்விபபட்டும் 
கண்டும் இருக்கையில், அவனால் 
சொல்லப்பட்டவைகளுக்கு ஒரு 
மனபபட்டு எச்சரிச்சையாய் இ 

| ரந்தார்கள்.   
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டையசளங்களை 

யம) பெரிய து 
இிசயலசளையும் 

10௮ப 0௯ ௨ 

ll gu ௰ ௪ழு 

be @. 
12 மச், ௨௮0௯ 
அப ௨. ரறு 

13 gu ௨, சுறு       

௮ அந்த ஊரிலே மிகுந்த சக் 
தோஷம் உண்டாயிற்று. 
௬ ॥ அன்றியும் சீமோன் என்று 
பெயர்கொண்ட ஒருவன் முன் 
னே 1௮ர்த மெரிலே ஸ்தம்பனவித் 
தைக்காரனாயிருந்து, *தன்னைப் 
பெரியவனென்று சொல்லி, சமா 
ரியாகாட்டின் சனங்களைப் மீரமி 
க்கப்பண்ணிக்கொண்டிருந்தான். 

௰ சிறியோர் பெரியோர் யாவ 
ரும் இவன் பராபரனுடைய பெ 
ரிய சத்தியென்று ௮வலுக்கு எச் 
சரிக்கையாய் இருந்தார்கள். 
௰க ௮நேககாலம் ௮வன் தன் 

னுடைய மந்திர தர்திரங்களினா 
லே அவர்களைப் பிரமிச்சச்செய் 
சபடியால், ௮வர்கள் ௮வனுக்கு 
எச்சரிக்கையாய் இருந்தார்கள். 
De. பின்பு பராபரனுடைய இ 

ராச்சியததிற்கும் இயேசுச்சிறிஸ் 
துவின் காமத்திற்கும் ஏற்றவைக 
ளைச் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்றெ 
பிவிபபை அவர்கள் விசுவாசத்ச 

பொழுது, புருஷரும் ஸ்திரிகளும் 
ஞானஸ்மானம் பெற்றார்கள், 
௰௩ ௮பமொழுது அந்தச் சீமோ 

னும் விசுவா௫ித்து ஞானஸ்நானம் 
பெற்றுப் பிலிபபைம் பற்றிக் 
கொண்டு, (௮வனாலே) டந்த ௮ 
இிசயஙகளையும் பலத்த செய்கை 
களையும்* பிரமிப்புடனே பார்த 
தான். 

௦௪ 4 சமாரியா நாடு பராபரனு 
டைய வசனச்சை ஏற்றுக்கொண் 
டதை எருசலேமிலுள்ள அப் 
போஸ்தலா கேள்விபபட்டபொ 
முது, அவர்கள் பேதுருவையும் 
யோவாஜையும் அவர்களிடத்இற் 
கு அனுப்பினார்கள். 

௰௫ு ௮வர்கள் போய், 11௮வர௪ 

ளில் ஒருவனாடலும்வரிசுத்சஆவி 
யைப் பெருமல்)!கர்த்தராடுய இ 

யேசுவின் நாமத்தினாலே '*ஞான 
ஸ்கானச்தைமாத்திரம் பெற்றவர் 
களானபடியினாலே, 
மச 13அவர்கள் பரிசுத்தஅவி 

யைப்பெற்றுச்கொள்ளும்படிக்கு) 
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௨௬௬ அப்போஸ்தலர் ௮ அதிகாரம், 
  

௰எ1அவர்சளைககுறிததுச் செபம்| இ பி, ௬௪. 
பணணி) (தங்கள்) கைகளை ௮வா| அபி 
கள்மேல் வைத்தார்கள; உடனே ‘ae a «3 | 
ubsssySoou பெற்றார்கள். | a, 
௰௮ 4 அபயபோஸ்தலர் தஙகள் 

கைகளை (௮வர்கள்மேல்) வைத 
தீதினாலே பரிசுத்ததவி கொடுக் 
சபபடுகிறதைச் மோன் கண்ட 
பொழுது, அவர்களிடததிற்குப 
பணம் சொண்டுபோய, 
௰க என் கைகளை வைககப்படுகி 

ஐவன் எவனோ; ௮ வன் “பரிசுத்த 
ஆவியைப பெறத்சச்கதாக, நீக | 
கள் எனக்கும் இத அதிகாரம் | 
கொடுக்கவேண்டும் என்றான். 
ed) அ௮சற்குப பேதுரு சொன்ன 

தாவது: பராபானுடைய ஈவைப 
பணததினாலே சம்பாதித்துககொ 
ள்ளலாமென்று 58 நினைகஇறெபடி. 
யால், உன் பணம் உன்னோடே 

கேட்டுக்கு உள்ளாகககடவது. 
௨௧ உன் இருதயம் பராபரனுக் 

குமுன்பாசச செம்மையாய இரா 
'தபடியால், இரசக் காரியச்திலே 
உனக்குப பங்கும் பாசமும் 
இல்லை. ஸ், 

௨௨ *நீ சசப்புள்ள பிச்சும் அநீ 
இககட்டும் உடையவஞாய் இருச் 
இறதைப பாககிறேன. 
௨௩ அனபடியினாலே, *உன் இரு 

தயததின் இஈஇபபு உனக்கு மன 
னிச்சபபடக்கூடுமானால் உன் து 
ர்ககுணச்தை விட்டு மனம்திருப 
பி, பராபானைமோச்கி வேண்டிக 
கொள்வாயாக என்றான். 
௨௪ சீமோன் சொன்னது. நீய 

கள் உரைத்தவைகளில் ஒன்றும் 
எனக்கு வாராதபடி4கூ,£நீஙகளே 
எனக்காசுக் சர்சதரை வேண்டிச் 

4 

  அப ௨ குறு 

ம் ௪ 0௧,௦௪ 

30 ம் மு 

௨ இராடுமக 

4 எபி 0௨ ம 

ந் தானி ௪௨௭ 

௨ தீமோ, ௨ 

உடு   
t 

6a Gor 2 

«, ber a. Gor 

௮.௮ ௪மோ 
கொள்ளுங்கள் என்றான். ௨௪ ௭ ௪இ௱ 
௨௫ ॥ இவ்விதமாய் அவர்கள் | 8ஈ ௬ யோபு 

கர்த்தருடைய வசனத்சைச் சாட் | 5” mea 
சியாய் அறிவித்துச் சொன்னபி!7செப ௩ ௦ 
ன்பு, எருசலேமுக்குத் இரும்பி, | போகா 
சமாரியருடைய ௮௫0ேச இராமங் ரட் ட 
களில் சுவிசேஷத்தைப பிரசங் | ௮ 
இத்சார்கள். 

oe,     

| 

| 

  
| 

'யின் புசசகத்சை வாரிககக் கேட் ' 
டு, நீர் வாடுக்றெவைகளின் amg 
| 

| 
| 

| 

| 
| 

  

।இரதத்தில உளுச்சாஈது, ஏசாயா 

௨௪ ர ௮னறியும் கர்த்தருடைய 
தூதன் பிலிபூபூடனே சொன்ன 
து: நீ எழுகது தெற்கே பாழாய்க 

| டெக்ற காட்சா பட்டணத் 
திற்கு எருசலேமிலிருந்து போ 
கற மார்க்கச்திற்குப போ என் 
ரன். 
௨௭ அர்தப்படி அவன் எழுந்து 

போனான்; 'அபபொழுது எத்தி 
நன்கு ஆண்ட இராசஸ 
| இிரியாயெ கந்தாசி என்பவளு 
டைய மந்திரியுமாய்; அவளுக்கு 
உண்டான பொகூஷம எல்லா 

| வற்றின்மேலும் வைச்சபபட்ட 

தீலைவனுமாய் இருஈத “ஒரு எத்தி 
யோபபிய மனிதன் தொழுதுகொ 
ள்ளும்படி எருசலேமுக்கு வந்தி 

GPS 
௨௮ ஊருக்குத் இரும்பித் தன்   

தாககதரிசியின் புதசகத்தை வா 
சித்துககொண்டு போனான். | 

' ௨கஆவியானவா பிலிபபுடனே ! 

| சொன்னது; ௮௩த இரதததிற்குச 
' சமீபமாய் நீ சேர்கது; aso 
'டே கூடிபபோ என்றார். 
௬௰ அரஈதப்படி பிலிப்பு Cor 

ஒடி, ௮வன் ஏசாயா நரககதரிச. 

| 

து உமக்குத் தெரிர்திருக்கிறதா. 

என்றான் 
me ௮வன் சொன்னது: ஒரு! 

aor எனக்குச் சாண்பியாவிட் | 
டால் அது எனக்குத் தெரியுமா! 

| என்று சொல்லி) பிலிபபு ஏறித் 
தீன் பக்கத்தில் உளுச்சாரும்படி. 
அவனை வேண்டிக்சொண்டான்.. 
௩௨ அவன் வாசித்த வேதவாகக 

யம் என்னவென்றால், அவர் ஓ' 
௫ ஆட்டைபபோல அடி.கசபபடு, 
ம்படி கொண்டுபோசகபபட்டார்; । 
தன் மயிரைச் சத்திரிச்றெவனுக், 
குழமுன்பாகச் சத்தமிட ஈதிருக்தெ | 
ஆட்டுக்குட் டியைபபோல, அவர் 
தீமது வாயைத் இறவாதிருந்தார். 
௬௩ அவர் தாழ்மையாயிருக்கை, 
 



  

அப்போஸ்தலர் ௯ அதிகாசம். ௨௪௬௭ 
  

யில், அவருடைய நியாயம் எடுத் 
துபபோடபபட்டுது; ௮வருடை 
ய சீவன் பூமியிலிருந்து எடுத்துப 
போடப்பட்டபடியினாலே, ௮வ 
ருடைய தலைமூறையானா யார் 
விவரித்துச் சொல்லுவா£கள் என் 
பதே, 
௩௪ மர்திரியானவன் பிலிப்பை 

கோக்கு, தீர்கசதரிசி தன்னைக் 

குறித்தோ மற்றொருவனைச்குறித 
தோ, யானாக்குறித்து இசைச் 
சொன்னான், அதை நீர் எனககுச் 
சொல்லுமபடி வேணடிககொள் 
ளுஇறேன் என்றான். 
௬௫ ௮பபொழுது பிலிப்பு உச் 

தரவு சொல்ல, 1௮ஈத வேதவாக்கி 
யம் தொடஙடு இயேசுவின் சுவி 
சேஷத்சை அவனுக்குப் பிரசங 
இததான். 
moe 4 இவ்விதமாய் அவர்கள் 
வழிஈடரதுபோகையில், தண்ணீ   
ருளள ஒரிடத்திலே சேர்(தபொ 
முது, மதிரியானவன் சொன்ன 
து: இதோ தணணீ “கான் ஞா 

| னஸகானம் பெத்றுசகொளளு கிற) 
| தற்குத் தடையென்ன என்றான. 
| ௬௪ அதற்குப் பிலிபபு சொன। 
னது: £நீ£ முழு இருதயதசோமே। 

, விசுவாசிததால பெற்றுக்கொளள। 
| லாம் என்றான்; அவன் சொன்ன 
' து: *[இயேசுககிறிஸதுைப பரா 
ப.ரனுடைய குமாரனென்று விசு 

் வாரிச்றேன என்று சொல்லி," 
் இரதததை கிறத்சச்சொனனான. 

  

இ. பி. ௬௫. 
பணக, ஷலா 

$ தூக் ௨௪௨௭ 

SU OG உறு 
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* அல்லது இரே 

க்க பாஷையிவ, 

மாாக்கத்தாம 
ளறு சணடாவ் 

அபபடியே, 

அப Os ௯ 

௨௬ 

9 

ர அப் பெடசு 

& கட 

௪ கொரி மட 

ஷி 

Tn பின்பு பிலிபபும் மாதிரியும் சச் உடு சம் 

இருவரும் Qos தண்ணீரில் * 
பிரவேத்சார்கள்;௮அஙசே அவனு! 
க்கு ஞானஸ்கானம கொடுத்தான். | 
௬௯ அவர்கள் சண்ணீரிலிருஈத | 

ஏறினபொழுத, *கர்ததருடைய 
ஆவியானவர் பிலிபபை எடுத்து ! 
கொண்டார்; அதுமுதல் மநதிரி 
யானவன் அவனைக் காணாமல் ௪௩ 
தோஷத்தோடே தன் வழியே 
போனான். 
௪௰ பிலிபபு ௮சோத்துப் பட்ட 
ணத்திலே காணபபட்டுப் பின்பு   
  

தப @ ௬௯, 

ம் 

Aer 

10 ga ச 

yy டெ 

tse ad 

பிரயாணமாய்ப போய் சேசாரி 
யாபபட்டணத்தில் சேரும்பரியர் 
தீம் சகல பட்டணங்களிலேயும் 
சுவிசேஷத்தைப பிரசங்க்துச் 
திரிந்தான். 

௯. அதிகாரம். 
௧, சவுல் தமஸருவுக்குவ. போகையில, ௪ பரம் 

காடகியினாலே தரையில் விழுர்து, 2 அபபோஸ் 
தலபபட்டத்துக்கு அழைக்கப்பட்டு, 6௮, yor 
னீயாவிளுவ் ஞானஸசானம்பெந்று, ௨௦ இறி 
ஸதுவைதச் தயிரியததோடே பீரசல௫த்தது உச 
யூ. கரும, ௨௯ இரேச்சராம் அவனைச் கொல்ல 
வகைசெடிடிம், அவன் அலாகளுக்கு அசப்படா 
மற்போனத ௬௧ சபைக்கு ஓயவிருதபோது | 
பேதரு ஐரேயாவென்ற ஒரு இமிர்வாதக்கரா 
னைச் சொஸதமாக்இ, ௧௬, மரித்தபபோன தபீத் 

தீரள் என்பவர் உயாபபித்தது, 

₹சீ வல் என்பவன் பின்னும் காத்த 
ருடைய சஷரைப் பயபபடுத்திக 
கொலைசெயயும்படி. £றிப பிரதா 
ன ஆசாரியனிடச்திற்குப போய், 
௨ தமஸ்கு ஊரிலே புருஷரை 

யானாலும் ஸ்திரிகளையானாலும் 
இநத மார்க்கத்தார் என்று கண் 

  

  

  

  

  லேமுக்குக கொண்டுவரும்படிக் 
கு, அவ்வூரிலுள்சா செபஆலயத 
தலைவருகளு நிக்துங்களைக கொ 
டுக்கவேண்டுமென்று கேட்டுக் ' 
கொணடுபோனான். 
௬ ௮வன் பிரயாணமாய்ப போ 

ய், *தமஸ்கு ஊருககுச் சமிபமா | 
| கையில்) சடுதியாய் வானதஇலி । 

Gig பிரகாசம் சோனறி, அவ, 
னைச் குழ்துசொணடது, 

௪ உடனே ௮வன் தரையிலே 
விழுது, சவுலே, சவுலே, "என் ; 
னததிற்கு ரீ என்னைத் துன்பப | 
படுததுகிறாய என்று தன்னுடனே | 

சொல்லுற சத்தததைக் கேட்டு | 
ஆணபவரே, 

௫7 சர்த்தரானவர் சொன்னது: 
நிதுன்பபபடுத்து கத இயேசுவே ! 
நான்; ?முள்ளில் உதைக்கிறது 
உனக்குச் கடினமாம் என்றார். 
௬ ௮வன் நடுங்குப் பயந்து, 
ஆண்டவரே,கான் என்ன செய் 

யவேண்டுமென்றிருக்இறீர் என் 
றான்) அதற்குக் சர்த்தர் சொன் 

டால், *௮வாகளைக் கட்டி எச | 

| 

      

             
 



  
  

  

௨௬௮ அப்போஸ்தலர் ௯ அதிகாசம். 
  

னது: நீ எழுந்து ஊரில் பிரவே 
சபெபாயாக; நீ செய்யவேண்டு 
வது ௮ங்சே உனக்குச் சொல்லப் 
படும் என்றார். 
எ ௮வனுடனே கூடப் பிரயா 

ணப்பட்டுப்போன பேர்கள்; சத் 

சத்தைச் கேட்டும் ஒருவரையும் 

காணாமல் பிரமிப்போடே நின் 
ரூர்கள். 
௮ பின்பு சவுல் ,தராயிலிருந்து 

எழுது தன் சண்களைச் இிறக்றெ 
பொழுது, ஒருவனையும் காணாதவ 
னாய் இருந்தான்; ஆதலால் அவர் 
கள் ௮வனைச் கைலாகுகொடுத்த, 

தமஸகு ஊருக்கு அழைத்துக்கொ 
ண்டுபோஞனார்கள். 
க அங்கே அவன் மூன்றுகாள் 

பார்வையில்லாமலும் புசியாம 

ஐம் பானம்பண்ணாமலும் இருர் 
தான். 

௰ 4 அன்றியும் சமஸ்கு ஊரில் 
*அனனீயா என்று பேருள்ள ஒரு 
சிஷன் இருந்தான்; அவனுக்குக் 
கர்த்தர் தநிசனையாகி, ௮னனீயா 
வே என்றார், அவன் ஆண்டவரே, 
இதோ அடியேன் என்றான். 
௰க கர்த்தர் அவனுடனே சொன் 

னது. செம்மையென்னபபட்ட 
தெருவிலே யூதாவின் வீட்டில் 
‘DOF ஊரானாகயெ சவுல் என்ப 
வன் இபபொழுசே செபம்பண் 
sap Bop oor. 
De அல்லாமலும் பார்வை ௮ 

டையும்படிக்கு, ௮வன் தரிசனத 
திலே அனனீயா என்ற பேருள்ள 
மனிதன் உள்ளே வரவும் கை 
யைச் தன்மேல் வைச்சவும் சண் 
டான்) ஆசலால் நீ எழுந்து, of 
கே போய், ௮வனைத் தேடுவாயாக 
என்றார். 
௰௩ அதற்கு௮னனீயா சொன்ன 

அ: ஆண்டவரே, அந்தமனிதனைச் 
குறித்த நான் ௮கேசராலே கேள் 

விப்பட்டிருச்சிறபடி, | அவன் ௪ 
ருசலேமிலுள்ள உம்மூடைய பரி 
சுத்சவான்களுக்கு எத்தனை பொல் 
லாங்குகளைச் செய்தான்?   
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௰௪ இங்கேயும் “உம்முடைய கா 
மத்தைத்தொழுதுகொள்ளுறெயா 
வராயும் கட்டுமபடிக்கு, அவன் 
பிரதான ஆசாரியரால் ௮திகாரம் 
பெற்றிருக்கிறானே என்றான். 
OG அதற்குக் சர்த்சர் சொன்ன 

₹அவன் என்னுடைய நாமத் 
இன்நிமித்தம் இவ்வளவு பாடு 
படவேண்டுமென்று ௮வஜஇக்குச் 
காண்பிப்பேன். 

WSF ‘gsevre) புறத்தேசத்தார்க 
ளுக்கும் "இராசாச்களுக்கும் இஸ் 
ரவேல் சனங்களுக்கும் என்னு 
டைய நாமத்தை அறிவிக்கும்படி 
க்கு, அவன் எனக்கு விசேஷமா 
கத் தெரிர்தசொள்ளபபட்ட ஊ 
ழியக்காரனாப் இருக்கிறான், ௮ 
கையால் நீ போ என்றார். 
௰எ 4 19அபபொழுது அனனீ 

யாபோய்,லீட்டிற்குள் பிரவேசித 
த 11கைகளை ௮வன்மேல் வைத 
து,சகோதரனாகய சவுலே, நீ வாத 
வழியிலே உனக்குத் தரிசனையா 
ன இயேசுவென்னும் கர்த்தரான 
வர் ரீ பார்வை ௮டைந்து 'பரிசுச 
தீ௮வியினாலே நிரபபபபடும்ப 
டிக்கு என்னை அனுப்பினார் என் 
ரான். 
௰௮ உடனே ௮௨னுடைய கண் 

களிலிருஈத மீன் சிலொம்புகளைப 

போலவிழுந்துபோக, ௮வன் பார் 
வை அடைந்து,எழுநதிருந்து, ஞா 
னஸ்கானம் பெற்று, 
De பின்பு போசனம்பண்ணித் 

திடப்பட்டான்; 13பின்பு சவுல் 
என்பவன் தமஸ்கு ஊரிலுள்ள 
சீவருடனேசிலகாள் இருகதான். 
௨௰ ர அல்லாமலும் 14இயேசு 
வானவரே பராபரனுடைய குமா 
ரனென்று ௮வன் உடனே செப 

ஆலயங்களில் பிரசங்இத்தான், 
௨௪ (அதைக்) கேட்ட யாவரும் 

பிர்மிப்படைக்து, எருசலேமில் 
இரச காமத்தைத் சொழுதுகொள் 
ஞூகிறவர்களைப பாழாச், இங் 
கேயும் ௮பபடிப்பட்டவர்களைச் 
கட்டி, பிரசான அசாரியனிடத்;   
 



  

  

அப்போஸ்தலர் ௯ அதிகாரம். ௨௬௯ 

  

இதற்குக் கொண்டுபோகும்படி வர் 
தவன் இவனல்லவா என்றார்கள். 
௨௨ சவுல் என்பவன் அதிகம் 

அதிகமாகத் திடன்சொண்டு, இ 
வரே கிறிஸது என்று இிருஷ்டார் 
தப்படுத்தி, தமஸ்கு ஊரில் குடியி 
ருக்க யூதர்களைக் கலங்கப்பண் 
ணினான். 
௨௩ 4 அ௮ரேசசாள் சென்றபின்பு 

“யூதர்கள் அவனைக் கொலைசெய்ய 
அலோசனைப்பண்ணினார்கள்;3௮ 
வர்களுடைய யோசனை சவுலுச் 
குத் தெரியவந்தது. 
௨௪ அவனைக் கொலைசெய்யும் 

படிக்கு ௮வர்கள் இரவும்பகலும் 
கோட்டை வாசல்களைக் காத்துக் 
கொண்டிருந்தார்கள். 
௨௫ அ௮பபொழுது சீஷர் இராத 

இரியிலே ௮வனை எடுத்தச்கொ 
ண்டு, *ஒரு கூடையில் வைத்து; ம 

திவின் வழியாய் இறக்விட்டார் 
கள். 
௨௬ ரி “பின்பு சவுல் எருசலே 

மூக்குப போய், €ஷராச் சேர்ச் 
துக்கொள்ளபபார்த்தான்; அவர் 
கள் எல்லாரும் அவனைச் ”ஷனெ 
ன்று நம்பாமல் அவனுக்குப் பயப 
பட்டார்கள். 
௨௭ அபபொழுது *பருனபா 

என்பவன் அவனைச் சேர்த்துக் 
கொண்டு,௮பபோ.ஸ்தலரிடத்தில் 
அழைத்துக்கொண்டுபோய்,; வழி 
யிலே ௮வன் கர்த்தாவைச் சண்ட 
விதத்தையும்) ௮வர் ௮வனுடனே 
பேசினசையும்) தமஸ்கு ஊரில் 
17௮வன் இயேசுவின் காமத்தின 
லே தயிரியமாய்ப் பிரசங்கம் பண் 
ணினதையும் அவர்களுக்கு விவ 
ரித்தச் சொன்னான். 
௨௮ “அதின்பின்பு ௮வன் எருச 

லேமிலே ௮வர்களுடனேகூடப் 
போறெவனுமாய் வருறெவனு 
மாய் இருந்து, * 
௨௯ சர்த்தராயெ இயேசுவின் கா 
மத்தின்மேலே சயிரியமாய்ப் பிர 
சங்கம்பண்ணி), *கிரேச்சருட 
னேயும் பே?ச்சொண்டு தருக்கம் 
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பண்ணினான்; 11௮வர்கள் ௮வ 
னைச் கொலைசெய்யத் தேடினர் 
கள். 
௯௰ சகோதரர் ௮தை அறிச்து, 

அவனைச் சேசாரியா பட்டணச் 

திற்கு ௮ழைத்துபபோய், பின்பு 
தீரு ஊருக்கு அனுப்பினார்கள். 
௧5 11 அப்படியிருச்கும்காலச்தில் 

பூதேயா, கவிலேயா);சமாரியாகாடு 
கள் எஙகும் சபைகள் சமாதானம் 
பெற்றிருந்த; கர்த்தருச்குப் பயப் 
படுகிற பயத்திலேயும், பரிசுத்த 
அவியின் போதிபபிலேயும், வளர் 
ச்சபபட்டு ஈடந்து பெருகின. 
௬௨ 4 பேதுரு என்பவன் 1௮ 

வர்கள் எல்லாருக்குள்ளும் சென் 
௮ வருகையில்) உலிதா ஊரிலே 
குடியிருக்றெ பரிசுத்தவான்்களி 
டததிற்கும் போனான். 

mm ௮ங்சே எட்டுவருஷமா 
கச் சட்டிலின்மேல் இடச்ச இமிர் 
வாதமுள்ள ஐகேயா என்பவனைக் 
கண்டான்; ௮வனுடனே பேதுரு 
சொன்னது; 
me ஐரேயாவே; 1$இயேசுச் 

இறிஸ்து உன்னைக் குணமாக்குஇ 
ரா; நீ எழமுஈது உன் படுக்கையை 
நீதானே போட்டுக்கொள் என் 
wer; உடனே அவன் எழுர்தி 
hos Tem. 

௬௫ உவிதா ஊரிலும் சாரோன் 

இசையிலும் குடியிருந்தவர்கள் 
ஏல்லாரும் 1*1௮அவனைச்சண்டு, “கர் 

த்சரிடத்தத்கு மனம்திருபபினார் 
சள். 
௬௬ 4 அன்றியும் யோப்பாபட் 
டணத்திலே தொற்காள் என்று 

*அருத்சட்தொள்ளுகறெ தமபீத்தாள் 
என்னபபட்ட ஒரு €ஷி இருச் 
தாள்; 1$அவள் ஈற்கிரியைகளையும் 
தருமங்களையும் நிறைவாய்ச் செய் 
அகொண்டுவரந்தவள். 
௬௭ அக்காலத்திலே அவள் வி 

யாதிப்பட்டு மரணமடைந்தாள்; 
17அவளை அவர்கள் குளிப்பாட்டி, 
மேல்வீட்டில் இடத்திவைத்தார் 
கள். 
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௬௮ யோப்பா பட்டணம் உவி 

தாஊருக்குச் சமீபமானபடியினா 
லே, பேதுரு அவ்விடத்தில் இருச் 
இரான் என்று சீஷர்கள் கேள்விப 
பட்டு, அவன் சாமதமில்லாமல்* 
தங்களிடத்திற்கு வரவேவண்டு 
மென்று வேணடிககொள்ளும்ப 

டி.ச்கு இரண்டு மனிசனா அவ்வி 

டத்திற்கு ௮னுபபினார்கள். , 
௬௯ | அ௮ந்தபபடி பேதுரு எழுர் 

து ௮வர்களுடனேகூடப போ 
னான்; ௮வன் போய்ச் சேர்ந்த 
பொழுது, அவர்கள் ௮வனை மேல் 
வீட்டுக்கு ௮ழைத்துச்கொண்டு 
போனார்கள்; ௮பபொழுது சகல 
கைம்பெண்களும் அவன் ௮ருகே 
சேர்ஈது நின்று அழுதுகொணடு, 
தொற்காள் தங்கஞுடனேகூட இ 
ருக்சையில் செய்த ௮ங௫களையும் 
வஸதிரஙகளையும் காண்பித்தார் 
Son. 

ed 1பேதுரு எல்லானாயும் வெ 
ளியே போசபபண்ணி, பின்பு 
*முழஙகால்படியிட்டுக் செபம்ப 
ண்ணி, பின்பு சீவத்தின்புறமாய்த் 
இருமீபி, 3தமீத்தாளே, எழுக்திரு 
எனறான்; அ௮அபபொழுது அவள் 
தன் கண்களைத் இறாது பேதுரு 
வைப் பார்த்து உளுக்காந்தாள். 
௪௧ அவன் அவளுக்குக் சை 

கொடுத்து ௮௨ளை எழூஈதிருக்கப 
பண்ணி, பரிசுச்சவான்களையும 
கைம்பெண்களையும் அழைத்து, 
அவளை உயிருள்ளவளாக ௮வாக 

ஞுக்குமுன் நிறுத்தினான் 
௪௨ ௮து யோபபாபட்டணம் 

எங்கும் அறியபபட்டபொழுது, 
*அரேசம்பேர் சர்ச்தாவினிடத்தில் 
விசுவாசமுள்ளவர்களானார்கள். 

em அவன் யோபபாபட்டணச் 
திலே *தோல் பசணிடுகிறவனாகய 
மோன் என்பவனிடச்திலே ௮ 
சேகராள் தங்கனொன். 

° 

ம. அதிகாரம். 
ச சே௱பத்தனய கொருசேவியு எனபஎன்;, 0 

ஒரு சேவதூதனுடைய ஏகவிஞல பேதராவை 

அழைப்பித்தத bs Cuga ஒரு தரீசனைபில்,   

இ. பி. ௪௧. 
Vee all 

* yhag விச 
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0@ ௨௦, அச்சியர்சளை அசடடைசெய்யலரசச 
தெனறு சந்பிச்சபபட்டது se அகன் கொரு: 
சேவியுவுக்கும, அகினை அடுத்தவர்களுக்கும் இறி 
ஸதுகைப பிரசகஇத்சபோது, ௪௪ பரிசத்தஆவி 
அவாகளமேல இறக்க, ௪௮ ௮வாகள ஞானஸ் 
சாரனம பெற்றது 

அன்றியும் சேசாரியா பட்ட 
ணத்திலே இத்தாலியா சண்டென் 
னபபட்ட தண்டிலே நூறு போ 
ர்சசேவகருச்குச் தலைவனாகய 
கொருகேலியு என்பவன் இருக 
தான். 

௨ அவன் தன் குடும்பத்தார் 

யாவரோடும்கூடத் தேவபத்தியுள் 
ளவனுமாய்ப் 7பராபரனுச்குப் ப 
யபபடுகிறவனுமாய் இருது, சன 
ங்களுக்கு மிகுந்த தருமங்களைச் 
செயது; எப்பொழுதும் பராபர 
னை நோக்கிச் செபமபண்ணிக் 
கொண்டுவந்தான். 

௩ Suellen ஏறக்குறைய ஒன் 
பதாமமணி நேரத்தில் ௮வன் தரி 
சனை அடைந்து, சன்னிடததில் 
பராபானுடைய தூதன் பிரவேச 
கசவும் கொருரேலியுவே எனறு 
சொல்லவும் பிரசஇதியட்சமாகக் 
கண்டு, 

௪ அவனை உற்றுப்பார்த்துப் பய 
மூள்ளவனாகி,அண்டவரே,என்ன 
என்றான்; ௮பபொழுது அவன் 

சொன்னதாவது; உன் செபஙகளை 
யும்உன் தருமங்களையும் ப.ராபான் 
இருவுளததிலே எண்ணியிருக்இ 
ரூர். 

டு ஆதலால் யோப்பாபட்டணத் 
திலே கடலின் ௮ருசான வீட்டி 
லே வாசம்பண்ணி,; தோல்பதனி 
டுறவனாய் இருக்கிற ?சீமோன் 
என்பவனிடததிலே பேதரு என் 
௮ மறுபேர்கொண்ட மோன் சங் 
இியிருக்கிறான். 
௬ ௮வனை ௮ழைத்துவரும்படி.ச 

கு நீமனிதரை அவ்விடத்திற்கு ௮ 
னுப்புவாயாக; 11ரீ செய்யவேண் 
டுவசை அவன் உனக்குச் சொல் 
லுவான் என்றான். 
௭ கொருகேவியுவுடனே பேச 

ன தேவதூதன் போனபின்பு ௮ 
  

 



  

அப்போஸ்தலர் ம அதிகாசம். ௨௭௧ 
  

வன்தன் வீட்மெனிதரில் இரண்டு 
பேரையும், தன்னிடத்தில் காத் 
இருக்கிற போர்ச்சேவகரில் தே 

வபத்தியுள்ள ஒருவனையும் ௮ 
DPSS 
௮ எல்லாவற்றையும் ௮வர்களுச் 

குவிவரித்துச் சொல்லி, ௮வர்க 
ளை யோபபாபட்டணச்திற்கு ௮ 
னுப்பினான். 
௯ 4 மறுநாளிலே அவர்கள் பிர 

யாணமாய் அந்தப் பட்டணத்திற் 
குக் சமீபமாய்ச் சேருகையில், 
'பேதரு ஆறும்மணி நேரத்திலே 
செபம்பண்ணும்படிக்கு வீட்டி 
ன்மேல் ஏறினான். 

௰ அபபொழுது அவன் மிகுந்த 
பச அடைந்து, சாபபிட மனதாய் 
இருஈதான்; அதற்காக அவாகள் 
எததனம்பண்ணு கையில், 

௰௪ அவன் ஞானதிருஷ்டி. ௮ 
டைந்து, (௮.இிலே) வானம் இறக 
திருககவும்,கான்கு தொங்சல் கட் 
டபபட்ட பெரிய துபபட்டி 
யைபபோல ஒரு கூடு சன்னிடச் 

திற்கு இறஙகூ, தமாயில் விடப 
பட்டிருக்கவும், 
௰௨ அதிலே பூமியிலுள்ள சகல 

விதமான நாலுகால் சீவன்களும்; 
காட்டுமிருகங்களும்; ஊர்வன 
வைகளும; அகாயத்துப பறவைக 
ஞூம இருககவும் கண்டான். 
Om அல்லாமலும் பேதுருவே, 

எழுந்திரு அடித்துப் பு)பபாயாக 

என்று ஒரு சத்தம் அவனுக்கு 
உண்டாயிற்று, 
We அதற்குப பேதுரு, ஆண் 

டவரே, அபபடி அல்ல; “ஏலாத 
தாயும் ௮அசுத்தமாயும இருக்கிறதை 
நான் ஒருக்காலும் புசிக்சவில்லை 
யே என்றான். 
௰டு ௮பபொழுது, பராபரன் சுத் 

தமாச்னெவைகளை *நீ அசுச்த 
மென்று எண்ணாதிருப்பாயாகி ௪ 

ன்று இரண்டார்தரம் சத்தம் ௮வ 
னுக்கு உண்டாயிற்று, 
௰௬ மூன்றார்தரம் அப்படியே 

; உண்டாயிற்று; பின்பு ௮ந்தக்கூடு 
கவை, 
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8 அப ௨௨௦௨,   

திரும்பி வானத்திற்கு எடுத்துக் 
கொள்ளப்பட்டது. 

Or ர அப்பொழுது பேதரு 
தான் கண்ட தரிசனையின் கருத் 
தைக்குறித்துச் தனக்குள்ளே சந் 
தேசபபடுகையில், கொருகேலியு 
வினால் ௮னுபபபபட்ட மனிதர் 
சீமோனுடைய வீட்டை விசா 
ரித்தச்கொண்டு வாசற்படியிலே 

நின்று, 
௰௮ பேதுரு என்று பேர்கொண் 

ட சீமோன் இங்கே தங$யிருகடு 
ரோனா என்று சத்தமிட்டுக் கேட் 
Langer. 
௰௯ 4 அப்பொழுது பேதுரு ௮ 

தீதி தரிசனையைக்குறித்துச் Ab 
தனைபண்ணிச்கொணடிருக்கை 
யில், 
௨௰ “மூன்று மனிதர் உன்னைச் 

தேடுகிராகள; அவர்களை ரான் 
அனுபபினேன் ஆசலால் நீ எ 

முது; தாழ இறக), ஒன்றுக்கும் 
சரதேகபபடாமல், ௮வர்களுட 
னேகூடப போ என்று ஆவியா 

னவா Wo EGE Gener ent. 
௨௧ அ௮ாதபபடி பேதுரு கொரு 

சேலியுவினாலே தன்னிடத்திற்கு 
அனுபபபபட்ட மனிதினிடத்திற் 
கு இதஙஇபபோய், நீஙகள் தேடு 
இறவன் கான்தான் நீஙகள் வதி 
ருக்கிற காரணம் என்ன என்றான் 
௨௨ அவர்கள் சொன்னதாவது? 

1நீதிமானுமாய்), பராபரலுக்குப 
பயபபடுகிறெவனுமாய், “எல்லா யூ 
தர்களுக்குள்ளும்ஈல்லவன் என்று 
சாட்சிபெற்றிருக்கறவனுமாய் இ 
ருக் கொருகேலியு என்னும் 
சேனைத்தலைவன் உம்மைத் தன் 
வீட்டிற்கு அழைபபித்து, உம் 
மால் வார்த்தைகளைச் கேட்கும்ப 

டி.க்குப பரிசுதத தூதனாலே தேவ 
எத்தனமாய்க் கட்டளை பெற்றுக் 
கொண்டான் என்றார்கள், 
௨௩ ௮பபொழுது பேதுரு ௮வர் 

களை உள்ளே அழைத்து உபசா 
ரம்பண்ணினான்); மேலும் மறுநா 
ளிலே ௮வன் ௮வர்களுடனேகூ.  



  

  

௨௭௨ அப்போஸ்தலர் ௰॥ அதிகாரம். 
  

டப் புறப்பட்டான்; "யோப்பா 
பட்டணத்திவிருந்ச சகோதரரில் 
சிலரும் ௮வனுடனேகூடப் போ 
ஞர்கள். 
௨௪ மறுசாளிலே சேசாரியா பட் 

டணத்தைச் சேர்ந்தார்சள்; சொ 
ருசேலியு தீன் உறவின்முறையா 
ராயும் தனக்கு விசேஷமான சி 
கேதெராயும் வரவழைத்துக்கொ 
ண்டு, பேதுருமுதலானவர்சள் வ 
ரக் காத்திருந்தான். 
உட பேதுரு உட்பிரவே௫ிச்கை 

யில், கொருசேலியு ௮வனுக்கு ௭ 
இர்கொண்டுபோய், அவனுடைய 
பாதத்தின் ௮ருசே விழுந்து தொ 
மூதுகொண்டான். 
௨௬ பேதுரு ௮வனைத் தூக்கு 

எடுத்து, *எழுந்திரும், நானும் ம 
னிசன்சானே என்று சொல்லி, 
௨௪ அவனுடனே சம்பாஷணை 

பண்ணிப் பின்பு உள்ளே போய்) 

அ௮கேகர் கூடிவாதிருககறசைச் 
சண்டு, அவர்களுடனே சொன் 
'னதாவது: 
௨௮ 4 நீங்கள் அறிர்திருக்றெ 

படி, 3பூசனானவன் மக்கியதேசத் 
தானோேடே கலாது, ௮வனிடத்தி 
ற்குப் போகத்தகாததாய் இருக் 
இன்றது; அ௮ப்படியிருஈதும் *எந்த 
மணிதனையும் ஏலாதவனென்றும் 
அசுத்தனென்றும் கான் சொல்லா 
சபடிச்கு, பராபரன் எனக்குக் 
காண்பித்தார். 
௨௧ ஆதலால் நீங்கள் என்னை 

௮ழைபபித்தபொழுது,ரான் ௪தர் 
பேசாமல் வந்தேன்; இப்படியி 
ருக்க, எந்தக் காரியத்திற்காக நீங 
சள் என்னை அழைப்பித்தீர்கள் 
என்று கேட்டுறேன் என்ரான். 
௬௰ அதற்குச் கொருகேலியு சொ 

ன்னதாவது?;காலாம் நாள் இஈகே 
ரத்திலே கான் உபவாடத்து, ஒன் 
பதாம்மணி நேரத்திலே என் வீட் | 
டில் செபம்பண்ணிச்சொண்டிரு 
ந்தேன்; அப்பொழுது *பிரகாச 
மள்ள. உடையைத் தரித்திருக்த 
ஓருவன் எனக்கு முன்பாககின்று;     
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௬௪ கொருகேவியுவே,; £பராபர 
ன் உன் செபத்தைச் கேட்டருளி 
உன் தருமஙகளை நினைத்திருக்க 
ரூர். 
௬௨ ஆசலால் யோப்பாபட்ட 

ணத்திலே கடலின் அருகே தோல் 
பதனிடுகிறவனாரிய சீமோனு 
டைய வீட்டிலே தங்கியிருச்றெ 
பேதுரு என்று மறுபேர்கொண்ட 
சமோனை வரவழைச்கும்படிக்கு; 

அவ்விடத்திற்கு மனிதரை ௮னு 
UY, er Aig உனக்குச் 
சொல்லுவான் என்றார். 
௬௬ அந்தப்படி நான் உடனே 

உம்மிடத்தில் மனிதரை அனுப்பி 
னேன்; நீர் வர்தது ஈலமாய் இருக் 
இன்றது, இபபொழுது பராபரனா 
லே உமச்குச் கட்டளையிட ப்பட் 
ட யாவையும் கேட்கும்படிச்கு, 
சரங்கள் எல்லாரும் இங்கே பரா 
பரனுச்குமுன்பாக இருச்சிரோம் 
என்றான். 

me 1 அப்பொழுது பேதுரு 
சொன்னதாவது? 
௬டு பராபரன் பட்சபாதமில் 

லாமல் எவ்வகையான மனிதர்க 
ளிலும், 1?தமக்குப பயந்து நீதி 
யை நடப்பிச்ிறவன் எவனோ; 
அவனை அங்கிகரித்துக்கொள்ளு 
இருர் என்று மெய்யாய் உணர்கது 
கொள்ளுடறேன், 
௬௪ 11எல்லாருக்கும் கர்த்தராயி 

ருகறெ இயேசுச்றிஸ்துவைக 
கொண்டு 'சமாதானச்சைச் சுவி 
சேஷமாய் அறிவித்து) இஸ்ரவே 
லருக்கு அனுப்பின சங்கதியைக் 
குறித்துச் (கேட்பீர்சளாக). 
௬௭ யோவான் ஞானஸ்கானத் 

தைப் பிரசங்கம்பண்ணின பின்பு, 
13சலிலேயா காடு முதற்கொண்டு 
யூதேயாகாட்டில் எங்கும் நடந்த 
காரியத்தை ADCS HS BST ear. 
ஈ/ அதாவது: '4நாசரேச்.தூாரிலே 

தோன்றிய இயேசுவானவருக்குப் 
பராபரன் பரிசுத்தஆவியையும் 
வல்லமையையும் அ௮பிஷேசம் 
பண்ணினார்; (அந்தப்படி) 13பரா   | 
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பரன் ௮வருடனேகூட இருந்த | 8. பி. ௪௧. 
படியால், ௮வர் ஈன்மைசெய்கிற | அவசி 
வராகவும் பசாசினீ வல்லமையில் (144: 5, 8௨. 

<a . 2.9. @ sd 
அகப்பட்ட யாவனாயும் GEMOT 3 ys ௨, ௨௪ 

க்குெவராகவும் சுற்றித்திரிந்தார். 4 யோவா, 6௪ 
me 10பூசருடைய நாட்டிலும்| 7-2 40 

எருசலேமிலும் அவர் செய்தவை ‘spre ௨ ௨௪ ௧ம், 
| 

ர்வ ம் காங் கன், ௪௩ மோகா' கள் எல்லாவற்றிற்கும் சு 
சாட்டுகளாயிருக்கறோம்; 9௮வ 6௨. ௦௪, 
ரை ஒரு மரத்திலே தூக்கிக்கொலை , ௯, உ ௨சொரி 
செய்தார்கள். | ¢ @ : படமா 
௪௰ 3மேன்றாம்காளிலே பராபர ஐ 

ன் ௮வராை எழுப்பி, அவர் மரித் 7 யோகா டு 
டெடெ டெ Hu 

தோரிலிருக்து எழுச்தபின்பு, ber as, 
£& *எல்லாச் சனங்களுக்கும் 8-9. ay 2௯7 

௨ம், அப கறு அல்ல, 5௮வரோடே போசனபா * NS 
னம்பண்ணி, பராபரனால் முன் | ௨௧௦3 உரோ 
நியமிச்கப்பட்டிருந்த eras 0, ௦௪ gor & 
ளாதிய எங்களுக்கே அவர் பீச் பில wer @a oa, 
சன்னமாகும்படி செய்தார். | எரே ௧௧ ௧௪ 
௪௨ மேலும் *அவரே உயிரோ !। கானி = oe 

டிருச்றெவர்களுக்கும் மரித்தோ ve ம்ம 
ருக்கும் "கியாயத்தீர்பபுக் கொடுக் ' ம66, ௪ ௨ 

வரட்சி ௨௬, டெடே கும்படிச்கு) பராபரனாலே ஏற்ப பிறப் ௪௬௪௮ 
ரத்தபபட்டவர் என்று” *சனஙக , 20, ௦௧, ௦. 

தி EGE சாட்சியாய்ப பிரசஙகம் 2420 
| Wen we 

பண்ணும்படி எங்களுக்குச் கட்: ப$ ஆப கச ௦௮ 

டளையிட்டார். | ser a or 

௪௩ ௮வரை விசுவாரிச்சிறவன. 11 அப 0௪ 0௭ 
wo] gO) & 

எவனோ, ௮வன் அவருடைய உரோ ௨0௨, 
நாமத்தினாலேபாவமன்னிப்பைப '15 i ௨, ௧௮ 

| 

பெற்றுக்கொள்வானென்று !தீர்ச் , ப கொளிக ப 
கதறிசிகள் எல்லாரும் HAUTE 17அப. ௦ ௪டு 
குறித்தச் சாட்சிகொடுக்கிருர்கள் | கலா௨௦௨ 

18 gu ம ௨ 

என்றான். 19 கலா, ௨ 0௨ 

௪௪ 4 இந்த வார்த்தைசகளைப பே 

  

கேட்ட யாவாமேலும் பரிசுத்த | 

ஆவி இறங் ளார். | 
௪டு அவர்கள் (௮ர்ரிய) பாஷை 1 5ப ௦ ௯ழ 

களைப் பே, பராபரனைப் புகழ்க் | 

தார்கள். 
௪௬ 13அதைப் பேதுருவுடனே 
கூட வந்திருந்த விருத்தசேதனமு 
டைய விசுவாசகெள் எல்லாரும் 
கேட்டுப் 13பரிசுத்ததவியென்னு 

ம் ஈவு அஞ்ஞாணிகளுச்கும் கொ   
  

90 &, 2 h அரு பேசுகையில், வசனத்தைக் 20 தா ,     

ச்கப்பட்டபடியினாலே பிரமித் 
தார்கள். 
௪௪ மேலும் பேதுரு சொன்ன 

௮: 7*ஈம்மைப்போலப் பரிசுத்த 
ஆவியைப் பெற்ற இவர்கள் தண் 
ணீரிஞால் ஞானஸ்நானம் பெருச 
படிச்கு,யாவனாடிலும் தடைபண் 
cretion oor சொல்லி; ௮வர் 
களுக்குக் 1“கர்த்தருனீடய சாமத்தி 

னாலே ஞானஸ்கானம்கொடுக்கும் 
படி 14கட்டளையிட்டான்; அப் 
பொழுது சலராள் அங்கே தங் 
கும்படி ௮வனை வேண்டிக்கொ 
ண்டார்கள். 

௰க. அதிகாரம். 
க பேதுரு அரரியாகளிடத்தில் போன னகிமீத் 

தம் முற்றம்சாற்றபபட, ட, அவன் அதற்குச் 
சொன்ன உத்தரவு 0௮ அம்கிகரிக்கபபட்டது 
ம௯ சுவிசேஷம் பெனிச்கே, ேபேபுரு, அர்நியோ 
ருமுசலிய இட௫ககளில் பிரசஙவஇக்சபபட்டபே 
த சபைகளைத் நஇிடபபடுத்தும்படி பரானபா ௮ 
னுபபபபட்டது ௨௬, அர்தியோகிலே ஷர்கள 

மூதல்முதல் கறிஸதவாகளெனறு அழைக்கப்பட 
டது ௨௭ யூதேயாவிவுள்ள ஏழைச் சகோரதார்க 
ஞச்குப பருசுகாலத்தில் ஒத்தாசை செயது, 

பறத்தேசத்தாரும் பராபரனுடை 
ய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் 
கள் என்று, யூதாவில் இருக்கற 
அபபோஸ்தலரும் மற்றச் சசோ 
தரரும் கேள்விபபட்டார்கள். 

௨ பின்பு பேதுரு எருசலேமுக் 
குச் திரும்பிப் போனபொழுது, 
1 விருத்சசேசனமுடையவர்சள் 
அவனை நோகஇ) 
௬ 13நீர் விருத்தசேதனம் இல்லாத 

வர்சகளிடத்ில் போய், 19௮வராச 
ளோடே புத்தர் என்று விசன 
மாய்ச சொன்னார்கள். 
௪ *0அதற்குப பேதுரு வரிசை 

யாய் அவர்களுடனே விவரமாய்ச் 
சொன்னதாவது? 
டு 1 31ரரன் யோப்பா பட்டணத் 
திலே செபம்பண்ணிச்கொண்டி 
ருர்தபொழுது; ஞானதிருஷ்டி யி 
னாலே மாலு தொங்கல் கட்டப் 
பட்ட பெரிய துப்பட்டியைப் 
போல, ஒரு கூடுவானத்திலிருந்து 
என்னிடத்தில் இறங்கச் சண் 
டேன். 
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சு நான் உற்றுப் பார்க்றெபொழு 
து ௮திலே பூமியிலுள்ள காலு கா 
லையுடைய சவேன்களையும், காட் 
டுமிருகங்களையும் ஊர்வனவைக 

ளையும்) ஆகாயத்துப் பறவைகளை 

யும் சண்டேன். 
௭ அல்லாமலும், பேதுருவே 

எழுந்திரு, அடித்துப் புசிப்பா 
யாக என்று "என்னுடனே சொல் 
லுறெ சத்தச்தைச் சேட்டேன். 
௮ அதற்கு நான், ௮ண்டவரே, 

அப்படியல்ல, ஏலாததும் அசுத்த 
மூமாயிருக்கிறது ஒன்றும் ஒருக் 
காலும் என் வாய்க்குள்ளே போ 
சவில்லையே என்றேன். 
க அப்பொழுது; ப.ராபரன் சுத்த 

மாச்செனெவைகளை நீ ௮சுத்சமென் 
௮ எண்ணாதிருப்பாயாச என்று இ 
TTL TBST வானத்திலிருந்துசத் 
தம் எனக்கு உண்டாயிற்று. 

௰ இப்படி மூன்றாந்தரமும் உண் 
டான பின்பு, எல்லாம் மறுபடி 

யும் வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள் 
சாப்பட்டது. 

௰ச௪ உடனே -சேசாரியா பட் 
டணத்திலிருந்து மூன்று மனிதர் 

என்னிடத்தில் ௮னுபபப்பட்டு, 
நான் இருந்த வீட்டிற்கு முன்னே 
வந்து கின்றார்கள். 
De அப்பொழுது நான் ஒன் 

அக்கும் சந்தேகப்படாமல், gat 
கஞடனேகூடப் போகும்படிக் 
கு ஆவியானவர் என்னுடனே 
சொன்னார்; "பின்பு சகோதரர்க 
ளாகிய இவ்வாறுபேரும் கானும் 
கூடி அந்த மனிதனுடைய வீட் 
டிற்குப் போனோம். 
௰௩ அப்பொழுது “அவன் தீன் 

வீட் டிலே தேவதாதன் ஒருவன் 
நிற்கச் சண்டதையும், 8 யோப்பா 
பட்டணத்தில் இருக்கற பேதுரு 
என்று மறுபேோர்சொண்ட சீமோ 
னை அழைசக்கும்படிக்கு மனிதரை 

அவ்விடத்திற்கு அனுப்பு: 
௰௪ நீயும் உன் வீட்டார் ௮னை 

வரும் இரட் சச்சப்படுவதற்கான 
வார்த்சைகளை அவன் உன்னுட 
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னே சொல்லுவான் என்று அந்தத் 
தூதன்தனக்குச் சொன்னதையும், 
எங்களுக்கு அறிவித்தான். 
௰ட பின்பு சான் பேசத்தொடங் 
செபொழுது, *பரிசுத்த,தவி ஆதி 
யிலே ஈம்மிடத்தில் இறங் னது 
போல, அ௮வர்சளிடத்திலும் இறங் 
இனர். 
௰௬ ”“அபபொழுது யோவான் 

சலச்தினாலே ஞானஸ்கானம்கொ 
டுத்தான், நீஙகள் பரிசுத்த௮வி 
யினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர் 
கள் என்று கர்த்தர் சொன்ன வார்த் 
தையை நினைத்துக்கொண்டேன் 
Der 1ஆனபடியினாலே காத்தரா 

இய இயேசுச்கிறிஸ்துவை விசு 
வாசித்துக்சொண்டிருக்கிற ஈமக் 
குப் பராபரன் அறுச்சரஇத்தது 
போல, ௮ஈத ஈவை அவர்களுக் 
கும் அதுக்செடத்திருக்க, பரா 
பரனுச்குத் தடைபண்ணுஇறதற் 
கு கான் பலவாஞளாயிருக்தேனா 
என்றான். 
௰௮ இவைகளை அவர்கள் கேட் 
டபொழுது) விரோதமாய்ப் பே 
சாமல், புறத்தேசத்தாரும், வனை 

அடையும்படி, ?மனம்திருபபுத 
லைப பராபரன் அவர்களுக்கு ௮ 
அுக்ரெகம்செய்தார் என்று பராபர 
னைப் புகழ்ந்தார்கள். 
௰௯ 4 அன்றியும் 1ஸ்சேவானின் 
நிமித்தமாக உண்டான உபத்திர 
வத்தினால் தற அடிச்சப்பட்ட 
வர்சள் சுவிசேஷ வசனச்சை யூதர் 
களுக்சே ௮ன்றி மற்றொருவருச் 
கும் ௮றிவியாமல்), பெனிச்கே 
நாடு, சீப்புருதீவு, ௮ச்தியோகியா 
பட்டணம்மட்டும் இரிரதார்கள். 
௨௰ அவர்களில் சீப்புருதிவாரும் 
இரேனே பட்டணத்தாரும் அந்தி 
யோூயொ பட்டணத்தில் வந்த 
பொழுது, 11இரேச்கருடனேயும் 
பேசிக்கொண்டு; கர்த்தராகிய இ 
யேசுவைச் சுவிசேஷமாய் ௮றி 
வித்தார்கள். 
௨௧ '3௮வர்களுடனேகூடச் சரத 
தருடைய கை இருந்ததினாலே 

எனவவ வைர. 
 



  

  

wuCurenser De அகாரம். ௨௭எடூ 
  

இரளான சனங்கள் விசுவாடித்து, 
1காத்தரிடத்தில் திரும்பினார்கள். 
௨௨ அவர்களைக்குறித்து எருச 

லேமிலுள்ள (சபையார்) கேள் 
விப்பட்டபொழுது ௮ர்தியோட 
யா பட்டணம்உமாக்கும் போ 
கும்படிச்கு, "பருனபாவை ௮ 

னுப்பினார்கள். 
am ௮வன் (அங்கே) போய்; 
பராபரனுடைய £இருபையைக் 
சண்டபொழுது, சகசோஷபபட் 
டதும் அல்லாமல், 
௨௪ 4அவன் ஈல்லவனுமாய், 

பரிசுத்ததவியினாலும் விசுவாசச் 
இனாலும் நிறைந்தவனுமாயிருந்த 
படியினாலே, எல்லாரும் மனஊச் 
கமாய் உறுதியாய்க் கர்த்தரிடத் 
இல் நிலைததிருக்கும்படி அவர்க 
ளுக்குப் புத்திசொன்னான்; “௮ப் 
பொழுது அகேகம்பேர் சர்த்தரிட 
மாய்ச் சேச்கப்பட்டார்கள். 
௨௫ 4 *பின்பு பருனபா என்ப 

வன் சவுலைத் தேடும்படிக்குத் தரு 
சு ஊருக்குப புறப்பட்டுபபோய் 
அவனைக் சண்டு) அந்தியோகி 

யா பட்டணத்திற்கு அழைத்துக் 
கொண்டுபோனான். 
௨௬ அ௮பபொழுது அவர்கள் ஒரு 

வருஷகாலமாய்ச் சபையிலே* கூ 
டியிருந்து, ௮நேக சனங்களுக்கு 
உபதேசம்பண்ணினார்கள்; ச€ஷர் 
கள் முதலாவது அ௮ந்தியோகியா 
பட்டணத்திலே இிறிஸ்தவர்கள் 
என்று ௮ழைகச்கப்பட்டார்கள். 
௨௭ 4 அச்சாள்களில் "எருசலே 

மிலேஇருந்து சில தீர்க்கதரிசிகள் 
அர்தியோகியொாபட்டணத்திற்குப் 
போனார்கள். 
௨௮. அவர்களில் ஒருவனாகிய 

“அசாப்பென்பவன் எழுந்து பூச் 
சச்கரம் எங்கும் மிருந்த பஞ்சம் 
வருமென்று ஆவியினாலே ௮றி 
வித்தான்; அந்தப்படியே அது லெ 

வுதி இராயனுடைய சாலத்திலே 
சம்பவித்தது. 
௨௯ அப்பொழுது: Pasta sya 

“ரவர் தங்கள் தங்கள் திராணியின் 
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படியே யூதேயா சாட்டில் குடியி 
ருக்றெ *சகோதாருக்குச் சருமச 
சாயம்பண்ணிஅனுப்பவேண்டும் 
என்று தீர்மானம்பண்ணிஞார்கள்; 
௬௰ 11அந்தப்படி ௮வர்கள் ல 

பொருள்களைச் சேர்த்தக்சொண் 
டு, பருனபா சவுல் என்பவர்கள் 
கையிலே கொத்து, மூப்பரிடத் 

திற்கு அனுப்பினார்கள், 
௨. அதிகாரம். 

ச ஏரோதே இராசா இறிஸ்தவர்களைத் தன்பப்படுத் 
தி யாக்கோபைக் கொவைசெயது பேதருகைச் 
காவலில் அடைச்தபொழுது, அவன் சபையின் 
செபத்தின்படி, ஒரு தெயவதூதஞல் விடுதலை 
யாக்கபபட்டது ௨௦ எரோதே பெருமை பாராட் 

டித் தேவனுக்கத கனத்தைத் தனக்றாச் செலுத் 
தும்படி. செயததினரிமித்தம் ஒரு தெயகதூதனால் 
அடிக்கப்பட்டு நிர்பபகதமாணம் அடைர்தது ௨௪ 
அவன் மரணமடைந்த பின்பு பராபரனுடைய 
வசனம் பிரபலமானது 

அ/க்காலத்திலே ஏரோதே என் 
னும் இராசா சபையில் சிலனாத் 
அன்பபபத்தம்படிக்குத் தொட 
ங் இஞான்.* 

௨ 1/யோவானுடைய சகோதர 
னாகிய யாக்சோபை அவன் கச் 
யினாலே கொலைசெய்தான். 
௩ மேலும் அது பூதருக்குப் பிரி 

யமாயிருக்கிறதென்று அவன்கண் 
டு, பேதுருவையும் பிடிக்கச் தொ 
டர்ந்தான்; 13அர்நாள்கள் புளிப் 
பில்லாத ௮ப்பப்பண்டிகை நாள் 
சளாயிருந்தன. 
௪13அவனைப் பிடித்தபின்பு பண் 
டிகை கழித்து அவனைச் சனங்க 
ளுச்குமுன்பாசக் கொண்டுபோ 
கவேண்டும் என்று ஏரோதே எண் 
ணி, அவனைச் சிறைச்சாலையிலே 

வைத்து, ஒரு வகுப்பிற்கு சான் 
கு போர்ச்சேவகராச நான்கு வ 
குப்புகள் ௮.வனைக் காக்கும்படி 
ஒப்புக்கொடுத்சான்.. 

டு அப்படிப் பேதுரு காவலிலே 
காக்சப்பட்டிருசக்சையில் சபை 

யார் ௮வனைக்குறித்து இடைவி 
டாமல் பராபரனைநோக்ச் செ 
பம்பண்ணிஞார்கள்.] 
௬ 4 அப்பொழுது ஏரோதே ௮௨   னை வெளியே சொண்டுெரும்படி 

  
 



  

  

இலிசளினாலே சட்டபபட்டு இ 
ரண்டு சேவகர் நடுவே நித்தினா 
பண்ணிச்சொண்டிருக்க) காவற் 
காரரும் கதவுக்கு முன்னிருந்து 
சாவல் அறையைக் காத்துக்கொ 
ண்டிருக்க. ் 

எ சடுதியாய் ௮றையிலே பிர 
சாசமுண்டாகத்தக்கதாக, கர்த்த 
ருடைய தூதன் ஒருவன் தோன் 
Bu பேதுருவின் விலாவிலே தட் 
டி, சகரமாய் எழுந்திரு என்று 
அவனை எழுபபினான்; ௮ப்பொ 
மூனு சங்கிலிகள் அவனுடைய 
கைகளைவிட்டு விழுந்தன; 
௮ மேலும் தூதன் அவனுடனே 

சொன்னது; உன் ௮ரையைக 
கட்டி) உன் பாதஇரட்சைகளைத 

தொடுத்துச்சொள் என்றான், Ha | 

இரத்தைப் போர்த்துக்கொண்டு ௭ 
னக்குப் பின்சென்றுவா என் 

றன். 
௯ அந்தப்படி ௮வன் புறபபட் 

டு ௮வனுக்குப பின்சென்று; “தா 
தனால் செய்யபபட்டது மெய் 
யென்று அறியாமல் இது ஒரு தரி 
சனை என்று கினைததான். 

௰ ௮வாகள் முதலாம் காவலையும் 
இரண்டாம் காவலையும் கடந்து, 
பின்பு பட்டணத்துச்குப்போடிந 
இருப்புச்கசவினிடத்தில் சேர்ந்த 
பொழுது; *அவர்களுக்கு ௮து தா 
னாய்த் திறக்க, ௮தின் வழியாய் 
அவர்கள் புறப்பட்டு, ஒரு வீதியி 
லே ஈடந்துபோனார்கள்) உடனே 
தூதன் அவனைவிட்டு நீஙகினான். 
௰ச பேதுருவுக்குத் தெளிவுவந் 

தீபொழுது); *ஏரோதேயின் கைச் 
கும் யூதருடைய விருபபங்கள் 
யாவுக்கும் என்னை விடுதலையாக் 
கும்படிக்கு, கர்த்தர் சம்முடைய 
தூதனை ௮னுப.பினார் என்று கான் 
இப்பொழுது மெய்யாய் அறிந்தி 
ருக்கிறேன் என்றான்.   
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௨௭௬ அப்போஸ்தலர் ॥௨ அதிகாரம். 

குறித்த நாளுச்குமுன்னான இராச் | ௪: பி,௪௪.| ௰௨ 4 இப்படி ௮வன் சிந்தனை 
இரியிலே, பேதுரு இரண்டு சங் | க । கொண்டு, மாற்கு என்று பேர் 

கொண்ட யோவானுடைய தா 
யாகிய மரியாள் வீட்டிற்குப் 
போனான்; அங்கே ௮கேகர் ௨ 
டிச் செபம்பண்ணிச்கொண்டி 
ருந்தார்கள். 
௦௩ பேதுரு வாசல் கதவைத்தட் 

டினபொழுது, உரோதாள் என்று 
பேர்கொண்ட ஒரு வேலைக்காரி 
ஒற்றுச்சேட்கர் வந்து, 

௪ பேதுருவின் சத்தச்சை ௮ 
றிந்து சந்தோஷத்துினாலே வாச 
லை5 இறவாமல் உள்ளே ஒடிப 
போய், வாசலுச்குமுன்னே பே 
அரு நிற்கிறார் என்று அறிவித் 
தாள், 

௰டு ௮வர்கள் ரீ பயித்தியமாய்ச் 

சொல்லுகிறாய் என்றார்கள்; அவ 
ள்; அப்படி அல்ல, ௮ வரே இருக 
கிறார் என்றாள்; அ௮பபொழுது 
அவர்கள் சொன்னது; 11அவன் 
௮வருடைய தூதன் என்ளுர்கள். 
௰௬ பேதுரு பின்னும் தட்டிச் 

கொண்டிருந்தபொழுது, அவர் 
கள் இறந்து; அவனைச் கண்டு பிர 
மிததாரகள். 
௰எ உடனே அவர்கள் பேசா 

மலிருக்கும்படி ௮வன் Nengul 
னால் சமிக்சை காண்பித்து, சர்த் 
தா தன்னைச் காவலிலிருந்து விடு 
தலையாக்கன வகையை அவர்க 
ளுக்கு விவரமாய்ச் காட்டி, இ 
வைகளை யாக்கோபுக்கும் மற்றச் 
சகோதாருக்கும் அறிவியுங்கள் 
என்று சொல்லிப் புறப்பட்டு வே 
றொரு இடத்திற்குப் பிரயாண 
மாய்ப் போனான். 
௰௮ 4 பொழுது விடிந்தபின்பு 

பேதுருவைக்குறித்துச் சேவகருக் 
குள்ளே உண்டான கலக்கம் 
கொஞ்சம் அல்ல, 
௰க ஏரோதசே அவனைத் தேடிக் 

சாணாமல் போனபொழுது, காவற் 
சாரனாக் கெட்டியாய்ச சோதித்து 
அவர்களைச் கொலைசெய்யும்படி 

' சட்டளையிட்டு, பின்பு யூதேயா        



    
  

  

அப்போஸ்தலர் 0௩ அ௮திகாசம். ௨௭௭ 
  

நாட்டைவிட்டுச் சேசாரியா பட் 
டணத்திற்குப் போய், sate 
சஞ்சரித்தான். 
௨௰ 4] ௮ச்சாலத்திலே ள்ரோசே 

தீறியருக்கும் சதோனருக்கும் மிக 
வும் பகையாயிருந்தான்;* ௮ப் 
பொழுது அவர்கள் தங்கள் 'மி 
ழைப்புக்கு வேண்டியவைகளை 
இராசாவினுடைய தேசச்திலிருக் 
தி வாங்கிச்சொள்வதினாலே ௮ 
வர்சள் ஒருமனப்பட்டு ௮வனி 
டத்திற்குப் போய், இராசாவினு 
டைய வீட்டு விசாரணைக்சாரனா 
இயர் பிலாஸ்தென்பவனைத் தங் 
கள் வசமாக்இக்சொண்டு, சமாதா 
னமாயிருச்சவேண்டும் என்று கே 

ட்டுச்கொண்டார்கள். 
௨௪ அப்பொழுது குறித்த கா 

ளிலே எரோதசேயானவன் இராச 
௮ ஙஇயைததரிசத்துச்சொண்டு சய 
கசாசனத்தின்மேல் உளுக்காஈது, 

அ௮வர்களுக்குபபிரசங்கம்பணணி 
னான். 
௨௨ அதற்குச் சனங்கள், இது 

ஒரு மனிதனுடைய சத்தம்அல்ல, 
சேவனுடைய சத்தமே என்று 
கூபபிட்டார்கள். 
om அவன் பராபரனுக்சே பு 

கழ்ச்? உண்டாவதாக என்று ௮ 
றிக்கையிடாதபடியினாலே, உட 
னே கர்த்தருடைய தூதன் ௮வ 

னை அடித்தான்; ௮வன் புமுக்க 
ளாலே தஇின்னப்பட்டு இறந்தான். 
௨௪ 4 *பராபானுடைய வசனம் 

வளர்ந்து பெருஇற்று. 
௨௫ பின்பு பருனபாவும் சவு 

லும் தரும ஊழியத்தை] நிறை 
வேற்றினபொழுது “மாற்கு என் 
று மறுபேர்கொண்டயோவானைக் 
₹கூட்டிச்கொண்டு, எருசலேமை 
விட்டுத் இரும்பினார்கள். 

௰௩. அதிகாரம், 
௧, பவுலும் பருனபாவும அச்இியோகியாகிவிருத்த 

பிரசல்இக்க அனுபபப்பட்டது « செர்இயு பவு 
லையும், எவிமாஎனனபபட்ட ஸதம்பனித்தைக்கா 
ரனையமருறித்தது 6௪, இயேசுவானவர் இறிஸது 

, வென்று பவுல் அர்தியோகியாலிலே பிரச$த் 
5௪ ௪௨ அர்நியர்கள விசலாசித்தத ௪௫ 
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15 அப 0௨ உட, 

மடு ௬௭, 

வசனம் 

Oe 

16 gu), oy ௬,   

பூசர்சள் மொறுமொறத்தத் தூஷணிச்ததிஞல், 
௪௬ அவர்கள் அசசியர்களிடத்திற்குப போனது, 
௪௮ நித்திய வலுக்குக் முறிக்கபபட்டகர்கள் 
விசுகாடுத்தது, 

" அக்தியோரியா பட்டணத்தி 
லுள்ள சபையிலே, $பருனபா 
என்றும், நீகரென்னப்பட்்ட €மே 
யோன் என்றம், சரேனே ஊரா 
னாகிய ?உலூடி எனறும், சேசச் 
இன் காற்பங்குக்கு அதிபதியாகி 
ய ஏரோசேயடனேகூட வளர்க் 
சபபட்ட$ மனாவன் என்றும்; | 
சவுல் என்றும் பெயர்களையுடைய 

இவர்கள் தீர்க்ககரிசசெளுமாய்ப் 
போத்கருமாய் இருக்தார்கள். 
௨ அவர்கள் கர்த்தருக்கு அரா 

தீனை செய்து உபவாசித்துக்சொ 
ண்டிருச்றெபொழுது பரிசுத்த 
வியானவர் சொன்னது: பருன 
பாவையும் சவுலையும் நான் 11 
ழைதீச இரியைச்சாக !1அவர்ச 
ளைச் தெரிந்து எடுச்து அனுப்புங் 
கள் எனரா. 
௩ உடனே அவர்கள் உபவா 

சித்துச் செபம்பண்ணி, ௮வர்கள் 
மேல் கைகளை வைத்து அனுப்பி 

னார்கள், ° 

௪ ர ஆதலால் அவர்கள் பரிசுத்த 
ஆலியினால் அனுப்பப்பட்டு, ௪ 
லைச்ிய பட்டணத்திற்குப போ 
ய்,அஙகே சப்பலேறி, 13£பபுர௬த 
வில் சேர்ந்தார்கள். 

டு பின்பு அவர்கள் சாலமிஸ்பட் 
டணத்திற்குப் போனபொழுத, 
'*4யதருடைய செப.தலயங்களில் 
(அவர்களுக்கு) பராபாரனுடைய 
வசனத்தைறுறிவித்தார்கள்;!*யோ 
வான் என்பவனும் ௮வர்களுச்கு 
உசவிக்கரீரனாயிருந்தான். 
சு ௮வர்கள் அந்தத் திவெங்கும் 

கடந்த, பாப்போ பட்டணபரி 
யர்தம் போனபொழுது, பரியேசு 
என்று பேர்கொண்ட ஸ்சம்ப 
னச்சாரனுமாய், கள்ளச்தீர்க்கதரி 
தியுமாய், 
௭ புத்திசாலிகளாகிய செருஇியு 

பவுல் என்னும் பிரதிதுமாயி 
னிடத்தில் தங்னெவனுமாயிருந்த 

  

         



  

  

௨௭.௮ அப்போஸ்தலர் மர அதிகாரம். 
  

ஒரு யூதனைச் சண்டார்கள்; அந்தத் | 5. புத௪டு. 
துரை பருனபாவையும் சவுலையும் 
அழைப்பித்து, பராபரனுடைய 
வசனத்தைச் கேட்க ஆசையாயி 

ருந்தபொழுச, 
௮ 'ஸ்தம்பனக்காரனென்று அர்த் 

தங்கொள்ளுறெ எலிமா என்னப் 
பட்ட௮வன் பிரதி துரையை விசு 
வாசத்திலிருந்து விலக்குமபடி சே 
டி, அவர்களோடு எதிர்சதப் பேசி 
னான். 
க அப்பொழுது பவுலென்றும் 

சொல்லப்பட்ட சவுல் "பரிசுத்த 
ஆவியினால் கிறைந்தவஞாய் ௮வன் 
மேல் சண்ணூன்றிச் சொன்னதா 
வது? 
௰ எல்லாவிதமான கபடமும்) 

எல்லாவிதமான பொல்லாஙகும் 
நிறைந்தவனே; 3பசாசின் மச 
னே; சகல நீதிகளுக்கும் பசை 
ஞூனே, நீ கர்த்தருடைய செம்மை 
யான மார்க்கஙகளைப் புரட்டுகிற 
இல் ஒயமாட்டாயா? 
௰ச இப்பொழுசே கர்த்தருடைய 

கை உன்மேல் வருகின்றது; 4சல 
சாலம்நீ சூரியனைச் கர்ணாமல் குரு 

டனாயிருப்பாய் என்றான்; உட 
னே மந்தாரமும் இருளும் அவன் 
மேல் விழுகதன; ௮வன் இரிஈது 
சைலாகு கொடுக்கிறவர்களைத தே 

டினான். 
௰௨ இப்படிச் சம்பவித்ததைப் 

பிரதிதரை சண்ட, கர்த்தரைக் 
குறித்தச் சொல்லிய உபசேசத் 

திற்காக அதிசயப்பட்டு விசுவாச 
முள்ளவனானான். 
௰௩ 4 பின்பு பவுலும் அவனைச் 

சேர்ர்தவர்சளும் பாப்போபட்ட 
ணத்தைவிட்டு, பம்பீலியா நாட்டி 
ஓள்ள பெருசே பட்டணத்திற் 

குப் போனூகள்; *யோவான் ௮ 
வர்களைவிட்டுப் பிரிந்து எருசலே 

மூக்குத் திரும்பினான்: 
௰௪ 4 பின்பு ௮வர்கள் பெருகே 

பட்டணத்தைவிட்டுப் புறப்பட் 
டுப் பி£திய சாட்டிலுள்ள அந்தி 
யோகியாவுக்குப் போய், *ஓய்வு 
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சாளிலே செப.லயத்திற்குப் 
போய் உளுச்சாந்தார்கள். 
௰டு (௮ங்கே) "நியாயப்பிரமா 

ணமும் தீர்க்கதரிசன (ஆகமமும்) 
வாடச்சப்பட்டுச் தீர்ந்சபின்பு, 
சகோதரர்களே, “நீங்கள் சனங்க 
ளுக்குப் புத்திசொல்ல விரும்பி 
னால் சொல்வீர்களாக என்று ஆல 
யத்தலைவர் அவர்களுக்குச் சொல் 
ல ஆள் அனுப்பினார்கள். , 
௰சு ॥அபபொழுது "aye aps 

து கையினால் சாடைகாண்பித்துச் 
சொன்னதாவது: இஸ்ரவேலரே, 
11பராபரனுச்குபபயர்துஈடக்ற 
சகல சனங்களே, சகேட்பீர்களாக. 

௰எ இரத இஸ்ரவேல் சநததி 
யாருடைய !'தேவன் ஈம்முடைய 
மூன்ஜோர்களைச் தெரிர்துகொண் 
டு “எடபதுசேசத்திலே சஞ்சரித் 
துவர்த அவர்களுடைய சர்சுதி 
யை மேன்மைபபடுத்தி, 13பலகத்த 
வல்லமையினாலே அதிலிருக்து 
௮வர்களைப புறப்படப்பண்ணி, 
௰௮ 14*நாற்பது வருஷகாலமாய் 

வனாந்தரத்திலே அவர்களைப் போ 
ஷிச்துககொண்டு,* 
௰௯ 1*சானான்தேசத்திலுள்ள ஏழு 
வகைச் சனக்கூட்டங்களை நீக 
விட்டு, 1$அவர்களுடைய சேசத் 

சை அவர்களுக்குச் சுதந்தாமாகப் 
பங்கிட்டு, 

௨௰ 11பின்பு ஏறக்குறைய கானூ 
நீறைம்பது வருஷத்திற்குள்ளே 
18சாமுவேல் தீர்க்கதரிரவரைக்கு 
ம் அவர்களுக்காக நியாயாதிபதிக 
ளை ஏற்படுத்தினார்.   ௨௪ சாமுவேலின் காலம்முதல், 
19 ஓவர்கள் ஒருஇராசா வேண்டும் 
என்று கேட்டுச்சகொண்டார்கள்; 
அதின்படி பராபரன் ௮வர்களுக் 
குப் பென்யமீனுடைய கோத்தி 
ரத்கானாகய €சென்பவனுடைய 
குமாரனாகிய சவுலைக் கொத்சார்; 

அவன் நாற்பதுவருஷம் இருர் 
தான், 
௨௨ 1பின்பு ௮வர் அவனை விலச் 

இ, இயேசே என்பவனுடைய கு *   
 



  

| அபயபோஸ்தலர் ௩ ௮இகாசம, 
௬ 

௨௭௯ 
  

| மாரனாகிய 'சாவீதை "எனது திரு 

வுள்ளத்திற்கு ஏற்றவன் என்று 
'சண்டேன்; அவனி என்னுடைய 
, சித்தத்தின்படி. முழுவதுழ் செய் 
வான் என்று தாவீதைக்குறித்துச் 
சாட்சியிட்டு) 3௮வனையே gars 

ளுக்கு இராசனாக ஏற்படுத்தினார். 
௨௬ *அவனுடைய சந்ததியிலே 

பராபரன் தமது வாச்குத்தச்தத் 
இன்படி; இஸ்ரவேலருக்காக ₹இ 
யேசு என்னும் இரட்சசனாத் 
தோன்றப் பண்ணினார். 
௨௪ 7 அவருடைய பிரவேசத் 

திற்குமுன்னே யோவான் மனம் 
திருப்புதற்கேற்ற ஞானஸ்நானத் 
தை எல்லா இஸ் ரவேலருக்கும் பி 
ரசங்இத்தான். 
௨டு 4 மேலும் யோவான் (பணி 

விடை) ஒட்டத்தை நிறைவேற் 
றுறெபொழுது (சனங்களுடனே) 
சொன்னதாவது: "நீங்கள் என்னை 
எவனென்று எண்ணுகிறீர்கள்? 
சான் ௮வரல்ல, எனக்குப்பின் 
ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய 
பாத இரட்சையை அவிழ்ககறெதற் 
கு கான் பாத்திரனல்ல என்று 
சொன்னான். 
௨௬ ஆபிரகாமின் சந்ததியாரா 

யெ சகோதரர்களே, பராபரனுக் 
குப் பயப்படுறெ மற்றவர்களே, 
இந்த இரட்சிப்பை அறிவிக்கிற 
உபதேசம் உங்களுக்கே அனுப 
பப்பட்டி.ர.ச்சள்றது. 
௨௭ என்னவெனில், எருசலே 

மில் குடியிருச்றெவர்களும் ௮வர் 
களுடைய சீலைவரும்; அவரையா 

ag 11ஓய்வுராள்தோறும் வாசக் 
கப்படுகெ '1தாச்கதரிசிசளின் வா 
கீயெங்களையாவது அறியாமல், 
14அவரை ஆக்னைக்குள்ளாகத் 
தீர்த்ததனாுலே அவைகளை நிறை 
வேற்றினார்கள். 

௨௮ மரணத்திற்கு ஏதுவான > 
ன்றையும் (௮வரிடத்தில்) காணாம   
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வை வேண்டிக்கொண்டார்கள். 
௨௯ 15அவராக்குறித்து எழுதியி 

ருக்றெ யாவையும அவர் முடித்த 
பினபு, (சிலா) 14௮வனா மரத்தி 
விருந்து இறக, கல்லறையிலே 
வைத்தார்கள். * 
௯௰ 11பராபரன் அவனா மரித் 

தோரிலிருந்து எழுபமினார். 
௬௧ அன்றியும் ௮வர்சம்முடனே 

கூடக 1கலிலேயாவிலிருஈது ௭௬ 
சலேமுக்குப் போனவர்களுக்கு 
Vg Cesarean தரிசனையானார்; 0௮ 
வாகளே சனங்களுக்குமுன்பாச 
அவருடைய சாட்சிகளாய் இருக் 
கிராகள், 
௬௨ *1நீர் என்னுடைய குமாரன்; 

இன்று கான் ௨ம்மைச் செனிப் 
பித்தேன் என்று இரண்டாம் சங்கே 

தீச்திலே எழுதியிருககறெபடி, 
௬௩ இயேசுவை எழுப்பினதினா 

லே பராபரன் (கம்முடைய)முன் 
னோசளுக்கு உண்டான "வாச 
குத்தத்தச்தை௮வர்களுடைய பிள் 
ளைசளாஇய உமக்கு நிறைவேற் 
றினார் என்று நாங்களும் உங்க 
ளுக்குச் சுவிசேஷமாம் அறிவிக் 
இறோம். 
௬௪ ௮வர் மறுபடியும் மரியா 

தீபடிக்கு, அவனா மரித்தோரிலி 
ருந்து எழுபபச் சித்தமானபடியி   

  

னாலே ”தோவீதிற்குச்(செய்த) உறு 
இயான தயவுகளை* உங்களுக்குக் 
சட்டளையிடுவேன் என்று திருவு 
எம்பற்றினார். 
ஈடு அன்றியும் “*உம்முடையபரி 
சுத்தவான்,ஆழிவை அ௮டையும்ப 

டி செய்பமாட்டீர் எனறு வேறொ 
ரூ சீங்தேச்திலே சொல்லியிருக் 
இன்றது, 
௩௬ சாவீது தனது காலத்திலே 
பராபரனுடைய இத்தத்திற்கு ஊ 

ழியம்செய்த1 பின்பு **நித்தினை 

1 சம் ௨௭ எபிசடு 6,டு--292கமோசுமடு ௨௩,௨௨0௮, அப௨ச௬ உரோசம& சலர்,ஈ 8௯-93 gor BB 
ச 7 அவ்லது பரிசத்தமானவைகளை, நீதியானவைகளை,--94 om de D ௮ப௨ ௧௪, ர அல்லது தாலீது தன காலத்தா 

ட ௫க்குப பராபானுடைய இத்தத்தினபடி. பணிவிடை செயது ௨௨ ௧௪, சங ௭௮ ௪௨-9௦ ௧ இரா, ௨, gue we. 

  

 



  

  

  

௨௮0 ௮ப்போஸ்தலர் மர அதிகாரம். 

  

அடைந்து, தன் பிதாக்களிடச் 
இல் சேர்க்கபபட்டு, அழிவை ௮ 
டைந்தான். 
௬௭ பராபரனாலே எழுபபபபட் 

டவர் ௮ழிவை அடையவில்லை. 
௬௮ 1 ஆதலால் சகோதரர்களே 

*அவர்மூலமாய் உங்களுக்குப் பா 
வமன்னிபபு உண்டாகும் என்று 

௮றிவிச்சபபடுகின்றத. 
௩௯ அல்லாமலும் மோசேயின் 

நியாயபபிரமாணத்தினாலே நீங் 
கள் விடுசலையாக்சச்கூடாத சாரி 
யம் எதுவோ, அதில் நின்று "விசு 
வா௫ிச்சிற யாவனும் அவராலே 
விதெலையாகிறான் என்று அறிந்து 
கொள்வீர்களாக, 
௪௰ 3அன்றியும் தீர்ச்கதரி௫களு 
டைய புத்தகத்திலே, ௮சட்டைக 
காரரே பாருஙகள,; உங்கள் காள 

சளில் ஒரு கரியை செய்வேன்; 
ஒருவன் ௮தை உங்களுக்கு விவ 
ரிதீதச சொன்னாலும் நீங்கள் விச 
வாசியாமல் இருப்பீர்கள், ௮௮௫ 
௮பபடிப்பட்ட இரியையாகவே 
இருக்கும் 
௪௧ ஆதலால் பிரரிபபடைந்து 

அழிகதுபோங்கள் என்று சொல் 
லியிருக்கரதின்படி உஙகளுக்கு 
வராதபடிக்கு, சாவதானமாய் இ 
ரூ.பபீரகளாக எனறான் 
௪௨ பின்பு ௮வாகள் புநப்ப 

டுகையில், மறு ஐயவுகாளிலே* 

அநத வசனஙகளைத் தஙகளுக்குச | 

சொல்லவேண்டும என்று புறத்தே | 
சத்சார்வேண் டிச்கொண்டார்கள். | 
em மேலும் செப.துலய சபை | 

கலைஈதுபோனபின்பு மூதர்களி | 
லும்; யூதமார்க்கத்தில் Rea ke 
துத சேவபத்தியாயிருர்சபோகளி 
லும் ௮கேசர் பவுலுக்கும் பருன 
பாவுக்கும் பின்சென்றாகள், ௮ 
வர்கஞ்டனே அவர்கள் ் 

  
கொண்டு, *பராபரனுடைய இரு 
பையினாலே நிலைசொண்டிருக்கு 
ம்படிசகுப் “புத்திசொள்ளார்கள். 
௪௫ ரி மறு ஒய்வுகாளிலே கொஞ் 

சம்குறைய பட்டணத்தார் எல்லா 
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ரும் பராபரனுடைய வசனத்தைச் 
கேட்கும்படிக்குச் கூடிவந்தா 
கள்: ‘ 
௪௫ யூதர்கள் அவ்வளவு சனங்க 

ளைக் சண்டபொழுது, பொரு 
மையினாலே நிநையபபட்டு, ப 
வுல் சொன்னவைகளுக்கு விரோ 
தமாய்ப பே௫ினார்கள்; விரோதித 
தும் தூஷணித்தும் வர்தார்கள். 
௪௬ அபபொழுது பவுலும் 

பருனபாவும் தயிரியங்கொண்டு 
சொன்னதாவது: முதலாவது 
உஙகளுகசே பராபரனுடைய வச 
னச்சைச சொல்லவேண்டியதாய் 

இருஈதது; 38ீங்கள் அதைச் தஎளி 
உஙகளை நித்திய£வனுக்கு ௮பாத் 
இரா என்று தீர்கததுக்கொள்ளு ற 
படியினாலே; ?காங்கள் புறத்தே 
சத்தாரிடத்திற்குப் போடறோம். 
wa on பூமியின் எல்லைபரியர் 

சீழும் இரட்சகராய இருக்கும்ப 
டக்கு, 1உம்மைப புறச்தேசதசார் 
களுக்கு ஓளியென்று ஏற்படுத்தி 
னேன் என்ற வேதவாக்டியச் 
தினபடி பராபரன் எங்களுக்குக் 
கட்டளையிட்டருளினபடியினா 
லே ௮பபடிச் செய்கிறோம் என் 
ரூர்கள். 
௪௮ 4 புறசசேசச்தார்கள் ௮தைக 

கேட்டுச் சந்தோஷம் ௮டைந்து, 
காத்தகருடைய வசனச்சைப் புக 
veg, 1'நிததிய2வனுச்கு நிய 
மிககப்பட்டவர்கள் எவர்களேோ, 
அவர்கள் விசுவாடித்தார்கள் 
௪௯ பின்பு கர்த்தருடைய we 

னம் ௮த்தேசமெங்கும் பிரபலமா 

௫௰ யூதர்கள் பத்தியும் சனமும் 
பொருந்திய ஸ்திரிகளையும் பட்ட 
ணத்தின் முதலாளிகளையும் எழுப 
மி, பவுல் பருனபா என்பவர்ச 
ளைச்துன்பப்படுத்தும்படி செய்து, 
தங்கள் எல்லைகளிலிருக்து ௮வர் 
களைச் துரத்தினார்கள். 
டுக 153அபபொழுது ௮வர்கள் தங 

  
    

      கள் கால்களில் பட்ட தூளை ௮வர் 
கள்மேல் சாட்சியாக உதறிப்;  



அப்போஸ்தலர் 0௪ அதஇசொசம், 

“ 

௨௮௧ 
  

  

போட்டு, இச்சோனியா பட்ட 
ணத்திற்குப் போனார்கள்; 18ஷ 
ரானவர்கள் சக்தோஷத்தினாலும் 
பரிசுத்த௮வியினாலும் நிறையப்ப 
ட்டார்கள். 

௰௪. அதிகாரம். 
௪ பவுதூம் பருனபாவும் துன்பப்பட்டு இச்கோனி 

யாவை விட்டது ௮. இலீஸ்திராலிவேபவுல் ஒரு 
சபபாணியைக் குணமரக்கெதினால் அவர்கள் 
தேவர்சளென்று எண்ணபபட்டது, 0௬, பவுல் 
சுவ்லெறியப்பட்டது, ௩௪ அவர்கள பற்பல களர் 
கலிவிருர் ச சபைகச் சச்இத்துச் வர்களை வீ௫ 
காசத்நிலும் பொறுமையிதும் ஸ்இிரபபடுத்தி, 
௨௬ அச்தியோகுக்குத் இரும்பிலச்து பராபரன் 
அசர்களைச்சொண்டு செயததை ௮றிலித்தத 

இக்கோனியாப் பட்டணத்திலே 
அ௮வர்சள் இருவரும் யூதருடைய 
செப்ஆலயத்திற்குப போய்ப் பி 
ரசங்கம் பண்ணினபொழுது, பூதி 
ரிலும் சரேச்கரிலும் திரளான ச 
னங்கள் விசுவாடித்தார்கள். 
௨ விசுவாசியாத யூசர்கள் சசோ 

தாருக்கு விரோதமாசப் புறத்தே 
சத்தாருடைய மனதை எழுப்பி, 
பகை உண்டாக்இனார்கள். 
௬ அப்படியிருந்தும், அவர்சள் 

௮ங்சே நெடுங்காலம் சஞ்சரித்து, 
காத்தரைக்குறித்துத் தயிரியமாய்ப் 
போதகம்பண்ணினார்கள்) அவர் 
தமது இருபையைச் காட்டிய வச 
னத்திற்குச் சாட்டு உண்டாக ௮ 

திசயங்களும் அற்புதங்களும், ௮ 
வர்கள் சைகளால் செய்யப்படும் 
படி. அறுக்ரெ௫த்தார். 
௪ அந்தப் பட்டணத்தின் சனங் 

கள் பிரிந்து, லர் யூசலாயும் 5 
லர் அப்போஸ்தலனாயும் சேர்ச் 
தார்கள். 

டு அப்பொழுது 4அவர்களை நிர் 
இத்து அவர்கள்மேல் சல்லெறியும் 
பொருட்டாக, புறச்சேசத்தாரும் 
யூதர்சளும் அவர்களுடைய த$லவ 
ருடனேயுங்கூடச் கலகம்டிண் 
ணுறெதை அவர்கள் அறிந்து, 

*இவிக்சகவோனியா சாட்டி 
அள்ள இலீஸ்திரா ஊருக்கும் தெ 
ரூபை ஊருக்கும் அவைசளைச் சூ 
ழ்ச்ச புறத்திற்கும் ஒடிப்போய், 
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௭ அங்கே சுவிசேவஷச்சை அறி 
வித்துக்கொண்டு வர்தார்கள், 
4 4 *இலீஸ்திரா ஊரிலே ஒரு 

வன் தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து 
சப்பாணியாய்ப் பிறகத; ஒருச்சா 
ஓம் உடவாமல் பெலனில்லாசகா 
ல்களோடே உளுச்சார்திருந்து, 
௬ பவுல் பேசுறெதைக் சேட் 

டான்) அவன்மேல் “பவுல் சண் 
னூன்றி, 1இரட்டிக்சப்படும்படிக் 
சான விசுவாசம் ௮வலுச்கு உண் 
டென்று கண்டு, 

°F உன் சால்களை ஊன்றி, 
செம்மையாய் எழுந்து நில்லென் 
௮ மிகுந்த சத்ததசோடே சொன் 

னான்; உடனே அவன் குஇத்து 
எழுந்து ஈடந்தான். 
௰ச௪ பவுல் செய்ததைச் சனங் 

கள் கண்டு, ?தேவர்கள் மனிதரூ 
பம் எடுத்து ஈம்மிடத்தில் இறங்கி 
யிருக்கிறார்கள் என்று இலிச்ச 
வோனியா பாஷையிலே சத்த 
மிட்செ கூப்பிட்டார்கள், 
௰௨ மேலும் பருனபாவை யூப் 

பித்தர் தேவனென்றும் பவுல் பிர 
சங்கத்தை ஈடத்தினவனான படி.யி 
னாலே, ௮வனை மெருச்கூரி தேவ 
னென்றும் ௮ழைத்தாரீசள். 
Di அல்லாமலும், பட்டணத் 

இற்குப் புறம்பே இருந்த gods 
தருடைய பூசாசாரி எருதுகளை 
யும் பூமாலைகளையும் வாசலின் ௮ 
ருசே கொண்டுபோய்ச் 11சனங்ச 
சோடேகூடப் பலியிட மனதா 
யிருந்தான். 
Oe அ௮ப்போஸ்சலராகிய பரு 

னபாவும் பவுலும் ௮தைக் சேள் 
விப்பட்டு$விசனத்தினாலே)11சங் 
கள் வஸ்இிரங்களைச்சழித்துக்கொ 
ண்டு, 

௰௫ கூட்டத்திற்குள் ஒடி, மனி 
தீர்சளே, 13என்னத்திற்கு இப்ப 
டிச் செய்கிறீர்கள்? 1சால்சளும் 
உங்களைப்போலப் பாடுள்ள மனி 
தீராயிருந்து, 
de Maser Qos Sener சே 

வர்களைவிட்டு 11வானத்சையும் 
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௨.௮2. அப்போஸ்தலர் ௰௫ அதிகாரம். 
  

பூமியையும் சமுத்திரத்தையும்; ௮ 
வைகளிலுள்ள யாவையும் உண் 
டாச்செ 12வனுள்ள சேவனி 
டத்திற்குத் திரும்பவேண்டும் ௭ 
ன்று உங்களுக்குச் சுவிசேஷ 
மாய்ச் சொல்லும்; சென்ற 
சாலங்களில் அவர் எல்லாப் புறத் 
சேசச்தாராயும் சஙகள் தங்கள் வ 
ழிசகளிலே ஈடக்கவிட்டிருந்தும், 

௰எ அவர்களுக்கு ன்மைசெய் 
துவந்து, வானததிலிருந்து மழை 
களை.ும் செழிபபுள்ள் காலங்களை 
யும் கமக்குச் கொடுத்த, அகாரத் 

இனாலும் சந்தோஷத்தினாலும் ஈம் 
முடைய இருதயங்களை நிரப்பி) 
*இவ்விதமாய் ௮வர் தம்மைக்கு 
றித்துச் சாட்சிகொடாமல் இருக் 
சவில்லையென்று கூப்பிட்டார் 
கள், 
௰ இப்படி ௮.வர்கள் சொல்லி, 

தங்களுக்குச் சனங்கள் பலியிடா 
தபடிச்குப் பிரயாசத்தோடே நி 

றுத்தினார்கள். 
௰௯4 பின்பு £அர்தியோகியாண 

ரிலும் இச்சோணி ஊரிலுமிருந்து 
யூதர்கள் அங்கே பேர்ய், சனங்க 
ளுக்குப போதனைசெய்து; Sua 
வின்மேல் கல்லெறிந்த, ௮வன் 
மரித்தான் என்று நினைத்து, ௮வ 
னைப் பட்டணத்திற்கு வெளியே 
இழுச்தார்கள். 
௨௰ ௮ங்சே சீஷர்கள் அவனைச் 

சூழ்ர்துசொள்ளுகையில், ௮வன் 
எழுந்து, ஊருக்குள் பிரவேூத் 
3, மறுகாளிலே பருனபாவட 
னே தெருபை ஊருக்குப் போ 
னான். 
௨௧ ர yas ஊராருக்குச் சுவி 

சேஷச்தை அறிவித்து, "அரே 
சைச் 7ஷராக்னெர் பின்பு, ௮வர் 
சள் இலீஸ்திரா ஊருச்கும் இச் 
கோனி ஊருக்கும் ௮ந்தியோடு 
யா ஊருக்கும் திரும்பி, 
௨௨ சஷவேருடைய ஆத்துமாச் 

களை ஸ்திரப்படுத்தி, *விசுவாசத் 

இலே கநி£ைத்திருக்கும்படிக்குப் 
புத்திசொல்லி, ans gre aus 
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திரவங்களின் வழியாய்ப் பராபர 
னுடைய இராச்சியத்தில் பிரவே 
சிச்சவேண்டும்என்றும் சொல்லிக் 
சொண்டார்கள். 
௨௩ அன்றியும் சபைகள்தோறும் 

அவர்களுக்காக !?மூப்பரைத் தெ 
ரிந்து ஏற்படுச்தி உபவாடத்துச் 
செபம்பண்ணி, ௮வர்கள் விசுவா 
சித்துச்கொண்டிருந்த கர்த்தருக்கு 
அவர்களை ஒப்புவித்தார்சள்; பின் 
பு அவர்கள் பிசீதியா சாட்டைக் 
சடந்துபோய், பம்பீலியா காட்டி 
லே சேர்ந்து, 
௨௪ பெருசே ஊரிலே சுவிசே 

ஷ வசனத்தை அறிவித்து, 
௨௫ ௮த்தாலியா பட்டணச்திற் 

குச் சென்று, அங்கே கப்பலேறி, 
௨௬ தாங்கள் '!நிறைவேற்றின 

இரியைக்காசப் பராபரனுடைய 
இருபைக்கு ஒப்புவிச்சபபட்டுப் 
புறப்பட்ட ௮ரதியோயொ பட் 
டணத்திற்குப் போனார்கள். 
௨௭ ர அங்கசே சேர்ந்தபொழு 

௮, ௮வர் சபையைக் கூடிவரப் 
பண்ணி, !3தங்களால் பராபரன் 

”) செய்தவைகளையும், அவர் புறத் 
ஃ | தேசத்தார்களுக்கு விசுவாசத்தின் 

கதவைச் இறந்தார் என்பதையும் 
அறிவித்து, பின்பு ௮ங்சே வேரு 
டனேகூட அமகேககாலம் சஞ்ச 
ரித்துச்கொண்டுவர்தார்கள். 

௰௫. அதிகாரம். 
௪ சன்னத்தைச்குறித்துப பெரியவரக்குலாசம உண் 

டானது ௬, அப்போஸ்தலர் அதைக்றாறீத்து ஆ 
வோசித்தது ௨௨, அவர்களுடைய நரமானத்தை 
கிருபலகளலழியாயச் சபைகளுக்கு அலுபபினது 
௧௬, பவுலும பருணபர்வும ஒரறுமித்துச் சகேரதர 
மச் சசஇிக்ச நினைத்தும் விகற்பபபட்டுப் பிரிச்து 
போனது, 

அ/க்காலத்திலே 14*சிலர் யூதேயா 
விலிருந்துபோய், 11நீங்கள் மோ 
சேயின் முறைமையின்படியே 
17 விருத்தசேதனம் பெற்றுக்கொள் 
ளாவிட்டால் இரட்டிச்சப்பட 
மாட்டீர்கள் என்று சசோதரருச் 
குப் போதசம்பண்ணினார்சள். 
௨ அதினாலே கலசமும், அவர் 

களுக்கும் பவுல் பருனபா என்ப , 
oe ee 

 



  

  

அப்போஸ்தலர் மடூ அதிகாசம். ௨.0௬ 
  

வர்களுக்கும் மிகுக்த தருக்கமும் 
உண்டானபொழுது,அ1தச் தருக 
ககாரியத்தைக்குதித்துப பவுலும்) 
பருனபாவும், தங்களில் வேறே 
லரும் எருசலேமிலுள்ள அப்போ 

ஸ் சலரிடத்திற்கும் மூப்பரிடச் 
இற்கும் போகவேண்டும் என்று 
தீாமானம் பண்ணினார்கள். 

௬ அந்தப்படி, "அவர்கள் சபை 
யாராலே வழிவிட்டு ௮அனுபபப் 
பட்டபின்பு பெனீக்கே சமாரியா 
நாடுகளின் வழியாய்ப்போய், “பு 
ற த்தேசத்சார் மனம்திருபபினதை 
அறிவித்து, சகோதரர் எல்லாருக் 
கும் மிகுந்த சக்சோஷத்தை உண் 
டாச$இஞர்கள், 
௪ எருசலேமிலே அவர்கள் சேர் 

ந்து, சபையினாலும் ௮ப்போஸ்ச 
லராலும் மூபபராலும் ஏற்றுச் 
கொள்ளபபட்டபின்பு, [தஙக 
ளால் பராபரன் செய்தவைகளை 
அறிவித்தார்கள். 

டு ௮பபொழுது பரிசேயராயெ 
வகுப்பிலே விசுவாசகளான 9 
லர் எழுந்து* அவர்கள் “விருத்த 
சேசனததைப் பெற்றுக்கொண்டு 
மோசேயின் பிரமாணத்தைக் கை 
ச்கொள்ளும்படிக்கு உத்சாவு ௮ 
னுப்பவேண்டும் என்றார்கள். 
௬ 4 பின்பு ௮பபோஸ்தவரும் 

மூப்பரும் ௮ந்தக் காரியத்தை ௮ 
ராய்ந்து பார்க்கும்படிக்குச் கூடி 
ஞர்கள். 
எ மிருந்த தருக்கம் உண்டான 

பொழுது, பேரு எழுது yan 
களுடனே சொன்னதாவது: *ச 
கோதரசே, ங்கள் ௮றிந்திருக்கெ 
படி, பராபரன் ௮கேச நாள்களுக் 
குமுன்னே உங்களில் ஒருவனா 
இய என்னுடைய வாயினாலே புற 
தீதேசத்தார்கள் சுவிசேஷத்தின் 
வார்த்தையைச் கேட்டு, விசவா 
சிகளாகும்படி (என்னைத்) தெரிர் 

'தெடுத்தார். 
௮ மேறும் 7இருதயங்களை ௮ 

திந்திருக்றெ பராபரன் நமக்குச் 
கொடுத்ததுபோல,௮வர்களுக்கும் 
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பரிசுத்தஆவியைச் கொடுத்து, 
௬ (இவ்விசமாய்) அவர்களைச் 

குறித்துச் சாட்சியிட்டு, அவர் 
கள் இருதயங்களை விசுவாசத்தி 
னாலே சுத்தமாக்கி) அவர் “sod 
கும் அவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியா 
சழும் பண்ணவில்£ல. 

௰ அப்படியிருக்க, ஈம்முடைய 
பிதாச்களாலும் 11ஈம்மாலும் சமச் 
கக்கூடாதிருந்த நுகத்தடியைச் 
சிவருடைய கழுத்தின்மேல் பி 
ணைச்சிறதினாலே நீங்கள் பராபர 
னைச் சோதிக்றெதென்ன? 
Os ௮ப்படி ௮ல்ல, 18கர்த்தரா 

இய இயேசுக்கிறிஸ்துவின் இரு 
பையினாலே அவர்கள் இரட்டிச் 
சப்படுறெபிரசாரமாச, நாம் அப் 
படியே இரட்சிக்கபபடுகோம் | 
ன்று நம்பி இருக்கிறோமே என் 
ரான். 
de 4 அதன்பின்பு ness 

யாவரும் அ௮மைர்திருந்து, பருன 
பாவும் பவுலும் தங்களாலே பரா 
பரன் 13புறத்தேசத்தார்களுக்குள் 
ளே செய்த ௮இசயங்களையும் ௮ற் 
புதங்களையூம் விவரித்துச்சொல் 
லச் கேட்டார்கள். 
௰௬ 4 அவர்கள் பேட முடித்த 

பின்பு, *1யாச்சோபு சொன்னதா 
வது: சகோதரர்சளே, எனக்குச் 
செவிகொடுப்பீர்சளாக. 
௦௪ பராபரன் தமது நாமத்திற் 

சாகப் புறத்தேசத்தார்களில் ஒரு 
சனக்கூட்டத்சை எடுச்துக்சொள் 
ளும்படிச்கு, முதலாவது Mars 
ளை கோக்பெபார்த்ததைச் MP 
மோன் சொன்னானே. 

மடு அதற்குத் தீர்க்கதரிசிகளு 
டைய் வசனங்களும் ஓத்திருக் 
இன்றன. 
௰௬ மற்ற மனிதர்களும், என்னு 
டைய ரசாமத்தைப் பெற ௮ழைச் 
கப்படும் புறத்தேசத்தார் எல்லா 
ரும் பராபரனைத் தேடிச்கொள் 
ளும்படிக்கு) 
௰௭ 1$கான் இதற்குப்பின்பு திரும் 
பிவந்து) விழுந்த சாலீதின் கூடா   ச்



  

  

௨௮௪ அப்போஸ்தலர் மடூ ௮திகாசம். 
  

ரத்தை மறுபடியும் எழுபபுவேன்) 
அதில்இடிந்துபோன இடங்களைத் 

திரும்ப*்கட்டி, அதைத் திரும்பச் 
செம்மையாக நிறுத்துவேன் என்று 
இவைகளையெல்லாம் செய்கிற 
பராபரன் சொல்லுஇரூர் என்று 
எழுதியிருக்கின்றதே. 

௰௮ ௮மாதிகாலம்முசலாய்ப் பரா 
பரனுடைய இரியைகள் எல்லாம் 
௮ வருச்குத் தெரிஈதிருச்சன்றன. 

DS ஆகையால் புறத்சேசத்தார் 
சளில் பராபரனிடதீ்திற்கு “மனம் 
இருபபுறெவர்களைக் சலச்சப்ப 

தெதாதபடிக்கு, 

உ௰ அசுசிப்படுத்துகெ "விக்க 
க போசனங்களுக்கும், *வேித்த 
த்திற்கும், கெருக்குண்டு செத்த 

வைகளுக்கும், *இரத்தத்திற்கும் 
விலகும்படியே அவர்களுக்கு 
எழுதவேண்டும் என்று எண்ணுட 
றேன். 

௨௪ பூர்வகாலம் முதற்கொண்டு); 
₹செபஆலயங்களில் ஓய்வுநாள் 
தோறும் மோசேயின ஆகமஙகள் 
வாசிச்கப்பட்டு வருறெபடியால், 
பட்டணந்தோறும் அவைகளைப் 
பிரசித்தம்புண்ணு கிறவர்களும் ௨ 
ண்டே என்றான். 

௨௨ 4 அப்பொழுது ௮ப்போ 
ஸ்தலரும், மூபபரும், சபையார் 
எல்லாரும் தங்களில் சகோதாருச் 
குள்ளே சனம்பொருந்திய "பரு 
சபா என்னப்பட்ட பயூசாவையும் 
சீலாவையும் தெரிந்துகொண்டு; 
௮வர்களைப் பவுலுடனேயும் பரு 
னபாவுடனேயும்கூட ௮ர்தியோ 
யொ பட்டணத்திற்கு அனுப்ப 
வேண்டும் என்று யோரித்து ழு 
தின நிருபமாவது? 

௨௬ ௮ந்தியோகியா பட்டணச் 
இலும், சீரியா காட்டின் மற்ற இ 
டங்களிலும்; இலீச்யொ காட்டி 

லும் இருக்கற புறத்தேசத்தார்களி 
லிருந்து உண்டான சகோதரர்ச 
ஞக்கு ௮ப்போஸ்தலரும்) மூப்ப 
ரும்) (மற்றச்) சகோதரருமாகய 
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நாங்கள் சவுச்கியம் உண்டாகும் 
படி. வாழ்த்துகிறோம்: 
௨௪ எங்களால் £சட்டளைபெரு 

தீ சிலர் எஙகளிடத்திலிருந்து புற 
ப்பட்டு, நீங்கள் விருச்சசேதனம் 
௮டையவேண்டும் என்றும், கியா 
யப்பிரமாணத்தைக் கைக்கொள் 
ளவேண்டும் என்றும் சொல்வி, 
இப்படிப்பட்ட வார்த்சைசளினா 
லே உங்களைச் கலக்சபபடுத்தி, 
உங்கள் ஆத்துமாச்களைத் சள்ளாட 
ப்பண்ணி இருக்கிறார்கள் என்று 
காககள் கேள்விப்பட்டபடியினா 
லே, 
௨டு நாங்கள் தெரிந்துகொண்ட 

சில மனிதனை ஈம்முடைய சர்த்த 
ராயெ ?இயேசுக்கிறிஸ்துவின் கா 
மத்திற்சாகத் தஙசள் பிராணனை 
யம்விட எத்தனமாயிருர்சவர்களு 
மாய், 
௨௬ எங்களுக்குப் பிரியமான 

வர்களுமாய் இருக்றெ பருனபா 
வோடும் பவுலோடும்கூட உங்க 
ளிடத்திற்கு ௮னுப்பவேண்டுழெ 
ன்று ஒருமனப்பட்டு யோசனை 
பண்ணிச்சொண்டு, 
௨௭ அக்சப்படியே யூசாவையும் 

சீலாவையும் அனுப்புகிறோம்; ௮ 
வர்களும் இவைகளை வாக்கினொ 
லேர் உங்களுக்கு அறிவிபபார் 
கள். 
௨௮ smaQweie, “Seer 

கங்சளுச்குப் படைத்தவைகளுக் 

கும், இரத்தத்திற்கும், நெருக் 
குண்டுசெத்ததற்கும்,வே9ச்தனத் 
திற்கும் நீங்கள் விலகியிருச்ச 
வேண்டும்; இதுவே 'அ௮ல்லாமல், 
வேறு அதிசமான பாரம் ஓன்றும் 
உங்சள்மேல் போடாமல் இருக் 

கும்படிக்கு, 
௨௬ பரிசத்தஅவியம் கால்களும் 

சித சமாயிருக்ோம்;மேல்சொல் 
வியவைகளில் கின்று நீம்.சள் உங் 
களைச் காத்தசகசொண்டால் ஈன்று 
செய்வீர்கள், சுகமாயிருப்பீர்சளா 
ச என்று எழுதி ௮வர்கள் சையில் 
கொடுத்து அனுப்பினார்கள். 
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HISTO Ot Dr Sr rid. ௨௮௫ 

௧௦ 4 அவர்கள் அனுபபிவிடப் | இ. பி.௫௨. | ௬௬ அபபொழுது சோபம் உண் 
பட்டு அந்தியோகசியா பட்டணத் | அஷ டானதினாலே அவர்கள் ஒருவனை 
திற்குபபோய்) சபையைக் கூடி பனை ஒருவர் விட்டுப பிரிக்தா எ; பரு 
வரச்செய்து, அர்த கிருபத்சைச் | 0. ௪,௨௨: | னீபாவானவன் மாற்கைக் கூட் 
கொ௫ுத்தார்கள். பட 9: jane oe. அவப் சப்பலேறி, €ப்புரு 
௬௧ அதை அவர்கள் வா௫ித்த। 0 ௯௧ (2 /ச௫ப் போனான். 

பின்பு) அதில் அடங்கிய ஆறுதலா |3௮ப ௨ ௪ ௪௦ பவுலானவன் லோவைத் 
டன* வசனங்களைக்குறித்துச் சந * wee ae. செரிந்துசொண்டு, சேகோதரரா 
| தோகமிபட்டார்சள். 2 | 2௪௪ a, ae, | Go பராபரனுடைய கிருபைச்கு 

௬௨ பின்பு யூதாவும், சீலாவும், | ௨6, ஒப்புவிச்சபபட்டு, 
தாங்களும் தீர்க்கசரிசிகளானபடி. அ 1 ௪௪ புறப்பட்டுச் ரியா நாட்டி 
யினாலே, ௮௪ வசனங்களினா | செலோ ௪ ௦ 
லே சகோதாருக்குப் 'புத்திசொல் 
வி, அவர்களை ஸ்இரப்படுத்தி, 
௬௩ லெசாலம் அங்கேயிருந்து, 

பின்பு சகோதரரால் சமாதானச் 
துடனே "அப்போஸ்தலரிடத்திற் 
கு ௮னுப்பிவிடபபட்டார்கள். 
me சிலா பின்னும் அ௮ங்கேதங்கி 

னால், ஈலமாயிருக்குமென்று எண் 
ணியிருர்தான். 
௬டு 3௮ன்றியும் பவுலும் பருன 

பாவும் ௮அந்தியோடியா ஊரிலே 
சஞ்சரித்த, வேறு ௮சேசரோடும் 
கூடச் கர்த்தருடைய வசனத்தை 
உ௨பதேூத்த, சவிசேஷமாய்ப் பி 
ரசங்இத்துக்கொண்டு வந்தார்கள். 
௬௬ 1 சல காளுச்குப்பின்பு, ப 

வுல் பருனபாவை Carew, sig 
தருடைய வசனத்தை நாம் ௮றி 
வித்திருக்த *சசல பட்டணங்களி 
லுமுள்ள சகோதரர் சுகமாய் இ 
ருச்சிரார்சளோ, இல்லையோ, என் 
று அதைப் பார்ச்கும்படிக்குத் தி 
ரும்பிப் பிரயாணமாய்ப் போ 
வோம் வா என்றான். 
௩௪ அப்போழுது பருனபாவா 

னவன்; மாற்கு என்று அழைக் 
சப்பட்டயோவானைக் கூட ௮ 
ழைத்துக்கொள்ளும்படியோசனை 
சொன்னான். 
௬௮ பவுல் 1பம்பீலியா நாட்டி 

லே தீல்சளூடனேகூடச் இரியை 
க்கு வாராமல், தங்களை விட்டுப் 
பிரிர்துபோன அவனை sons 

| குக்கொள்ளத் தகாதென்று சொன் 
ஞான்.   

agar ota 

பிலே ௨௪ 

6 yu 845 ba, 

7 gu. oe ae 

8அப ta @ 

9௮ப ௦௪. ௬ 

10௮ப be, aa. 

உரோ 6௧ ௨௪ 
சசொரி ௪௨௪, 

பீலி ௨ 6௯ 
aQse a a 
சநீமோச ௨ 
௨திமோ ௪,௨ 

lla gCur,s @ 

39 அப் ௬, ௧, 

18 ச சொரி ௯ 

௨ம்சலா ௨,௧, 

@ a,   ana 

லேயும் இலீக்கியா சாட்டிலேயும் 
இரிந்து; சபைகளை ஸ்திரப்படுத் 
இினான். 

அதிகாரம். 
௪, பவுல் நிமோத்சேபுகைச் என்னச் தப்பண்ணி, 

௭ பரீசத்ததவியபிஞூல் மறசேசல்சளுக்குப போ 
அத் சரிசனையடைர்து, 0௪, லீதியாளைச் குணமாச் 
க, ௦௧. ஒரு பேயைத் தரத்நதினஐ 0௯, பதின் 
கிமித்தம் பவுதூம், லவும் அடிச்சபபடடுச் சாஸ 
சில் வைச்சபபட்டது ௨௬ சாரவற்சதவுசள் நி 
றச்தத Ka. சாகழ்சாரன் ருணபபட்டது, ௧௭, 

அலர்கள் வீடுதவையானது 

பின் 7 @ ; பு ௮வன் தெருபை ஊருச் 
கும் இலீஸ்திரா ஊருக்கும் போ 
னான்; ௮ங்கே 11திமோத்தேயு என் 
னபபட்ட சேஷன் இருந்தான்; 

11] அவனுடைய தாய்: லிசுவாச 
மூள்ள ஒரு யூதஸ்திரியானவள்; 
௮வனுடைய தசப்பன் இரேச்ச 
னானவன். 

௨ மேலும் ௮வன் இலீஸ்திரா 
விலும் இச்கோணனியாவிலும் இ 
ருக்றெ சகோதர ராலே நற்சாட்டி 
பெற்றவன். 

௩ அவனைப் பவுல் தன்னுடனே 
கூடப் புறப்படவேண்டும் என்று 
விரும்பி? அவனுடைய தகபபன் 
சரேக்சனென்று அவ்விடங்க 
ளில் 'இருக்றெ ர்சள் எல்லா 

ரும் ௮றிர்தபடியால,!3௮வலுச்கு 

லிருத்தசே சனம்பண்ணிஞனன். 
௪ பின்பு ௮வரகள் பட்டணம் 

சளில் திரிந்து ஈடக்சையில், ௪௬ 
சலேமிலுள்ள அப்போஸ்தலரா 

லம். மூப்பராலும்142ர்மானம்பண் 
| ணப்பட்ட சட்டங்களைக் சாச் 

    
  

  

  

   



| 

| ௨௮௬ ௮ப் போஸ்தலர் ௰௬ அதிகாரம, 
    

தச்கொள்ளும்படிச்குச் சனங்க இ. பி, டக. 

'ஞூக்கு ஒபபுவித்தார்கள். 
| @ 1!அதினாலே சபைகள் விசுவா 

॥ 

{ 

| சசதிலே ஸ்திரப்பட்டு, நாள்தோ | 

[ஜம் பெருஇஞர்கள். 

௬ 4 பின்பு அவர்கள் பிரியொ 
நாட்டிலேயும் கலாத்தியா காட்டி 
லேயும் இரிந்துகொண்டு வருறெ 
பொழுது, ஆியாதேசத்திலே ௮ 
வர்கள் சுவிசேஷ வசனத்தைச் 
சொல்லாதபடிக்கு, பரிசத்தஆவி 
யினாலே தடைபண்ணப்பட்டு, 
எ பின்பு மீசியா சாட்டிற்குப 

போய், பித்தினியா நாட்டிற்குப் 
போசப் பிரயத்சனம்பண்ணிஞர் 
கள்) அதற்கும் இயேசுவினுடைய 
ஆவியானவர் தடைபண்ணினார். 
௮ *அபபொழுது அவர்கள் மீ 

சியா நாட்டைக்கடந்து, துரோவ 
ஸ்பட்டணச்திற்குப்போனார்கள் 
௯ அங்கே இராச்திரியிலே பவு 
HE OG தரிசனை உண்டாயிற் 
௮) என்னவெனில், "மக்கேதோ 

னியா சேசத்தான் ஒருவன் கின் 
று; நீ மக்கேதோனியாவில் வந்து, 
எங்களுக்கு உதவிசெய்வாயாக 
என்று அவனை வேண்டிக்கொண் 

டதாக இருந்தது. 
௰ அ௮ர்தத் தரிசனையை ௮வன் 
சண்டபொழுது; அவர்களுக்குச் 
சுவிசேஷத்தை அறிவிச்கும்படிச் 

௫, கர்த்தர் எங்களை அழைத்தா 
மொன்று crise நிச்சயமாய் ௮ 
றிந்த, உடனே *மக்கேதோனி 
யா சேசத்திற்குப் புறப்பட்டுப் 
போகப் பிரயத்தனம்பண் 
மச 4 சப்பலேறித் துரோவஸ் 
பட்டணத்தைவிட்டு, *  நேராய்ச் 
சமொத்திராக்சே வுக்கும், wgven 
efiCev CounuGurel பட்டணச் 
இற்கும் போய், 
௰௨ அங்சே இருந்து மக்கேதோ 

னியா தேசத்தின் தலையானது 
மாய்,* உரோமர் குடியேறினது 
மாய் இருக்கற “பிலிப்பி பட்ட 
ணச்தில் சேர்ந்து, சலராள் ௮ 
லே சஞ்சரித்தோம்   
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. Hong as 

ன்மையானதம், 
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ர் கிசேச்கு, தேவ 
ஆராதனை சானி 

வே 

8 தூச்௪ ௪௦ 

7 aCor ta a 

aa Ge Gur 

௦௯ ௨௧ நூச் 

௨௪ ௨௯ எபி 

மிக, ௨, 

fasion of 
சொல்ல ஏவு 
தி ஆவியை 

8 க சாமு ௨௮, 
எ 

9 gu ba ae, 

௪ 

10 மாத், ௪ உடு), 
௪.௩, 

| Dim பட்டணத்திற்கு வெளியே 
ஆற்றின் அருகே வழக்கமாய்ச் 
செபம்பண்ணுதற்கான இடச்திற் 

கு ஒய்வுகாளில்,1 நாங்கள் போ.ப 
௮௩கே உளுக்காந்து, கூடிவந்தி 
ருந்த ஸ்திரிகஞுடனே பேடிக் 
கொண்டோம். 
௰௪ ர ஒரு ஸ்திரி தயத்திரா ஊ 

ராளுமாய், இரத்தாம்ப.ரம் விற்ெ 
வளுமாய்) தேவபத்தியுள்ளவளு 
மாய்; லீதியாள் என்று போகொ 
ண்டவளுமாய் இருந்தாள்; ௮வள் 
பவுவினால் சொல்லப்பட்டவை 
சளைச் கேட்டுக்கொண்டிருக்கை 
யில் அவைகளுக்கு ௮வள் எச் 
சரிச்கையாய் இருக்கும்படிககு;   ₹சர்த்தர் அவளுடைய இருதயச 

தைத் திறந்தார். 
௰டு பின்பு அவளும் அவளுடை 

ய குடும்பத்தாரும் ஞானஸ்கானம் 
பெற்றபொழுது, அவள் orm star 
கோச்டு, நீஙகள் என்னைச் சர்த்சா 
வினிடத்தில் விசுவாசமானவள் 
என்று எண்ணினால், என் வீட்டி. 
லே வந்து தங்கியிருப்பீர்களாக 
என்று *எங்களை மிகவும் வேண் 

டிச்கொண்டு இருத்தினாள். 
௰௬ 4 நாங்கள் செபத்திற்குப் 

போகையில், பீத்தோனுடைய ஆ 
Saust கொண்டிருந்து, குறி 
சொல்லுறெதினாலே தன் எசமான் 
களுக்கு மிகுந்த ஆதாயத்தை ௨ 
ண்டாக்சனெ ஒரு வேலைச்காரி 
எங்களுக்கு எதிர்ப்பட்டாள். 
௰எ அவள் பவுலுக்கும் எங்ச 

ளுக்கும் பின்சென்று, இந்த மனி 
தீர் உன்னதமான பராபரனுடைய 
ஊழியச்சாரர், உங்களுச்கு இரட் 
சிப்பின் மார்ச்சத்சை அறிவிக்றெ 
வர்கள் என்று கூப்பிட்டாள். 
௰௮ இப்படி ௮ரேசகராள் செய் 

தாள்) அப்பொழுது பவுல் விச 
னம் அடைந்து திரும்பிக்சொண் 
டு அர்த அவியுடனே சொன்னது? 
இகளைவிட்டுப் புறப்படும்படிக் 
கு இயேசு.க்றிஸ்துவினுடைய   ஈாமத்தினாலே உனக்கு ச்சட்டளை" 

erence 
   



| 

| அப்போஸ்தலர் ௬ அதிகாசம. ௨௮௭ 
  

 மிதிேன் என்றான்; 'அர்கேரம் 
| HH! புறபபட்பெபோயித்று. 

௰௯ ர *அவளுடைய எசமான் 
கள் சங்கள் ஆதாயத்து ஈம்பிச்சை 
அற்றுபபோயிற்று என்று ௮றிந்து; 
3பவுலையும் லாவயையும் பிடித்து, | * 
சரதைவெளியிலுள்ள * தலைவரி 

டத்திற்கு *இழுத்த, 
௨௰ பின்பு ௮வர்களைத் துரை 

களுக்கு முன்பாகக் கொண்டு 
போய், பூதர்களாகிய இரந்த மனிதர் 
ஈம்முடைய பட்டணத்தைச் *ச 
லஙகப்பண்ணி, 
௨௪ உரோமராடகிய நஈம்மாலே ஏற் 

றுச்கொள்ளவும்,;செய்யவும்படாத 
முறைமைகளை அறிவிக்கிறார்கள் 
என்றார்கள். 
௨௨ அப்பொழுது சனங்கள் ௮ 

வர்களுக்கு விரோதமாய் எழும் 
பினதுமல்லாமல், துமைகள் ௮வர் 
கள் வஸ்திரங்களைச் இழித்துப் 
போடவும், அவர்களை அடிக்க 
வும் சொல்லி, 

௨௬ மிகுதியாய் ௮வாகளை ௮ 
டி பபித்தபின்பு) சிறைச்சாலையி 
லே வைத்து) அ௮வர்களைப பத்திர 
மாய்க் சாககும்படிக்குச் சிறைச் 
சாலைக்சாரனுக்குக் கட்டளையிட் 
டார்கள். 
௨௪ அவன் இப்படிபபட்ட ௪ 

ட்டளையைப் பெற்றபொழுது; 
௮வாகளை உள்ளுக்குள்ளான கா 
வல் ௮றையிலே போட்டு, ௮வர் 
கள் சால்களை மரத்தில் அடித்து 
வைச்தான். 

௨டு 4 ௮பீபடியிருந்தும், பாதி 
யிராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் 
செபம்பண்ணி, ப ராபரனைத்துஇத் 
துப் பாடினார்கள்; காவவில் வைச் 
சப்பட்ட மற்றவர்கள் அதைச் 
கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார்கள், 
௨௬ சடுதியிலே சிறைச்சாலை 

யின் ௮ஸ்திபாரங்கள் ௮சையத்த 
க்கதாக "பூமி மிகவும் ௮திர்்தது; 
உடனே "கசவுகளெல்லாம் திறச் 
சப்பட்டன; எல்லானாயும் சட்டி   
வைம 4 
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யிருந்த சங்கிலிகள் ௮ற்றபபோ 
ன. 

௨௭ சிழைச்சாலைச்காரன் விழி 
த்து, சிறைச்சாலையின் கதவுகள் 

திறந்திருக்றெசைக் கண்டு, அதில் 
'வைச்கப்பட்டவர்கள் தடிப்போ 
ஞர்சள் என்று நினைத்து,கத்தியை 
உருவி, தன்னைக் கொலைசெய்ய 
எத்தனமாயிருக்தான். ” 
௨௮ பவுலென்பவன், நாங்கள் 

எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறோம்; 

ஆகையால் நீ உனக்குக் கேடொ 
ன்றும் செய்யாதிருபபாயாக என் 
௮ மிகுந்த சத்தச்தோடே கூப்பிட் 
டான். 
௨௬ அப்பொழுது ௮வன் வி 

எச்குகளை அழைப்பித்து உள்ளே 
ஓடி, ஈடுக்கம் ௮டைந்சவனாய்ப் 
பவுலுக்கும் €லாவுக்கும்முன்பாச 

விழுந்து, 
௬௰ பின்பு அவர்களை வெளியே 

ழைத்துப்போய், ஆண்ட வர்சளே; 
?இரட்சிக்சப்படுறெதற்கு சான் ௭ 
ன்னசெய்யவேண்டும் என்றான். 
௬௪ அதற்கு அவர்கள், 1?சர்த்தரா 

இய இயேசுக்கிறிஸ்துவை விசுவா 
தித்துச்கொள்வாயாச, ௮ப்பொழு 
துநீயும் உன் வீட்டாரும் இரட் 
சிச்சப்படுவீர்சள் என்று சொல்லி, 
௬௨ அ௮வனுச்கும் ௮வனுடைய 

வீட்டிலிருந்த யாவருக்கும் சர்த்த 
ருடைய வசனத்தைப் போதிச் 
தார்கள். 
௬௬ மேலும் ௮வ்விராத்திரியிலே 

அச்கேரத்திலே ௮வன் அவர்க 
ளைச் சேர்த்துச்தொண்டு,அடிகளா 
லான காயங்களைக் கழுவினான்; 

அன்றியும் வனும் ௮வனைச் 
சேர்ந்தியாவரும்உடனேஞானஸ் 
நானம் பெற்றார்கள். 
௬௪ பின்பு ௮வள் அவர்களைத் 

தன் வீட்டிற்குள் அழைத்துப் 
போய்) அவர்களுக்குப் போச 
னம்கொடுத்து, தாலும் தன் வீட் 
டார் ௮னைவரும் பராபரனில் வி 
சுவாகளானபடியினாலே மிக 
வும் ம௫ழ்ச்சியாயிருந்தான். 

a 

 



  

2.01.0) அப்போஸ்தலர் ௨௭ அதிகாரம். 
      

கடு 4 உ௨உதயமானபொழுது து 
ரைகள் தலையாரிகளை அழைத்த, 
அந்த மனிதனா விட்டுவிடும்படி. 
சொல்லுஙகள் என்று அனுப்பி 
ஞர்சள். 
௬௬ சிறைச்சா$லைக்காரன் பவுலு 
டனே சொன்னதாவது: உங்களை 
விடுதலையாக்கும்படிக்குச் அனா 
சள் கட்டளை அ௮னுபபிஞார்கள். 
ஆசையால் நீங்கள் புறபபட்டுச் 
சமாதானச்தடனே  போவீர்ச 
ளாக என்றான். 
௬௭ அதம்குப் பவுல் சொன்ன 

த? 1/உரோமராகய எங்களை அவர் 
sor நியாயம்விசாரியாமல், வெளி 

யரங்சமாய் அடிப்பித்து, இறைச் 
சாலையிலே போட்டு, இப்பொழு 
தி இரக௫யமாய் எங்களை விடுதலை 
யாச்குகிறார்களா? அப்படி அல்ல, 
௮ வர்களே வந்து, எங்களை வெளி 

யே அழைத்து அனுப்பிவிடச்சட 
வர்கள் என்றான். 
௬௮ இந்த வசனங்களைத் தலையா 

ரிசகள் தரைகளுச்கு அறிவித்தார் 
கள்) உரோமராய் இருகஇருர்சள் 
என்று அவர்கள் சேட்டபொழுத, 
பயமடைகது வந்த, அவர்களுட 
னே தயலாகப் பேசிச்சொண்டு, 
me பின்பு அவர்களை வெளியே 

அ௮ழைச்துப்போய்ப் *பட்டணத் 
தைவிட்டுப் போகும்படி சேட் 
டுச்சொண்டார்கள். 
௪௰ அந்தப்படி அவர்கள் சிறைச் 

சாலையிலிருந்து புறப்பட்டு, £லீதி 
யாளிடத்திற்குப் போய், சகோதர 
னாச் சுண்டு, அ௮வர்களுச்கு ஆறு 
தீல் சொல்லிப் புறப்பட்டுப்போ 
oe 

or. Gena. 
௪ பவுல் Der. அத பட்டணத்தில் பிர 

ச௨௫த்தது ௪. அல்லிடத்தில் சிலர் அவரை விக 
வாடத்ததம், சிலர் அவரைச் அஷணித்ததம், 8, 
அசர் பெசோயா பட்டணத்துச்கு. அனுப்பப 
பட்டு ௮மசே பிரசல்இத்தது 2, செசகோளிக் 
கே பட்டணத்நிறும் துன்பப்படுத்தப்பட்டு, மடு 
பின்பு அத்தேனே பட்டணத்துக்கு வச்து அவ் 
ஆ சோடே தர்ச்த்து, அவர்ச௭ அறியாத தே 
வனை அவர்களுக்கு அறிலித்தத ௧௪, அதளுல் 
௮சேகர் இறிஸ்தவாகளானது     

இ. பி, இக. 
வணக அவை! 

ந அப் ௨௨.௨௫, 
மத் ௮.௬௪, 
oF வச, 

4 தூச் ௪.௦௧, 
அப௯ ௨௦௦௧ 

இம்ச,ம்௪ ச 

2௯.05: ௦௯ ௮ 

ம தூக் ௨௪ ௨௬, 

சக துப கீழு 

௨௮சலா ௧௪ 

* அல்வது அவ 

ன் சொன்னது 
சான உங்களுச் 

G அறிகிக்றெ 
இறிஸது சென் 

௫ 

8 அப௨௮ ௨௪ 

7 அப மு ௨௨, 
டெள) கட ௪6 

8 aGre 

௨௪, 
be 

9௮ப.ம௪ ௨3 

10 தூச் ௨௭௨,௨. 
யோவா. 25௯ 

be a Gu a, 
on 

Aatser goICurelu vue 
டணத்தையும் ௮ப்பொலோனிய 
பட்டணத்தையும் சடந்து) செச 
லோனிச்சா பட்டணத்திற்குப் 
போனார்கள்; ௮௩சே பயூசர்களுக் 
சாக ஒரு செபஆலயம் இருந்தது 

௨ பவுல் சன் வழக்கத்தின்படி. 4 ௮ 
வர்களிடத்திற்குப் போய், மூன் 
௮ ஓய்வுகார்களில் வேதவாக்கு 
யங்களின் நியாயங்களை எடுத்து, 
அவர்களுடனே சம்பாஹித்துக் 
கொண்டு வருகையில், 

௬ £இிறிஸ்து பாடுபடவும், மரித் 
தோரிலிருந்து எழுர்திருச்சவும 
வேண்டுமென்றுகாண் பித்த,கான் 
உங்களுக்கு ௮றிவிச்சிற இயேசு 
வே கிறிஸ்து என்றுர் திருஷ்டாக் 
சபபடுத்தினான். 

௪ அவர்களில் சிலர் அதற்குச் 
சம்மதித்து; பவுலையும் "லாவை 
யும்சேோரர்துகொண்டார்கள்; தேவ 
பத்தியுள்ள இரேக்கரிலும் ௮ே 
கம்பேரும், கனம்பொருந்திய ஸ் 
இரிகளில் மிகுதியானபேரும் ௮ப 
படி. யே செய்தார்கள், 

டு [ சம்மதியாத யூதர்கள் வை 
ராச்சியம்சொண்டு) தெருக்களி 
லே திரிந்த ௮8லைற சில பொல் 
லாத மனிதனாச் சேர்த்துச்சொண் 
டு கூட்டங்கூடி, பட்டணத்தைக் 
கலகப்படுத்தி, 8யாசோனுடைய 
வீட்டிற்குமுன் போய் நின்று, ௮ 
வர்களைச் சனங்களுச்குழுன்பா 
சச் கொண்டுபோகும்படி வகை 
தேடினார்கள், 

௬ அவர்களைக் கர்ணாமலிருந்த 
பொழுது,அவர்சள் யாசோனையும் 
சில சசகோசரனாயும் பட்டணத் 

அத் த$லவரிடத்திற்கு இழுத்துச் 
சொண்டுபோய் *உலகச்தைக் கல 
சடிபடுத்தறவர்கள் இங்கேயும்     வர்திருக்கருர்கள். ௭ யாசோன் இவர்களை ஏற்றுச் 

சொண்டான், இவர்கள் எல்லா 
ரும் இயேசு என்னும் வேறொரு 
வனை இராசாவென்று சொல்லி)   ட் 

v ட்



  

அப்போஸ்தலர் Det அ௮திகாசம். ௨௮௯ 
  

இராயனுடைய கட்டளைக்கு வி 
ரோதமாய்.ச் செய்கிராகள் எனறு 
கூபபிட்டு, . 

௮ இவைகளைக் கேட்டுக்கொண் 
ட சனங்களையும், பட்டணததுத 

தலைவரையும் கலங்கபபணணி 
ஞர்கள். 
௯ அபபொழுது அவர்கள் யா 

சோனிடததிலும் மற்றவாகளிடத் 
திலும் கையெழுத்து வாங்கிக 
கொண்டு, அவர்களை விட்டுவிட் 
டாரகள். 

௰ 4 1/உடனே சகோதார்கள் இ 
ராதஇிரிசாலததிலே, பவு£லயும ச 
லாயவையும் பெரோயா ஊருக்கு 
௮னுபபிவிட்டாகள்; ௮வாகள 
௮ஙகே சோகநது, மயூசர்களுடைய 
செப.ஆலயச்திற்குப போனாகள். 
௰க செசலோனிககேயில் உள் 

ள.வர்களிலும் ௮வர்கள் மேன்மை 
யுள்ளவர்களாய் மிகுநத மனபபூர் 

வததோடே சுவிசேஷவசனதசதை 
ஏற்றுககொண்டு, 7காரியங்கள் 

மெயயாய் அ௮பபடிபபட்டவைக 
ளோ அல்லவோ என்று நாள்தோ 
றும் வேதவாச்கியஙகளை ஆராயக 
தீராகள். 
௰௨ ஆசலால் அவர்களில் ௮ 

சேகம்பேரும், சனம்பொருஈஇய 
அகேக இிரேக்க ஸ்இரிகளும்; புரு 

ஷரும், விசுவாசிகளானாகள். 
௰௩ பெரோயா ஊரிலேயும் பரா 

பாரனுடைய வசனம் பவுலினால் 
அறினிசகபபடுகின்றசெனறு தெ 
சலோனிக்கேயரான யூதாகள் ௮ 
றிர்சபொழுது, ௮அஙகேயும்போய், 
சனஙகளைச் உ சலகபபடுத்திஞா 
கள், 

இ. பி. ௫௬. ௮திசீக்ரெம் தன்னிடத்தில் வர 
சண வேணடும் எனறு அவர்களுக்குச் 
அக் ௨௦  சொலலும்படி. கற்பனைபெற்றுப் 
9 ஏசா ௬௪௨௦௯ புறபபட்டுப போனார்கள். 

தூக், 2௬ ௨௯ | ௰௬ 4 அவாகள் வரும்படிக்குப் 
யோவாடு ௬௯ ப ச OD fd * bed ob un பவுல் என்பவன அசதசேனே பட் 

Sau ஹூ. | டணத்தில காத்துககொண்டிருக் 
* அலலத விச்। யில், பட்டணம் விச்ரெசஙக 
கரகாராதனைக்கு | ல நி ச இ டி * ‘ 

iL. க்கிற ளால றைர்திருக தைப் பா 

தை தத), “மனதில மிகுர்த வைராக்கி 
Se Guo gy யததை ௮அடைஈதுகொண்டு, 

Wer Weary செப.ஐலயதடிலே 
யூசாகளோடும, மற்றத தேவபத்தி 
யுளள போகளோடும், சகதைவெ 
ளியிலே தனக்கு எதிபபட்டவர் 
களோடும் காள்தோறும பேக் 
கொண்டான். 

௰௮ அப்பொழுது எபபிக்கூர 
ரூம ஸதோயிக்கருமான ஞானிக 

afl சிலா ௮வனுடனே வாக்கு 

வாசமபண்ணிக்கொண்டு வருவ 
காலசஇிலே, சிலர் இந்த வாயாடி 
என்ன பேசுவான் என்றார்கள; 
கலர் ௮வன் இயேசுவையும் மரித” 
தோரிலிருஈது எழந்திருக்குதலை 
யுமஅவாகளுக்குப பிரசஙஇத்தப 
டியினாலே; இவன் அரிய தேவர் 
களை அறிவிக்ெவன் என்று தோ 
னறுகின்றது என்றார்கள். 
௰௯ அபபொழுது அத்தேனே 

பட்டணததார் எல்லாரும், ௮ங 
கே தஙகுமபடி. வருஇற அந்நிய 
ரும் புதியவைகளைச் கேட்டெெதி 
லைம் பேசுகிறதினாலுமே ௮ன் 
றி, மமறொருவிதமாய்ச் தஙகள் கா 
லதசதைப போகக விரும்பாதவர்க 
ளானபடியால், 

௨௰ அவர்கள் அவனை மாருஸ் 

ர் அல்லது ரீசன 

    
௰௪ உடனே சகோதரர்கள் பவு 

லைச் சமுத்திரத்தின் வழியாய்ப | 
போக அனுபமிஞார்கள்; லாவும் | 

SHB Crear. 

௰டு பவுலை வழிஈடததிப்போ 
னவர்கள் அவனை அச்சேனே பட் 

டணத்திற்கு அழைத்துபபோய், 
ச்அங்கே லோவும் திமோத்தேயும் 
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தேவனுடைய CwentwWqyarert 

பபப நியாயஸ்தலத்திற்கு. அழைத்துப் 
டணசதில் இ! போய், ரீ சொல்லுற புதிய உப 

  

தீமோத்தேயும் பின்னும் ௮ஙகே ௫ பின ॥, தேசத்தை மாங்கள் அறியலாமா? 
MEIN Ne ௨௧௪ நவமான காரநியங்களையே 

எங்கள் சாது கேட்சப்பண்ணுட 
றாய்: ௮கையால் நாங்கள் ௮வை 
களை அறியவேண்டும் என்று! இ 
ருச்சிறோம் என்றார்சள். 

   



  

  

அதிகாரம். 
  

  

௨௯0 அப்போஸ்தலர் ௮ 

௨௨ 4 அப்பொழுது பவுல் மா।. பி, ௫௪. 
ருஸ் மேடையின் ஈடுவிலே* நின் | ௮.௮ 
௮ சொன்னதாவது: அத்தேனரசே, “eee ஆர் 
ஏல்லாவற்றிலும் சேவபத்தியே | டப fancy 
உங்களுக்கு மிகவும் உண்டாயி | சலத்தில 
ருச்ெதென்று எனக்குத தோன் 
துறது; எபபடியென்றால் கான் 
இரிஈது உஙகள் தேவ ஆராதனைக 
கு ஏறறவைகளைர கோக்இப் பா ர் அவலது சீகக 

ர்த்சபொழுத; ௮றியபபடாத தே எ பணித்த தே 
வனுக்கு என்று எழுதியிருக்கிற! ௨5 ் 
ஒரு பீடத்தையும் கண்டேன் 
௨௬ நீஙகள் அறியாமல் பணிவு 

செய்கறெவனாயே கான் உஙகளு 
க்கு அறிவிச்றேன். 
௨௪ 1உலகத்தையும் ௮.திலுள்ள 1 அப 6௪ ௦௬. 

யாவையும் உண்டாக்னெ தேவ 

னானவர், *வானததிற்கும பூமிக் | 2மத் ௦௧ உட 

கும் ஆண்டவரானதால, *கைச 3; wi a wey, 
ளால் செய்யபபட்ட கோவிலக 
ளில் வாசம்பண்ணுடிறதும் இ 
ல்லை 

௨ட 4யாசொன்று தமக்கு வே!/௪௨ ெ.ற 
ண்வெதாக மனிசர் கைகளால் ப 
ணிவிடை கொளளுகிறதும் இல் 
லை; *எல்லாருககும். சீவனையும், 

  

ந கமே! ௨௭ 
| 

சுவாசச்தையும, மற்ற பாவையும், r Ger ae 

அவா கொடுத்திருச்சிறாரே. | be ee o 

2G அல்லாமலும் அவரே ஒரே | hh ௪. ஏசா 

eo. @ Gea இரதசததிவிருஈது மனிதா எல்லா. ணக வள் 
ரூம் தோன்றபபண்ணி, *ஈமமில்। _ 

Sa it 6 gu OF 6௭ 
ஒழு வருக்டம BIT OM ONT ப்ரா | 7 சோ ௪ ௨௦ 
பரனாகய தம்மை அவர்கள் தட।!% உ மோ ao. 
வி ௮டைந்துகொள்ளத்தக்கதாக, | ௮ 

  

r . . : 9 கொலோ க 

ன 'சம்மைத் தேடும்படிக்கு) Der எபி ௧௩ 

அவர்களுக்காக முன் திட்டமாச் wes ௪ ௨௨ 
கபபட்ட காலங்களையும் £குடி.யி । 14 எசா ௪ம் ௨௨ 

: ச 2 அப Oe oe 

GUY எல்லைகளையும் குறிதது அ. உரோ ௬ ௨௫ 

வாகள் பூமியில் எஙகும் குடியி । 18 தூக் ௨௪ ௪௭ 
்] தீத ௨௧ de. 

aG@u a4 oe 

௪௬ 

1ம் அப ம் ௪௨ 

உரோ ௨.ம்௬ 

ம௪௰் 

ருக்கும்படி. செய்தார். 
as *gagra சாம் பிழைக்க 

ரோம், அசைூரறோம், இருக்கறோ 
ம்; அதுபோல !3உங்களில் சல 
புலவர்களும், அவருடைய வும்; 15அப ௨ ௨௪ 
சத்தாராய் க்கிறோம் என்று 144௨௪ yes 
ய கொல . இரு கிறோம் என்று ஈமபுமபடி இட 
PTT CONES த்தை   ௨௯ ஆதலால் சாம் பராபரனு 

'டைய வம்சத்தாராயிருக்க, தெய் 
லம் மனிதருடைய சித்திரவேலை 
டயினாலும் தோற்றுதலினாலும் பொ 
“ன், வெள்ளி, கல் இவைகளால் 
செய்யபபட்டதற்கு ஒபபாப இ 
ருக்இன்றதென்று நாம் நினைச்ச 
லாகாது. 
௬௰ 15 அறியாமையுள்ள காலங் 

சளைப் பராபரன் காணாதவர்போ 
ல இருநதார்; 15இபபொழுது ம 
னம்திருபபவேண்டும் என்று எவ் 
விடத்திலுமுள்ள மனிதர்யாவருக 

' கும் கட்டளையிடுகிளா. 
௩௧ மேலும் 11ஒரு காளைக் குறித் 

, தார்; அதிலே அவா தாம் நியமித்த 
. ஒருவரைச்கொண்டு பூசசககரததி 
லுளள யாவருககும் நியாயத்தாப 
புக கொடுபபார்; 13௮வரா மரித 
தோரிலிருஈ்து எழுபபினதினாலே, 
அவா அதின் நிசசயத்தைர் எல் 
லாருக்கும் விளஙகபபண்ணினார் 
என்றான். 
௬௨ 4 மரித்தோர் உயிரோடெ 

முந்திருக்குதலைச் குறித்த அவர் 
கள் கேட்டபொழுது சிலா இகழ் 

| நீதார்கள, சிலா பினனொருவேளை 

, இதைககுறித்து உன்னிடததில் 
' கேட்போம் என்றார்கள். 
mm அபபொழுது பவுல் அவர் 

களிலிருஈது புறபபட்டுப போ 
னான். 
௩௪ திலா ௮வனைப பற்றிச்கொ 

ண்டு, பின்பு விசுவாடரிகளானார் 
கள்; ௮அவாகளில் தியொஷீசியெ 
ன்னும நியாயாதிபதியும், தாமரி 
யென்று பேருள்ள ஒரு ஸ்திரி 
யும இவாகளுடனேகூட வேறு 
திலரும இருநதார்கள். 

௰_௮. அதிகாரம். 
௪ பவுல் தன சைகளால வேலைசெயது, சொறிந்து 
படடணதநிலே அஞஞானிகளுக்குப பிரசலஇத் 

| 2௪ ௯ காத்தா ஒரு தரிசனையில அவனுக்குத 
தயிரியய சொனனது ௦௨. அவன பாதிதுரையாநி 
ய கலலியோனுக்குமுனபாகக் குற்றம்சாறறபபட 
டும் விடுதலையானது bo பினபு படடணககள 
தோறும போயச் சீஷாகளைத இடபபுததினத 
௨௪, அபபொலலோ ஆச்லொவாதும பிரிஸஇவ 
வாளாலும போதிக்கபபட்டு, ௨௮ பிரயோசனம 

| உணடாகக இறிஸதுவைக்குறித்தப பிரச தத 
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அ/தன்பின்பு பவுல் ௮த்தேனே இ. பி. டு௪... 

பட்டணத்தைவிட்டிக் கொரிந்து 
பட்டணத்திற்குப போய், 
௨ இராயனாகய இலவுதி, யூதர் 

எல்லானாயும் உரோமை ஈகரியை 
விட்டுப போகும்படி கட்டளை 
யிட்ட படியினாலே, இதசாலிகாட் 
டில் நின்று ஈவமாய் வநதிருந்த 
'ஆச்கில்லா என்று காமமுளள 
பொது தேசத்தானாகிய ஒரு யூச 
னையும், அவனுடைய மனைவியா 
இய பிரிஸூல்லாளையும் ௮௩கே 
கண்டு, 

௩ அவர்சளிடத்தில் போய், தா 
னும் ௮அவாகளும் ஒரே தொழில் 
செய்தவர்களானபடியினாலே, ௮ 
வர்சளிடசதிலே தஙூத தொழில் 
செய்தான், அவர்களுடைய தொ 
ழில் கூடாரம்பண்ணுதல். 
௪ அன்றியும் ௮வன் ஓய்வு 

சாள்தோறும் செபஅலயத்திலே 
சம்பாஷணைபண்ணி, யூதருககும் 
இரேககருக்கும்புததிசொனனான. 

டு *மக்கேதோனியா சாட்டிலி 
ரூ௩து சீலாவும தீமோத்தேயும் வ 
தீபொழுது, “பவுல் தன் ஆவியிலே 
௮தஇக வைராச்சியஙகொணடு, 
இயேசுவானவரே ஒிறிஸ்து* என் 
௮ பூதருச்குச் காண்பித்தான். 

௬ 4 அவர்களே *எதிர்பேசிததா 

ஷணித்தபொழுது, அவன் தன் 
வஸ.இரங்களை உதறி, *உஙகளுச் 
குக் கேடு வரும்படிசக்கு நீங்களே 
ஏது வாயிருக்கிறீர்கள். 

எ நான் சுத்தமாய் இருக்கி 
தேன், 11இதுமுதல் கான் புறத்தே 
சச்தார்களிடத்தில் போடுறேன் ௪ 
ன்று அவர்களுடனே சொல்லி, 
௮வ்விடச்தைவிட்டுத் சேவபத்தி 
யுள்ள யூஸ்து என்பவனுடைய 
வீட்டிலே போனான்; அந்த வீடு 
செப.ஆலயத்திற்கு ௮த்ததாயிரு£ 

தீது. 
௮ மேலும் செப!!இலயத் தலை 
வனாயெ இூறிஸ்பு தன் வீட்டார் 
அனைவரோடுங்கூடச் கர்த்தனை 
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Cae 

அரையானபொழுது, யூதாகள் ஒரு 

விசுவாடித்தான்; கொரிந்தியரில் 
௮கேகரும் சுவிசேஷச்சைச் கே 

சுவாசித்து ஞானஸ்கானம் 
பெற்றாகள். 
௯ !”பின்பு இராத்திரியிலே சரத் 

தீர் ஒரு தரிசனத்திலே பவுலுட 
னே சொன்னதரவது: இர்சப் பட் 
டணத்திலே ௮சேகழ்பேர் என் 
னுடைய சனம்களாய் இருக்இ 
ரூர்சள்; 13 சையால் கான் உன் 
பங்கில் இருப்பேன்; ஒருவனும் 
உனக்குக தீமைசெய்யுமபடிக்கு 
உன்மேல் கைபோடுவதில்லை. 

௰ ஆனபடியினாலே நீ பயப்ப 
டாமல் பேசுவாயாக; மவுனமாய் 
இராதிருபபாயாக என்றார். 

௰க அந்தபபடி அவன் ஒருவரு 
ஹமும் ஆறுமாசமும் ௮ஙகே தங 
த,ர பராபரனுடைய வசனததை 
அவர்களுககுள்ளே உபதேசம ப 
ண்ணிககொண்டெந்தான். 

De 4 பின்பு சல்வியோன் என 
பவன் ௮காயா நாட்டிலே பிரதி5 

மனபபட்டுடி பவுலுககு விரோத 
மாய் எழும்பி, ௮வனை நியாயாச 
னத்திற்கு முன்பாகக் "கொண்டு 
போய, 
௰௩ இவன் வேதநூலுக்கு விரோ 

தமான விதமாய் பராபரனைச் சே 
விக்கும்படி, மணிதருச்குப போ 
இக்கறான் என்றார்கள். 

௰௪ அதற்குப பவுல் தன் வா 
யைத் இறச்சையில், சல்லியோன் 

ருடனே சொன்னதாவது: யூ 
தரே, 14இது அநீதி, அல்லது மிக 
வும் பொலலாஙகான காரியமா 
னால் நரன் உஙகளுக்குப பொறு 
மைபபாய்ச செவிகொடுச்ச கியா 
யம் உண்டாயிருக்கும். 

௰௫ இது உபதேசத்திற்கும், சா 
மங்களுக்கும், உங்கள் வேததார 
லுச்கும் ஏற்ற தருச்கமானபடியி 
னாலே,;இப்படிப்பட்டவைசளைக் 
குறித்து சான் நியாயாதிபதியாயி   ருக்க விரும்புறஇில்லை; ஆகை    



  

௨௯௨ அப்போஸ்தலர் 0௯ அதிகாரம். 
  

யால் நீங்களே பார்பமீர்களாக 
என்று சொல்லி, 
De ௮ வர்களை கியாயாசனத்தை 

விட்டுப போகபபண்ணினான் 
Oe ௮பபொழுது சரேக்கா எல் 

லாரும் செபஆலயத்தலைவனாகிய 
1சொஸதெனேயைப பிடி.தது; நி 
யாயாசனத்திற்கு ் மூனபாகச் தா 

னே அடித்தாகள்; அ௮தசைக்குறித் 
துச் கல்லியோன் விசாரணைபண் 
மைல் இருநதான். 
௰௮ 4 பின்னும் பவுல் ௮கேக 

நாள் ௮ஙசே தரிததிருந்தபின்பு, 
௮வன் சகோசரருடைய உத்தரவு 
வாங்ககச்சொணடு தனக்கு ஒரு 
பிராததனை உண்டாயிருநதபடி 
யால, ?கெஙஇிரேயா பட்டணத 
இலே, 3ிரச்சவரம்பணணி, சீரி 

யா சேசததிற்குப போகும்படி 
கபபலேறிப போனான்; பிரிஸகி 
ல்லாளும் ஆக்கில்லாவும் ௮வனு 
டனே கூடபபோனுர்கள். 
௰௨௯ ௮வன எபேசு பட்டணத் 

'இற்குச் சேர்ந்தபொழுது) அவாக 
ஊளை ௮ஙகே விட்டுச் செபஆலயச 
இற்குள் பிரவேசிததயூசரூடனே 
சமபாஷணை பணணினான். 
௨௰ அ௮வீர்கள் ௮வனைச சிலகா 

லம் தஙகளுடனே இருச்சவேண் 
டும் என்றுகேட்டுச்கொண்டபொ 
மூது, அவன் சம்மதியாமல், 
௨௧ 4வருற பண்டிகையிலே 

நான் எப்படியும் எருசலேமில் இ 
ருச்சவேண்டும்; *பராபரானுககுச 
சித்தமானால் திரும்பி உஙகளிடத் 
தில் வருவேன் எனறு சொல்லி) 
அவர்களுடைய உத்தரவு வாஙஇ 
ச்சொண்டு சபபலேறி ஏபேசுபட் 
டணத்தைவிட்டு, ‘ 
௨௨ சேசாரியா பட்டணத்திற் 

குப போய், பின்பு (எருசலேமுக் 
குப்) போய், சபையாரின் சுகத் 
தை விசாரித்துச்கொண்டு, பினபு 
அ௮ஈதியோக௫ியா ஊருக்குச் சென் 

௨௫ அங்கே சிலகாலம் சஞ்சரித் 
துப் பின்பு புறப்பட்டு, 4கலாத்தி     

இ. பி. இடு. 
வற, At 
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அல்லது இறி 
ஸதுதான. 

12சகொரி ௬௬ 

யா காட்டிலேயும் பிரியயொ காட் 
டிலேயும் ஊர்கள்தோறும் இரிந்து, 
£சிஷர் எல்லாரையும் ஸ்திரபபடுத் 
இச்கொண்டுவரந்தான். 

| ef FY அ௮ககாலத்திலே அலேக் 
GFe9A uLrengha Snsgse 
னுமாய், சாதுரியவானுமாய, வேத 
ovigten வல்லவனுமாய் 

| இருச்சிற அபபொல்லோஸ என் 
௮ போசொண்ட ஒரு யூதன் எபே 
சு பட்டணத்திற்குப போனான். 

| உடு ௮வன் கர்த்தருடைய மார்க் 

' கசசைககுறிதது உபசேசம் கேட் 
டு, யோவான் கொடுதத ஸ்கானத் 

'தைமாததிரம் அறிஈதவனாயிருக 
தும், காதகாவுச்கு உரியவைகளை 

மிருந்த 1சாக்ரெதையுள்ள மன 
(தோடே பே, திட்டமாய்ப் போ 
'சசம்பண்ணிசகொணடுவராதான் 
ட ௨௬ செபறுலயத்திலே தயிரிய 
மாய்ப பேசினான; ஆகஇல்லாவும் 

, பிரிஸ்கில்லாளும் ௮வன பேசுக 
,றசைச் கேட்டபொழுது, gal 
'னேச் சேர்ததுச்சொணடு, பராபர 
(இடைய மார்க்கத்தை ௮வனுக்கு 
அஇிச௪ திட்டமாய்ச் காண்பித்தார் 
கள். 
௨௪ பின்பு ௮வன் ௮சாயா சாட் 

டிலே போகவேண்டும் என்று 
இருக்கையில், சீஷர்கள் அவனை 

| உபசாரம்செய்யும்படிக்குச்சகோ 
தீரர் அவர்களுக்கு எழுஇஞார்கள். 
| ௨௮ அவன் அலகே சேர்ச்சமின்பு, 
அவன் வெளியரஙசமாய் யூசர் 
களுடனே பலமாய்ச் தருசசம் 
பண்ணிக்கொண்டு, 11/இயேசுவே 
இறிஸ்து* என்று வேசவாக்கியங்க 
ளாலே தெளிவாய்ச் சாண்பித்தப 
டி.யால், கிருபையினாலே விசுவா 
சிகளாய் இருந்தவர்களுக்கு 7”மி 
குந்த உதவியாய் இருந்தான். 

௨௰௯. அதிகாரம். 
௪ பவுல் கைகளை வைத்ததால பரிசுதததவி அளிக் 

சபபட்டத ௯ அவனுடைய உபதேசங்களை யூதர் 
கள துஷணித்தம் அவைகள் அற்புதலகளால் 
மெயபபிக்கபபட்டது. ௦௩ பூதாகளுக்குள் இரு 
ஈத மர்திரவாதிகள, ௦௧ பசாகினால் அடிக்கப் 
Litt gp Om மர்இிர தாதா புத்தசலகள சுட   

  ae வனவள 

 



  

அப்போஸ்தலர் ௯ ௮திகாசம். ௨௬௯௬ 
  

  

டெரீச்சபபட்டது ௨௪ தெமேத்திரியு ஆதா 
யத்தின்ரிமித்தம பவுலுக்ரு விசோதமாயப பண் 
ரின சல்கததை, ௧) ச&*பாரதி அமர்த்தினது 

அ ப்பொல்லோஸ் என்பவன் 
கொரிந்து பட்டணத்தில் இருக் 
கையில், பவுல் மேலான தேசஙக 
ஸில் திரிஈதுகொண்டு எபேசுபட் 
டணத்திற்குப போனபொழுது, 

eo Ha €ஷனாச் கண்டு, நீஙகள் 
; விசுவாசிகளானபொழுது பரிசு 
ச ஆவியைப பெற்றுக்கொண்டா 
களா என்றான்; அதற்கு அவர் 
கள், பரிசுத்த அவி உண்டென்று | 
நாஙகள் கேள்விபபடவும இல்லை 
என்றார்கள். 

௩ ௮பபொழுது அவன் சொன் 
னது: ௮பபடியானால் எபபடிப 
பட்ட ஞானஸ்சானம் பெற்றீ£ 
கள் என்றான், 3அவர்கள் யோ 
லான் கொடுத்த ஸ்ரசானச்தைப 
பெற்றோம் என்றார்கள் 

௪ அபபொழுது பவுல் சொன் 
னது: *யோவான் சனக்குப பின் 
வருறெவராடிய கிறிஸ்து இயே 
சுவை விசுவாசிகக வேண்டும 
என்று சனங்கசளுக்குச் சொல்லி, 
மனமதிருபபுதற்கு ஏற்ற ஞானஸ 
நானத்சைக் கொடுத்தானே என் 
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௨இரா ௪௨௯     ரான் 
டு ௮சை அவர்கள் கேட்டபொ'| 

மூது, ௮வாகள் "கர்ததராகிய இ| 
யேசுவினுடைய நாமத்தினாலே 
ஞானஸ்கானம் பெற்றார்கள். 

  

௬ அல்லாமலும், Wao gar 
கள்மேலே கைகளை வைத்தபொ 
மூது, பரிசுத்ததுவியானவர் ௮வர் 
களிடத்தில் வந்தார்; 1அவர்கள் 
அர்நியபயாஷைகளைப பே, தீர்ச் 
கதரிசனம் சொன்னார்கள். 

௭ அந்த மனிதர் எல்லாரும் ஏற 
ச்குறையப பன்னிரண்டுபேராம். 

௮ * பின்பு (பவுல்) செபஆல 
யத்இற்குப் போய், தயிரியமாய்ப் 
பிரசங்கம்பண்ணி, மூன்றுமாதம் 
எவும் *பராபரனுடைய இராச்ட 
ஈபத்திற்கு உரியவைகளைப் பே), 

    
lug da. oe 

16 மாற் ௯ கறு 

தூக் ௬ ௪௯ 

      

த. பி. டுச. ! தெளிவாய்க் காண்பித்துச்சொண் 
— a | டுவந்தான். 

க 119ிலர் கடினமான மனதுள் 
ளவர்களுமாய் அவிசுவாரிகளுமா 

யிருஈது, ''கூட்டச்திற்குமுன்பா 
ச இரச மார்க்கச்சை மிஈதிச்சபொ 
முது அவன் அவர்சளைவிட்டு வி 
லத, €ஷனா அவர்களிலிருந்து 

பிரித்தககொண்டு, தின்னு என் 
பவனுடைய பள்ளிசகூடச்சிலே 
நாள்தோறும சம்பாஷித்துச்சகொ 
ண்டுவாதான். 

௰ 1*இபபடி இரண்டுவருஷம் 
ஈடாசது; அதினாலே Aural 
லேகருட யிருஈச யூதர்கள் இரேச்சர் 
இவர்கள் எலலாரும் கர்த்சராகிய 
இயேசுவைக்குறிக்துவசனச்சைக் 
கேள்விபபட்டார்கள். 
௰க அன்றியும் 13அதசெயமான 

அ௮ற்புதஙகளைப பராபரன் பவு 
லின் கைகளினாலே செய்துவரு 
கையில், 

We 1*அவனுடைய சரீரத்தில், 
இருச வோவைச்சேலைகளையும் 
சச்சைகளையும் வியாதியுள்ளவர் 
கள்மேல் வைச்சவுடனே வியாதி 
கள் அவர்களைவிட்டு நீங்கப்போ 
யின; பொல்லாத அவிகளும் ௮ 
வாகளிலிருந்து புறபபட்டன. 
௰௩ ர 15அபபொழுது தேசார்தரி 

களாய்த் திரிற மரஇிரவாதிசகளா 
கிய யூசரில் லர் பொல்லாத அவி 
கள் பிடித்திருஈதவர்கள் மேல் 15கர் 
தீதராகய இயேசுவின் காமத்சைச் 
சொல்லச்துணிக்து, பவுல் பிரசங் 
இக்கிற இயேசுவின்பேரிலே உங 
களுக்கு ஆணையிடுகிறோம் என் 
ரார்கள் 
Ws பிரதான ஆசாரியனாகிய இஸ் 

கேவாஎன்னும் யூசதனுடைய குமா 
ரா ஏழுபேர்களே அப்படிச் செய் 
தார்கள். 

௰ட௫ அவர்களுக்கு உத்தாவாசப் 
பொல்லாத ஆவி சொன்னதாவது? 
இயேசுவை அறிந்திருக்கறேன், 
பவுலையும் அறிவேன், நீங்கள் யார் 
என்று சொன்னவுடனே, 

  

  
 



  

௨௬௯௪ அப்போஸ்தலர் ௯ ௮திகாசம். 
  

மச பொல்லாத ஆவியையுடை 
ய மனிதன் ௮வர்களமேல் பாயச் 
௮, அவர்களைத் தனக்குட்படுதகச 
செயிக்க, அவர்கள் நிருவாணிக 
ளாயும் காயம்பட்டவர்களாயும் 
அந்த வீட்டைவிட்டு ஒடிபபோ 
ஞர்கள். 
௰எ அது எபேசிலே குடியிருச் 

இற யூதர், சிரேக்கர்னைவருக்கும் 
தெரியவந்தபொழுது, 1அவர்கள் 
எல்லாரும் பயமடைந்தார்கள்; 
அல்லாமலும் காததராகய இயேசு 
வின் காமம் அவர்களுக்குள்ளே 
மேன்மைபபட்டது. 
௰௮ அன்றியும், விசுவாசசளா 

னவர்களில் அ௫ேகர் சேர்ந்து, 
தங்கள செய்கைகளை வெளிபப 
டுத்தி அறிககையிட் டார்கள். 
மக அன்றியும், வீண்விச்தைக் 

காரராய் இருஈதவாகளில் ௮கேகா 
தங்கள் புதசகஙகளைக் கொண்டு 
வது, எல்லார்முன்பாகவும சட் 
டெரித்சாாகள் 

் ௨உ௰ அவைகளின் கிரயம் ஐம்ப 
இனாயிரம் வெள்ளிக்காசு என்று 
மதிசசபபட்டத; இவ்வளவு பல 
மாயக காதசருடைய வசனம் வ 
ளர்ந்து வல்லமையைக் காண்பித 

த்தி 
௨௧ 4*இவை நிறைவேறினபின் 

பு; பவுல் மச்சேதோனியா அசா 
யா என்னும் சேசஙகளின் வழி 
யாய் எருசலேமுச்குப் போகும்ப 
டி. மனதிலே யோசனைசகொண்டு, 
ரான் அங்கேயிருந்து, பின்பு 
உரோமை நஈகரியையும் பார்க்க 
வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொ 
ண்டு, 

௨௨ தனக்கு உதவிசெய்தவர் 
களில் இரண்டுபேராசிய தீமோத் 
தேயுயையும்) *ஏரஸ்துவையும் மக் 
கேதோனியா நாட்டிற்கு அனுப் 
பி, தான் பின்னும் சிலகாலம் ஆ 
சியாநாட்டிலே இருந்தான். 

௨௬ ர அக்காலத்திற்குள்ளே 
இந்த மார்க்கததைக்குறித்து மி 

குந்த கலகம் உண்டாயிற்று, 

© டி   
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௨௪ எப்படியென்றால், தேமேத் 
திரி என்று நரமமுள்ள ஒரு தட் 
டான்தியானாள் தேவிக்சகாக வெள் 
ளியினால் சிறு கோவில்களைச் 
செய்துகொண்டு, !'சொழிலாளிக 
ளுக்கு மிகுந்த ஆதாயம் வருவித்தூ 
வந்தான். 
௨௫ அவர்களையும், அப்படிப் 

' பட்ட தொழிலைச் செய்கிற மற்ற 
 வர்களையும் ௮வன் கூடிவரச்செய் 
து சொன்னதாவது: மனிதர்சளே, 

| உங்களுக்குத்தெரிஈதிருச்றெபடி, 
' பிழைபபு இந்தத தொழிலினாலே 
நமககு வருகின்றது. 

, ௨௬ மேலும் நீங்கள் கண்டும் 
'சேட்டுமிருச்றெபடி, *3அந்தப ப 

| வலென்பவன் கைகளால் செய் 
,யபபட்டவைகள் சேவர்களல்ல 
| என்று சொல்லி, எபேசிலேமாத் 
தரம் அல்ல, சொஞ்சககுறைய ஆ 
தியா காட்டில் எங்கும் ௮நேக 
சனங்களுக்குப போதித்து; அவர் 
களை மாறுபாடாக்கு இரான். 
௨௭ அ௮தினாலே ஈமமுூடைய ௮ 

லுவல் கனானமடைவதற்கு ஏது 
வாயிருச்ெதும் அல்லாமல், மகா 
தேவியாகிய தியானாளாடையகோ 
வில் எண்ணமற்றுபபோூறதற் 
கும் ஆசியாசேசத்தார் எல்லாரா 
லும் பூசசக்கரததிலுள்ள யாவரா 
லும் சேவிச்சபபடுகிற அவளு 
டைய மூமை அழிகதுபோறெ 
தற்கும்ஏது உண்டாயிருக்கின்றது 
என்றான் 
௨௮ 4 அதை அவர்கள் கேட்டு, 

மிகுந்த சோபமடைந்து, எபேசி 
யருடையதியானாளே பெரியவள் 
என்று கூபபிட்டுக்கொண்டார் 
கள். 
௨௯ பட்டணம் முழுவதும் கல 

கத்தினாலே சிரப்பப்பட்டது; மே 
லும் அவர்கள் பவுலுடனேகூடப் 
பிரயாணமாய் வந்த மக்கேதோனி 
யராகய!காயுவையும் 1*௮ரிஸ்தரு 
குவையும் இழுத்துக்சொண்டு, ஒ 
ருமனப்பட்டு, வேடிக்கை ஸ்தலத் 
திற்குப் பாய்ந்து ஓடினார்கள். §    
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அவனுடைய சிகேஇதெராகிய ஆசி 
யா தேசத்தலைவரில் சிலர் ௮வனி 
டத்திற்கு ஆளனுப பினார்கள். 
௬௨ அன்றியும் கூட்டம் கலக்க 

முள்ளதாயிருச்ச, அகேகர் தாக 
கள் கூடிவஈத காரணத்தை அறி 

யாதவர்களானபடியினாலே,சனங 
கள் பலவிதமாய்க் கூக்குரலிட் 
டார்கள். 

mm அப்பொழுது பூசர்கள் ௮ 
லேக்குசந்தர். என்பவனை முன் 
னிற்கத தள்ளுகையில், கூட்டத 
இல் சிலர் ௮வனை முன்னே இ 
மூத்தார்கள்; 1அலேக்குசநதர் கை 
யினால் *சமிகசைகாட்டி;) சனங 
களுக்கு உத்தாவுசொல்ல விரும் 
பினான். 
௩௪ அவனே பயூசனென்று அவர் 

கள் ௮ிஈதபொழுது, எல்லாரும் 
எபேசியருடைய தியானாளே பெ 
ரியவள் என்று இரண்டுமணி நேர 
மளவும் ஏகமாய்க கூபபிட்டுக 
கொண்டாாகள். 

௩ட ர பின்பு மணியக்சாரனான 

வன் சனங்கள் பேசாமலிருக்கும் 
படி. செய்து சொன்னதாவது, ௭ 
பேசியரே, எபேசிபட்டணம் ம 

கா தேவியாகிய இயானாளுக்கும், 
வானத்திலிருந்து விழுக்த சொரு 
பத்திற்கும், கோவில் பரிசாரகி 
யாய்* இருகிறெதை அறியாதவன் 
உண்டா? 
௬௬ அது எதிர்ப்பேசப்படாத 

காரியமானபடியினாலே, நீஙகள் 
ஒன்றும் பதறிச்செய்யாமல் ௮ 
மைர்திருக்கவேண்டும். 
௬௭ Bag wool si கோவில்கொள் 

ளைச்காரர் அல்ல, உங்கள் தேவி 
யைத்தூஷணித்தவர்களும் ௮ல்ல) 

இப்படியிருந்தும் இவர்களை இங் 
சே கொண்டுவந்திர்கள்.   

1 ௮லவத நியா 

யப பிரமாணமு 

ம 

1 அலலது முறை 
மைச் சகதி 

வே 
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md ௮பபொழுது பவுல் கூட்டத் [க பி. ௫௯.। ௬௮ தேமேத்திரியுக்கும், ௮வ 
தில் போக மனதாயிருந்தான்; €। ௮-௯ னேச் சேர்கதிருககற தொழிற்கார 
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௬௪ மேலும் வேடிச்சை ஸ்தலத்।| _ ௩ யம் உணடாயிருந்தால், நியாயம் 
திற்கு ௮வன் போகாமலிருபபதற் 2 அப 0௨ oe | விசாரிக்கும் சாள்களும்ர் துரைச 
கு வேண்டிக்கொள்ளும்படிக்கு அலச *” ஞூம் இருச்றபடியினாலே, ஒரு 

வருககொருவர் விரோதமான பி 
ராது ௮ஙகே பண்ணககடவர்கள். 
௬௯ நீங்கள் வேறொரு காரியத் 

தை விசாரித்தால், ௮து நியாயசங் 
கததிலே! த£ாச்சப்படுமே. 
௪௰ இன்றைக்கு உண்டான சல 

கததிற்காக மாம் உத்தரவு சொல்ல 

அழைக்கபபடுவதற்கு ஏது உண் 

டாயிருக்கன்றது, இந்தச சலசம் 
பண்ணுவதற்கு நிமிச்தமில்லாதப 
டியால், சாம் ௮தைக்குறிதது உத்த 
ரவு சொல்லத் தஇிராணியில்லாதி 
ரூபபோமே என்று சொலலி) 

௪௧ பின்பு உூட்டதசை ௮னுபபி 
விட்டான். 

௨௰. அதிகாரம். 
க புவுல மக்சேதோனியாவுக்குப போனது எ 
அவன காத்தருடைய இராபபோசனத்தைப படர் 

ஈது பிரசஐகத்தது ௬ ஐத்திரு விமுத செத்த 
பினபு), ம் உலிரோடெழுபபபபட்டது wer மி 
லேத்துவிலிருஈத மூபபாகளை நழைபபிசது அவர் 
கஞக்குத் தனக்குச் சமபலிக்கபபோகிறதைச் 
சொல்லி, ௨ற பராபானுடைய சபையை அவர் 
களுக்கு ஓப்புவிதத, ௨௯ சளளபபோதகாகளுக் 
குஎச்சரிக்கையாயிருக்கச சொலலி, ௬௨ அவா 
களைப பராபரனுடைய இருபைக்கு ஒபபுவித்த, 
௬௬ அ வாசளோடே செபமபண்ணிப பயணப 
பட்டது 

கலகம் அமைந்தபின்பு, பவுல் ௪ 

ஷாத் தன்னிடச்தில் ௮ழைத்து 
உத்தரவு வாஙகிககொணடு, மக் 

கேசோனியாவுக்குப போகப பு 
றபபட்டுப்போய், அ௮ரஈதபபுறங் 
களில் திரிகதுகொண்டு, 
௨ ர்களுக்கு ௮ கேச வார்த் 

ச்சளினால் புத்திசொல்லிக்கொ 
ண்டு; இரேச்கை தேசததிலே சேர் 
நீதான். 
௩ அ௮ங்சே மூன்றுமாதம் சஞ்ச 

ரிததபின்பு, ௮௨ன் கப்பலேறிச் 
சீரியா நாட்டிற்குப் போக மனதா 
யிருந்தபொழுது, *யூதர்கள் ௮வ 
னுச்குத் தமைசெய்ய இரகசிய 
  

       



  

௨௭௯௭௬ அப்போஸ்தலர் ௨௰ அதிகாரம். 
  

மாய் யோசனைகொண்டிருந்சபடி 
யால் மக்கேதோனியா நாட்டின் 
வழியாய்த் திரும்பிபபோசத் தீர் 
மானமபண்ணினான். 
௪ ௮அபபொழுது ஆரியாதேசம்வ 

ரைக்கும் ௮வனோடுகூடப் போ 
னவர்கள பேரோசியா ஊரானாடு 
ய சொபபததர், தெசலோனிக்கே 
யரில 'அரிஸ்தருக்கு, செக்குக்து, 
*தெருபேயனாகிய காயு; 3தீமோத் 
தேயு, *தயாசேசத்தாராகிய இ 
இக்கு, 5திரோபபிமு இவர்களே, 

௫ அவர்கள் முன்னாகப் போய்ச் 
துரோவா பட்டணததிலே நாங 
கள் வரும்படி. காத்திருந்தார்கள், 

௬ நாங்கள் £புளியாத அபபப் 
பண்டிகை நமாள்களுக்குப பின்பு 
சபபலேறி, பிவிபபு பட்டணச் 
தைவிட்டு ஐந்து காளைச்குளளே 

?துரோவா பட்டணத்திலே ௮வா 
களிடத்தில் சேர்ந்து, அஙகே ஏழு 
காள சஞ்சரித்சோம் 
எர *அபபொழுது வாரத்து 
முதல் காளிலே asi ௮பபம் 
பிட்கும்படிக்குக் கூடிவக்திருக் 
கையில், பவுல் மறுகாளிலே you 
படவேண்டுமென்றிருர்து, அவர் 
சளுடனே பேசிக்கொண்டு பாதி 
இராத்திரி அளவும் பிரசங்கச்தை 
நீடிச்துப பேசினான். 

௮ 11நரங்கள் கூடியிருர்த மெத் 
தைவீட்டிலே ௮கேக விளக்குகள் 
வைக்கபபட்டிருந்தன. 

க அப்பொழுது ஐத்திகு என் 
௮ போசொண்ட ஒரு வாலிபன் 
சாளரவாசலில் உளுககாந்திருஈ 
து, பவுல் மிகுஈதகாலம் பேசிக் 
கொண்டுவருகையில், கனழாககம் 
அடைந்து, நித்திரையினால் செ 
யிச்சப்பட்டுர் சாயாது, மூன்றாம் 
மெத்தையிலிருந்து தாழவிமுஈாது, 
மரித்சவனாய் எடுக்கபபட்டான். 

௰ உடனே பவுல் இறங்கிப் 
போய், 11அவன்மேலே விழுந்து 
அணைச்துச்கொண்டு, பின்பு 1௨ 
யிர் இவனுக்குள் இருச்சன்றதசா   

  

    

இ. பி ௬௰.' கையால் கலகசபபடாதிருங்கள் 
அ அ: என்று சொல்வி) 

1 அபம௬ ௨௬ deg பின்பு 'ஏறிபபோய் அப் 
Cee a. Gar 92 புசித்த; மிகுநத கே 

9 அப ௦௯ ௨௬ ரம விடியற்காலம் அளவும் பே 
3 gu மக, ௧ ம கட திககொண்டு பின்பு புறப்பட் 

'டான். கொலோ ௪.௭. 

a fGen ¢ | do ௮ர்த வாலிபனை அவர்கள் 

ப ௨௬௧௯ | உயிருள்ளவனாக அழைததுவந்து, 
௨ழிமோ ௪ டமிகவும் ஆறுதலடை்தாகள. 

பே ட் Om 1 பவுல் (அசுபட்டணம் 
ve, o@ as வாக்கும்) தான் காலால் ஈடக்க 

@ விரும்பி, நாங்கள முன்னாலே கப 
அட. 2 'பலேறி அவ்விடத்திற்குப போய், 
da ௨ $மோ அங்கே தன்னை ஏற்றிககொள்ளும் 
க tow Ut எங்களுக்கு உத்தரவுகொடுத் 
உ கெளிகம் தீப்டியினாலே, நாஙகள் ௮சபட் 

9௮ப ௨ ௪௨, டணதீதிற்குப் போயிருகதோம். 
ப சனெர்க, ௰௪ பின்பு அவன் அவ்விடத் 

10 அப ௪ ௨ இலே எஙகளோடே சேர்ஈதபொ 
11௪ இர 0 ' முது, நாஙகள் அவனை ஏற்றிக் 
நக்க இர் ' கொண்டு, மித்திலேனுபட்டணச் 

19மத ௯ ௨௪ 'இற்குப போய, 

| மடு பின்பு ௮வ்விடத்தைவிட்டு, 

| மறுகாளிலே கீயுதிவுக்கு எதிராகச் 
சென்று, 
௰௬ பவுல் எப்படியும் 3பெஈதே 
கோளதுப பண்டிசை நாளிலே 
1*எருசலேம் ஈகரத்தில் சேரவேண் 
டும் என்று '5தீவிரபபட்டபடியி 
னாலே அவன் ஆரியா காட்டிலே 
சாலமபோச்காதபடிச்கு, எபேசு 
பட்டணத்தை? கடஈதுபோச 
வேண்டும் என்று தீர்மானம்பண் 
ணினதால், மறுகாளிலே சாழுதி 
வை அடைந்து, துரோகில்லி 
யோன் ஊர்த்துறையிலே தஙக, 
மறுநாளிலே மிலேத்து பட்டணத் 
இற்குப் போனோம் 
௰எ 4 மிலேத்துவிலிருந்து ௮ 

வன் எபேசுவிலுள்ள சபையின் 

மூழ்பரை அழைத்துவரும்படி.க்கு 
ஆளனுபமினான்; அவர்கள் தன் 
னிடத்தில் சோந்தபொழுது; 
OY ௮வன் அவர்களுடனே 

சொன்னதாவது: 1₹நான் ஆசியா 
நாட்டில் வரத முதலாம் சாள்தொ 

19அப ௨ ௧ 

ககொரிம்கறு 

14அப ௨௪௦௭ 

35 அப ம ௨௪ 

0௯௨௧ ௨௧௪, 

de, 

  16 gu D9) On 
௯௬ ௪, ௦, 

  

 



  

அப்போஸ்தலர் ௨௰ அுதிகாசம், ௨௯௭ 
  

டங்க எல்லாச் காலங்களிலும் 
சான் உஙகளுடனேகூட இருந்த 
வகையை அறிந்திருக்இறீர்கள். 
௦௯ எல்லாவிதமான மனத்சாழ் 

மையோடும்; மிருத கண்ணீரோ 
டும்; யூதருடைய தீமையான யோ 

சனைகளால் எனக்கு கேரிட்ட 

சோதனைகளோடும், நான் சர்தத 

ருக்கு ஊழியம் செய்துகொண்டு 

வாதேன். 
௨௰ *பிரயோசனமானவைகளில் 

ஒனறையும் நான் மறைத்துவைக் 
சவில்லை, வெளியரங்கமாயும் வீடு 
கள்தோறும் உங்களுக்கு NMS 
த; உஙகளுக்கு உபதேசமபண 

ணிச்கொணடு வந்தேன். 
௨௧ பராபரனிடச்திற்கு மனந்தி 

ருப்புதலையும, ஈம்முடைய கர்த்த 
ராயிருசஇற இயேசுககிறிஸதவை 
விசுவாசித்து க்கொள்ளு சலையுங் 
குறித்து, *ரான் யூசருககும் இரேக் 
கருக்கும் சாட்சிகொதெசேன் 
௨௨ இபபொழுது சான் “வியி 

லே கட்டுண்டு எருசலேமுககுப 
போடறேன்; ௮ஙகே எனக்கு எ 
இரப்படும் காரியஙகளை கான் ௮றி 
யேன். 
௨௩ கயிறுகளும் உபத்திரவங்க 

ளும் எனககாக வைததிருக்கன் 
றனர் எனறு ₹பரிசு,ததஆவியான 
வர் பட்டணந்தோறும் (எனக்கு) 

அறிவிசறெதைமாத்திரம் ௮றிஈதி 
ருக்கிறேன். 
௨௪ அபபடியிருந்தும் அவை 

களில் ஒன்றையுஙகுறித்துச் கவ 
லைபபடேன்; என் பிராணனை 
யும் கான் ௮ருமையென்று எண் 
ணேன்; என் ஓட்டத்தைச் சர் 
தோஷத்தோடே முடிக்கவும், ப 
ராபானுடைய இருபையை அறி 
விக்கிற சுவிசேஷததைப பிரசங 
கமபண்ணும்படிச்கு ener sig 
தீராகெ இயேசுவினிடத்தில் பெ 
ற்ற 1ஊழியச்சை முடிக்சவுமே 
விரும்பு கிறேன். 

௨டு அன்றியும் நான் உங்க 
* ஞக்குள்ளே தஇரிஈது, பராபானு     

இ பி. சும். | 
ண அவ் 

la, es 

2 oer, at 

Som « 0@ 
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டைய இராச்சியச்சைக்குறித்துப் 
பிரசஙகமபண்ணிச்சொண்டு வ 
தேனே, அதைக் கேட்டவர்களா 
இய நீயகள் எல்லாரும் இனி என் 
மூகததைப் பார்க்கமாட்டீர்கள் எ 

ன்று அறிகதிருக்கறேன். 
௨௬ அப்படியிருக்க, பராபர 

னுடைய ஆலோசனையில் ஒன் 
றையும் கான் மறைத்துவையா 

மல், யாவையும் உங்களுக்கு ௮றி 
வித்தபடி.யினாலே, 
௨௭ உங்களில் ஒருவன் கெட் 

டுப்போனால், 14அகினாலே எனச் 
குக குற்றம் வருவதில்லை என்று 
இன்றைக்கே உங்களுக்குச் சாட் 
சியாகச் சொல்லுகிறேன் 

௨௮ ஆகையால் நீயகள் உங்க 
சைச்குறிததம், பராபரன் சமது 
சுய இரதகச்தினாலே 14சம்.பாதித் 
துச்கொண்ட தமது சபையாகிய 
ஆட்செகூட்டம் முழுவதையும் 

மேய்பபதற்குப 11பரிசுதச.ஐவி ௨ 
ஙகளைச் கணமாணிகளாக வைச்த 
படியால்) ௮சைககுறித்தும் 15௪௪ 
சரிக்கையாய் இரூபபீரகளாக. 
௨௧ மேலும நான் போனபின் 

பு, ஆட்டுககூட்டத்தைச் தயை 

யோடே நடப்பியாமல், கொடி 
தாயிருக்கிற கோணாய்கள் உஙக 
ளுக்குள்ளே பிரவேூக்கும். 
௬௰ அதுவுமல்லாமல் *0உங்களி 

லும் சிலர் எழும்பி, சீஷர்களைத் 
சஙகளிடத்தில் இழுகதுச்சொள் 
ஞம்படிக்கு, மாறுபாடானவைச 

ளைப் போதிப்பார்கள் என்று ௮ 
BeBe Cer. 
௬௧ ௮னபடியினாலே நீங்கள் வி 

ழித்துக்கொண்டு, *1மான் மூன்று 
வருவாமாய் இரவும்பகலும் ௮வ 
னங்னுச்குச் கண்ணீரோடே புத் 
இிசொல்லிசகொண்டு வந்ததை நி 
னைத்துக்கொளவீகளாக, 
௬௨ இபபொழுது சகோதரரே, 

பராபரனுகசகும் “அவருடைய இ 
ரூபையை அறிவிசற வார்த்தைக் 
கும் உங்களை ஒப்புக்கொெக 
றேன்; “அவரே உங்களை ஏறக் 

  
38 

 



  
  

௨௯.0 அப்போஸ்தலர் ௨௧ அதிகாரம். 
  

கட்டவும், '1பரிசுதசமாககபபட் 

ட எல்லாரும் இருககிற இடததி 
லே சுதர்தரத்தை உங்களுககுக் 
கொடுக்கவும் வல்லமையுளளவ 
ராய் இருக்கிறூர். 
௩௩ ஒருவனுடைய வெள்ளி 

யையாூலெும், பொன்னையாகலும் 

உடுபபையாகிலும் கான் இச௫க்க 
வில்லை. ‘ 
௬௪ நீங்கள் அறிஈதிருச்றெபடி. 

நானும் என்னுடனேகூட இருக 
தீவர்களும் வேண்டிய புகராததங் 
களை அடையும்படிக்கு, “இநதக 
சைகளே வேலைசெய்தன. 
me *4அபபடியே வேலைசெய்து 

பலவீனரைத் தாகஙசவும்) வாங் 
குறெதிலும் கொடுககிறதே பாக 
இயம என்று காததராகய இயேசு 
சொன்ன வசனங்களை நினைகச௪ 
வும் வேணடும் என்று எல்லாவிசத 
தாலும் உங்களுகருச் காணபிக் 
சேன் என்று சொல்லி) 

me 4] பின்பு 'முழங்காற்படி 
யிட்டு, அவாகள எலலாரோெ 
கூடச் செபம்பண்ணினான். 
௬௩௭ இனிமேல் நீஙகள என்னு 
டைய முகததைப LITE GOT 

டீர்கள் என்று $அவன் சொன்ன 
வசனத்திற்காக, அவர்கள் எல்லா 
ரும் அதிகமாய்க் துககபபட்டு,; 
௬௮ மிகவும் அழுதுகொணடு, 

பவுலின் கழுத்சைக சட்டிக்கொ 
ண்டு; அவனை முத்தம்செயது, பி 
ன்பு சபபல்வரைக்கும் அவனுட 
னே கூடபபோய் அனுபபிவிட் 
டார்கள். 

௨௧. அதிகாரம். 
4 4 

௪ பவுல் எருசலேமுக்குப பயணமான* ௬ பி 
விபபின குமாரத்திகள தாககதரிசனம சொக்கு 
ற்வாகளாயிருந்தது ௦௪ பவுல எ௱சவேமுசரு வத 
த, ப.எ யூதாகளிவ் பிடிக்கபபடட்போது, ௧௪ 
பிரதான சோவைக்கரானால் விடுதலையாடுச் சனற 
களிடததில் பேசமபடி. உத்தாவுபெறறது 

Placer gare Ou பி 
ரிந்து. துறைபோச்சபின்பு, சே 

ராய்ப போய்ச் கோஸ்இீவில் செ 
ன்று, மறுமாளிலே உரோது இவில்   

இ. பி. ௬௦. 

வத எவவ 
1அப ௨௬ மறு, 

எபேக மழு 
கொலோ க 

do & ௨௪ 

எபி ௬ OB 

aGu 4 

சசுசாமு Cem 

& Gath x da. 

a Gard ea. 

ம்க ௯ OQ. Wer 

அப மழு ர 

aQ@arf & bo. 

சசெச ௨ ௯, 

a Ose a o 
4a.Gur 0@ « 

ச கொரி ௬௦௨ 

a Gerd wa 
O02 Oe. 0H 

எபே ௪ வறு 

கதெச ௪௦௨ 
@ de 2. Oss 

a 
அப எ ௬௦ 

eae @ 

6௨0 ae 

7௪ மேச ௪டு 

மச ௪௬ ௨௯ 

உம் பெர, 

9 அப 2D he 

10 யோவாகம்க 

LG, FD 

WeoGu # da 

a BCor # @ 

13 யோவே ௨   ௨௪ அப ௮, 

oa 

80௨ வ௪ அப, 

11அபகடு ஐ,   

சென்று, ௮இல்நின்று பத்தரா பட் 
டணத்திற்குப போய், 
௨ அங்கே பேனீகசே சேசத்திற் 
குபபோக எத்தனமாயிருந்த சப 
பூலைச் கண்டு அதில் ஏறிபபோய், 
சீபபுரு தீவைச் கணட) 
௬ ௮சதை இடதுபுறமாக விட்ச் 

சீரியா நாட்டிற்கு ஐடி, இறு பட் 
டணத்திலே அவாகள் கபபலின் 
சரக்குகளை இறக்கவேண்டியபடி 
யால் அவ்விடததிலே சேர்க, 
௪ பின்பு சஷராக கண்டு ஏழு 

நாள் ௮ங்சே தஙதினோம்; ௮வா 
கள் பவுலை நோக௫, நீர Sacre 
லேமுககுப போகக்கூடாதென்று 
ஆவியினாலே சொனனுர்கள். 

டு காஙகள் ௮ஈநாளகளை முடித்ச 
பின்பு புறபபபட்டெபபோனபொழு 
து; ௮வாகள் எல்லாரும் மனைவிக 
ளோடும் பிள்ளைசளோடுககூடப 
பட்டணத்திற்குப புறம்பே (சற 
௮ததூரம்)வரைக்கும் எங்களை வழி 
நடத்தினாகள்; கடற்கரையிலே 
காஙசள் ?முழங்காற் படியிட்டுச் 
செபம்பண்ணி, 
& ஒருவரிடசதிலே ஒருவர் உதத 

ரவு வாங்கிககொணடபின்ட,காங் 

கள் கபபலேறினோம்; 19அ௮வாகள் 
தங்கள் வீடுகளுககுச் திரும்பினா 
கள். 

௭ 4 கரங்கள் ற பட்டணச்தை 
விட்டெ பிச்தோலேமாயா பட்ட 
ணத்திற்குபபோய், சபபல் யாத 
இராயை முடித்துச் சகோசானறை 
வாழ்த்கி, ஒருகாள் அவர்களிடச 
இதில் தஙதனோம்;. 
௮ மறுசாளிலே பலலைச் சேர்ந்த 

நாங்கள் புறபபட்டுச் சேசாரியா 
பட்டணத்திற்குபபோய், Ue 
பேரில் ஒருவனாகிய பிலிபபென் 
னும் 1“சுவிசேஷனுடைய ஸீட் 
டிற்குச் சென்று, அவனிடத்திலே 
தங்கினோம். 

௯ அவனுக்கு உண்டான குமா 
ரத்திசளாகய கான்கு கன்னிசைச 
ளும் 13தீர்ச்கசரிசனம் சொல்லுக 
றவர்களாய் இருந்தார்கள். 

  

     



  

அப்போஸ்தலர் ௨௧ ௮இகாசம். 
  

௰ மேலும் நாங்கள் ௮கேசகாள் 
௮ங்கே தஙகியிருக்கையில், gar 
பு என்று பேர்கொண்ட ஒரு தீர்க 
கதரிசி பூதேயாவிலிருஈது வர்தி 
ருந்தான். 

OF ௮வன் எங்களிடத்தில் வர் 
அ, பவுலினுடைய சச்சையை GT 

டுகது, சன் சைகளையும் கால்களை 

யும் கட்டிச்சொண்டு,* இந்தச் ௧௪ 
சையை உடையவனை எருசலேமி 
ஓளள சூதர்கள் இபபடிக் கட்டி, 
புறசதேசச்சாசகளுடைய சைச 
ளில் ஒபபுக்கொடுபபார்கள் என் 
அ பரிசுத்ததவி சொல்லுஇருர் 
என்றான். 
௰௨ ௮தை நாங்கள் சேட்டபொ 

மூதா, ௮வன் எருசலேமுக்குப 
போகாதபடிக்கு நகாஙகளும் ௮ 
ததலச்சாரும் வேண்டிச்கொண் 
டோம். 
Om பவுல் மாறுத்கரவாசச் சொ 

ன்னதாவது: 38ீஙகள் அமுதுகொ 
ண்டு என் இருதயம் உடைநது 
போகபபண்ணுகிறதென்ன? ௪௬ 
சலேமிலே ரான் கர்த்தராகிய 
இயேசுவின் நாமத்திற்காகக் சட் 
டபபடுவதற்குமாததிரம் அல்ல) 
மரிப்பதற்கும் எத்தனமாய் இருக் 
இறேன் என்றான். 
௰௪ இப்படி ௮வன் சம்மதியாத 

படியினாலே, “சாங்கள் காத்தரு 
டைய சச்சம் அகச்சீடவதென்று 
அமைந்திருஈதோம். 
௰ட 4 அரஈசாள்களுக்குப்பின்பு, 

நாஙகள் பிரயாணச சாமான்களைச 
சேர்த்துககொண்டு எருசலேமுச் 
குப போனோம். 
de சேசாரியா பட்டணத்திலுள் 

ள சஷரில் சிலரும் எங்களுட 
னேகூட வர்து, சீப்புருதீவானு 
மாய், மிருந்த காலம் சஷனுமாய் 
இருந்த மினாசோனிடசத்திலே நங் 
கும்படிச்கு எங்களை ௮வனிடச் 
தில் அழைத்தார்கள். 
௰எ 4 நாங்கள் எருசலேமில் 

சேர்ர்சபொழுது, சகோதரர் எங்க 
£ளைச் சந்தோஷச்தோடே ஏற்றுச்   
      

௨௬௯௯ 

இ. பி. ௬௰. கொண்டார்கள். 
wore மி௮ மறுரசாளிலே பவுலும் நாய் 

11 அப de ogy களும் யோச்சோபினிடத்திற்குப் 
போனோம்) எல்லா மூப்பர்களும் 
அங்கே கூடிவாதார்கள். 
௰௯ அவர்களுக்கு ௮வன் வாழ்த் 

துதல் செய்து; "பின்பு தன் ஊழி 
யத்தினாலே பராபரன் “புறத்தே 
சத்தாருக்குள்ளே செய்தவைகளை 

ஒவ்வொன்றாய் விவரிததுச்சொன் 
னான். 

௨௰ (௮தை) அவர்கள் கேட் 
டு, கர்த்தரைத தசோத்திரம்பண்ணி, 
பின்பு அவனுடனே சொன்னதா 
வது: சகோதரனே, யூதர்களில் ௮ 

கேகம் ஆயிரம்பேர் விசுவாசசளா 
னதைப பார்ததிருக்கறாய்; ௮வர் 
sor எல்லாரும் *கியாயப்பிரமா 
ணச்துக்காக வைராக்கியமுள்ள 
வாகளாய் இருக்கிறார்கள். 
௨௪ நீ புறத்சேசத்தாருச்குள்ளே 

இருக்கற யூதரெல்லாரும் (தங் 
கள்) பிளளைகளை விருத்தசேதனம் 
பண்ணவும், மற்ற முூறைமைக 

ஸினபடியே ஈடக்கவும் வேண்டு 

வதில்லையென்று சொல்லி, இவ்வி 
தமாய் அவர்கள் மோசேயைவிட் 

2௧௩ வச அப 

ad, Om 

3 ஆப 2D Re, 

4மத ௬ம் ௨௬, 

சடை, தூக் ௦௧, 

௨ டே௨ ௪௨ 

5 gu மடு, ௪ 

6 gu OG da 

anr & bit 

      

௨௬௯ 

/ அப ௧௦௭ 

௨ம் ௨௪ 

8 அப மம ச் 
do. உரேர, 

மடு 2, 0௯ 

    

9அப, ௨௨ & 
உரோ,ம் ௨, 

சலா, க OF. 

  
டு விலகும்படி உபதேசிக்கிருயெ 
ன்று அவர்கள் கேள்விப்பட்டி. 
ருக்கிறார்கள். 
௨௨ இப்பொழுது என்ன செய் 

யலாம்? நீ வந்ததை அவர்கள் கேள் 
விபபட்டு, மெய்யாய்ச் கூட்டங் 

கூடுவார்கள். 

௨௩ ஆசையால் காங்கள் உனச் 
குச் சொல்லுறெபடி நீ செய்ய 
வேண்டும்; என்னவென்றால், நா 
ன்குபோஃபிரார்த்தனை பண்ணிக் 
கெரண்டு எஙகளிடச்தில் இருக் 
இருர்கள். 
௨௪ அவர்களை நீ சேர்த்து ௮வர் 
சளடனேகூடச் சுத்திபண்ணிக 
கொண்டு, 10அவர்கள் சிரச்சவரம் 
பண்ணுவதற்கு வேண்டிய செல 
வுபண்ணுவாயாக; அப்படிச் செ 
ய்தால் எல்லாரும் தங்களுக்கு 

10௪மோ,க ௨, 

Dm, Dy yu 

vo Oo           உன்னைக்குறித்து ௮றிவிச்சப்பட் 
  

  

 



  

  

frill அப்போஸ்தலர் ௨௧ wo Bara ம். 

  

டது ஒன்றுமில்லை எனறும், நீசா கி பி. ௬௦. 

னே நியாயப்பிரமாணத்தைக் கை, செ சக 
ச்கொண்டு நடகறெவன் என்றும் 
அறிவராகள். 
௨டு விசுவாசிசளான புறத்தே 

சத்தார் இபபடிப்பட்டவைகளைச் 
சைச்கொள்ளாமல் விகரசகஙச 

ஞச்குப படைத்ததற்கும், இரததத 
திற்கும், நெருக்குண்டு செத்ததற் 
கும்,வேசதெசனததிற்கும்மாத்திரம் 
விலதியிருசக்சவேண்டும் என்று நா 

ங்கள சீர்மானம்பணணி), 1அவர்க 
ளுக்கு எழுகியனுபபினோமே என் 
ரூர்கள். 
௨௪ ர் அபபொழுது பவுல் அந்த 
மனிதரைச சேர்கதுககொண்டு ம 
அகாளிலே அவர்களுடனேகூட 
ச் சுதசம்பணணி, பின்பு "தேவா 
லயததில் பிரவேசிதது, glare 
ளில் ஒவ்வொருவனுககாக வேண் 
டிய பலி கொடசெகபபடுமளவும், 
சுத்சமாக்குகறசேற்ற நாள்களை கி 
றைவேற்றுவேன் என்று அுறிவிச 

'தான் 
௨௭ 4 அதற்கு ஏற்ற ஏழுகாளும் 

நிறைவேறிவருகையில், “ஆசியா 
சேசததிலிருஈது வாத யூதர்கள் தே 
வாலயததிலே அ௮வனைக கண்டு, 
கூட்டமெல்லாம் கூடிவர அழை 

தீது) 
௨௮ அவன்மேல் கைகளைப போ 

ட்டு, ஒய் இஸ்ரவேலரே, உதவி 
செய்யுஙகள்; ₹இவனே ஈம்மு 
டைய சனத்திற்கும வேதப் பிரமா 

ணததிற்கும் இந்த வதவத்திற்கும் 
விரோதமாக எங்கும் எல்லாருச் 

கும் போதிதது வருஒறான்; ௮து 
வுமல்லாமல், இந்தக் சேவாலயத் 
திலே இரேக்கமாயும் அழைத்து 
வந்து; இர்சப் பரிசுத்த ஸ்தலதசை 
அசுசிப்படுத்நினான் என்று கூப் 
பிட்டார்கள். 
௨௧ முன்பு எபேசியனாகய 1இ 

ரோபபிழமு என்பவனைப் பட்ட 
ணத்திலே ௮வனுடனேகூட இ 
ருச்சச்சண்டிருந்து, பின்பு பவுல் 
அவனைத் சேவாலயத்திலே ௮ 

  
  

1 அப மடு ௨௦, 
உறு! 

2அப ௨௪ மீறு 

3e Con & of 

4 அப ௨௪ மீறு 

5 அப ௨௬௨௧ 

6அப௨௪ 0௬ 

/ அப ௨ம் ௪ 
ப அப ௨௬௨௪ 

9அப ௨௬௨௭ 

ae எ 

10ம௧ வ௪ அப 

2.0 ரு 

11 தூக ௨.௬ ம 

யோவா ee, 

a@ gu ee 

2.2 

'ழைத்து வர்தான் என்று நினைத்த 
படியினாலே அப்படிச சொன்னார் 
கள். 
Fa) அப்பொழுது ரகரம் முழு 

வதும் கலச்சபபட்டது; மேலும் 
சனஙகள் கூட்டமாய் ஓடிவாது, 

பவுலைம்: பிடித்து, அவனைச் தே 
வாலயத்திற்குப புறமபே இழுத 
தார்கள்; உடனே வாசல்கள பூட் 
டபபட்டன. 

௩௪ 4 மேலும் அவர்கள் ௮வ 
னைச் கொலைசெய்ய வகைதேடு 
கையில், எருசலேம் மூழுவதும் 
கலககம் ௮டைநதிருசகிறதென் 
று போர்சசேவகரின் சேனாதிபதி 
கேள்விபபட்டு, 
௩௨ உடனே போர்ச்சேவசரை     யம் அவர்களுடைய தலைவரை 

யம சோசதது கொண்டு அவர்களி 

டத்திற்கு ஓடினான்; சேனாதிபதி 
யையும போரசசசேவகனாயும் ௮ 
வர்சள் சண்டபொழுது, பவுலை 

௮டி.பபதை விட்டாகள். 
௬௩ அபபொழுது சேனாதிபதி 

சோந்து அவனைப பிடித்து, 11இர 
ண்டு சஙூலிகளினாலே கட்டும்ப 
டி. சொல்லி; இவன் யாவனென் 

றும் என்ன செய்தானென்றும் வி 
சாரிததான். 

ed அதற்குச் சனங்கள் பலவி 
தமாய்க் கூப்பிட்டார்கள்; அப 
பொழுது சலககத்தினாலே ௮வன் 
நிச்சயத்தை அறியசகூடாதிருகத 
படியால், அவனைக் கோட்டைச் 
குச் கொண்டுபோகச சொன்னா 
ன். 
௬ட ௮வன் படிகள்€மல் ஏறின 

பொழுது, கூட்டம் பின்சென்று, 
11! அவனைச் கொலைசெய்யுமென்று 
கூட்பிட்டகேகொண்டு, 

சு உக்கிரமாயிருந்தபடியினா 
ஷே சேவகர் அவனைத் தாக்கி 
எடுத்துக்கொண்டு போஞார்கள். 
௬௭ ரி அவர்கள் பவுலைச் கோட் 

டைச்குள்ளே கொண்டுபோக எத் 
சனமாயிருக்கையில், ௮வன் சே   னாதிபதியை கோக்கு, சான் உம்மு 

  

 



  

அப்போஸ்தலர் ௨௨ அதிகாரம. ml & 
  
டனே ஒரு வரத்தை பேசலாமா 

என்றான்; அதற்கு அவன் சொன் 
னது. கிரேச்சபாஷை உனக்குத் 
தெரியுமா? 

௩௮ இரதச் காலச்திற்குமுன்னே 
கலகம உண்டாக்), நாலாயிரம் 

கொலைபாதகனா வனாந்தரத்திலே 
சொண்டுபோன 1எூபெதான் நீ 
௮லலலா என்றான். 
௬௯ பவுல் சொன்னது: “சான் 

இலீகதியா நாட்டிலுள்ள சாததி 

அடைர்திருக்கிற தருசு பட்ட 
ணத்தானாகிய பூசன்; சான் சனங 
களுடனே பேசும்படி எனக்கு 
உசதரவு கொடுச்சவேண்டும் என் 
று உம்மை வேண்டிச்கொள்ளுக 

றேன் என்றான். 
௪ம௰ அவனுக்கு உத்தரவு கொ 

டுச்சபின்பு, பவுல் படிகளின்மே 
லே நின்று, கையினாலே சனங்க 

ஞககுச சமிச்சைகாட்டினான், 
மிருத அமைதல் உணடானபொ 
முது, அவன் எபிரேய பாஷையி 
லே சசதமிட்டுச் சொன்னதாவது? 

௨௨. அதிகாரம். 
க பவுல் தான குணபபட்டு விசுவாதியானவிதச் 

தையும், ௪, அபபோஸதலப பட்டத்துக்கு ௮ 
ழைககபபட்ட விதததையும, வெளியாலசமாய அ 
றிவிததது ௨௨ தான அரகியாகளுக்கு அனுப 
பபபடட அபபோஸதலவனெனறு சொனனபோ 
த பூதாகள கலகமபண்ணினது ௨௪ அவாகள 
அவனைச் சவுக்கால அடிச்ச நினைத்தபோது, ௨௫ 
தனனை உரோமை சாடடானெனறு தபபிததுக் 
கொண்டது 

*ச்கோதரர்களே, பிதாச்சளே, 
உங்களுக்கு கான் இப்பொழுது 
சொல்லும் உததரவுக்குச் செவி 
கொபெமீர்கர£க என்று சொன் 
னபொழுது) 
௨ எபிரேய பாஷையிலே தங்க 

ளூ னே பேசுகறதை அவர்கள் 
கேட்டு) ௮தி௪ அமைதலாயிருந் 
தீரகள்; அவன் பின்னும் செரன் 
னதாவது? 

௬ நான் யூசன்; *இலீக்கியா காட் 
டிலுள்ள தர௬௬ பட்டணத்திலே 
நான் பிறந்து, பின்பு இர்த ஈகரத் 
லே 8கமாலியேலின் 'பாதத்தி     

தி. பி. சம. 
புதை அனகை! 

ந] அப டு ௬௬ 
3 ஆப 

2.8. & 

அப 

4 அப 

5 அப டெ௪ ௬௬ 

௨ கொரி ௦௪ 
௨௨, பிலி ௧ 

டு 
6 ou டு ae 

7டுமோ aah 

a Orr ems 

ors D aH 

அப aa @ 

9௨௦௨௨ 

10 அப ௨௧ ௨ம் 

கலா க௰ு௪ 

I] gu ௮ ௧ 

௨௬ ௯,ம்,௰க 

பிவி ௩ ௬ 

க தீமோகமு 

12 gaz an 

௬௬ BUF @ 

13 gu & 

௨௬ O, oo 

14 git a on 

௨௬ Oa, On 

15 அப ௯, ௭, 

தானிம௰்எ   

னிடத்தில் வளர்ந்து, “முன்னோர் 
களுடைய வேசப பிரமாணத்தின் 
படியே கெட்டியாய்ப் போதிச் 
சபபட்டு *இன்றைத்சினம் நீங் 
கள் எல்லாரும் இருச்றெதுபோ 
ல, 11பராபரனைக்குறித்து வைராச 
இயனாயிருஈது, 
௪ 11இந்த மாரீச்சத்தாரை மரண 

பரியஈதம துள்பபபீசெதி, புரு 
azconyin ஸ்திரிகளையும் சட்டி, 
சிறைச்சாலைகளுக்கு ஓபபுச்கொ 
செதுவஈதசேன் 

டு அதற்குப் பிரதான ஆசாரி 
யரும் மூபபர்கள் யாவரும் சாட் 
சிகொடுபபார்கள்; 13அ.வர்கள் சை 
யிலேரான்சகோதாருக்கு நிருபங 
களை வாஙஇக்சொண்டு, தமஸ்கு 
ஊரில் இருக்றவர்களும் ஆக்கி 
னைக்குள்ளாச்சபபடுவசற்கு Hat 
களைக் கட்டி எருசலேமுககுக் 
கொணடுவருமபடி ௮வ்விடத்திற 
குப போனேன். 

சு அப்படி நான் 1'4*பிரயாணப் 
பட்டுச தமஸ்ரு ஊருக்குச் சமீப 
மானபொழுது, மச்தியான வேளை 
யிலே சடுதியாய் வானத்திலிருந்து 
மிகுந்த ஒளி உண்டா௫), என்னைச் 
சுற்றிப பிரகாடித்தது. » 
௭ உடனே சான் தனாயிலே வி 

முது, சவுலே; சவுலே, என்னத் 
இற்கு நீ என்னைத் துன்பபபடுத்து 
இருய் என்று என்னுடனே சொல் 
லுஇற சத்தசதைக கேட்டேன் 
௮ அதற்கு சான், ஆணடவரே, 

நீர்யார் எனறேன்; ௮வா என்னுட 
னே சொன்னது: நீ துன்பப்படுத் 
துற நாசரேத்தாரானாகயெ இயே 
சுவே நான் என்றார். 
க 15ஈன்னுடனேகூட இருந்த 

வர்கள் அந்த ஒளியைச் கண்டு 
பயம் ௮அடைர்தார்கள்; என்னுட 
னே பேசனவருடை ய சத்தத்தை 

அவர்கள் கேட்கவில்லை. 
௰ பின்னும் சான், ஆண்டவரே, 

நான் என்ன செய்யவேண்டும் 
என்றேன்; அதற்குச் கர்த்தர் சொ 
ன்னது; நீ எழுந்து தமஸ்கு ஊருச்  



  

௬௱௨ ௮ப்போஸ்தலா ௨௨ ௮திகாசம. 
  

  
  

  

குப போ; நீ செய்யுமபடிக்குக் 
சட்டளையிடபபட்ட யாவும் அங் 
கே உனக்குச் சொல்லபபடும் என் 
ரூர். 
௰க பின்பு கான் ௮ந்த ஒளியின் | 

மஇூமையினாலே பார்வை அற்றுப 
போனபடியால், என்னோடிருஈத 
வாகளால் கைலாகு கொடுத்து ௮ 
ழைச்கபபட்டுப போய்த தமஸ்கு 
ஊரில் சேர்ஈதேன். 
௰௨ அபபொழுது வேசப்பிரமா 

ணத்தின்படியே பததியுள்ளவனு 
மாய்; 1அஙகே குடியிருக்கிற சகல 
யூதராலும *ஈல்லவன் என்று நத 
சாட்சி பெற்றவனுமாயிருககிற 
3அனனீயா என்னும ஒருவன் என் 
னிடததில் வநது நின்று, 
௰௩ என்னை நோக, சகோதர 

னாயெ சவுலே, பாவைஅடைவா 

யாக என்றான்; ௮ஈகேரமே கான் 
அவனை கோகடிபபாாதசேன். 
௰௪ பின்பு ௮வன் சொன்னது: 

*8ீ சண்டு கேட்டவைசகளைககுறித் 
“த, சகலவித மனிதருக்கும சாட் 
A கொசெறெயஞாயிருக்கும்படி 

க்கு, % 

௰௫ *ஈம்முடைய மூன்னோர்க 
ளின் தேவன் உன்னை முன்கு 

நிததிருஈது, தம்முடைய தெச   தை நீ அறியவும் “நீதிபரரைக 
காணவும் அவருடைய திருவா 
யின் சத்ததிதைச் கேட்கவும்பண் 

| ணினஞா 
௰௬ு இப்பொழுது நீ தாமதிககற 

தென்ன? சீ எழுந்து; 11கர்சதரு 
டைய நாமச்தைத் தொழுதுகொ 
ண்டு ஞானஸ்கானம்பெற்று, உன், , 
3பாவஙகளை நீக்குவாயாக என் 

றான். ‘ 
௰௭ பின்பு கான் '*எருசலேமுச் 

குத் இரும்பிவர்து, தேவாலயத்தி 
லே செபம்பண்ணிக்கசொண்டிரு 
ககையில், நான் ஞானதிருஷ்டி ௮ 
டைந்து ௮வராத்தரிசிச்தேன். 
௰௮ 1*அவர் என்னுடனே நீ என் 

னைக்குறித்துச் சொல்லும் சாட்இ 
யை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாம 
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விருப்பதால் 15நீ தாமதபபடாமல் 
சீகடிரமாய் எருசலேமைவிட்டுப 
போ என்றார். 
௰௯ ௮பபொழுது கான் சொன் 

னது: ஆண்டவரே, உமமை விசு 
வாசிதசவர்களை 1$நான் காவலில் 
வைத்து; செப ஆலயங்களிலே ௮ 
வாகளை அ௮டிபபிததிருஈசதையும, 
உ௰ 1'உமககுச் சாட்சியாகிய ஸ 
தேவானுடைய இரத்தம இரதப 
பட்டபொழுது, கானும் அருகே 
நின்று 14 அவனைச் கொலைசெய்் 

| வதற்குச சம்மதிகது, ௮வனைக. 
கொலைசெய்தவாகளின் வஸஇரங 
களைக காத்துசக்கொண்டதையும், 

, இவர்கள் 8 9 Mea 54 @ opie Car 
என்றேன். 
௨௪ அவர் சொன்னது; *0நான் 

உன்னைத் தாரமாய்ப புறத்தேசச 

சாரிடததிறகு அனுபபுவேன; ஆ 
தலால் நீ போ என்று சொனஞா 
என்றான். 
௨௨ 4 இரத வார்ச்தைவரைசகும் 

அவர்கள் ௮அவனுக்குச செவிகொ 
| டுத்து, *1இபபடிபபட்டவனைபபூ 
மியிலிருஈது அகற்றவேணமடும, 
இவன உயிரோடிருககிறது நியா 
யமல்ல என்று மிகுந்த சகசத்தோ 
டே கூபபிட்டாரகள் 
௨௩ இபபடி அவர்கள் கூக்குர 

லிட்டெ தங்கள் வஸ்திர௩களைக 
சழற்றிபபோட்டு, ஆகாசகதிலே 
புழுதி தூற்றிககொண்டு வருகை 
யில, 
௨௪ சேனாதிபதி௮வனைக கோட் 

டைக்குள்ளே கொண்டுவரும்படி 
கட்டளையிட்டு, பின்பு ௮வாகள 
௮வன்மேல் இபபடிச் கூககுர 
லிட்டதற்கான சாரணததை அறி 
யும்படிக்கு, அவனைச் சவுச்சாலே 
அடித்து விசாரிக்கச்சொன்னான். 
௨௫ அ௮ந்தபபடி அவர்கள் ௮ 

னை வார்களினால் அழுந்தச் சட்டு 
கையில் பவுல் சமீபமாய் நின்ற ப 
டைத்தலைவனை நோக்கு, *3உரோ 

  

  மனுமாய் நியாயமாய் ஆக்கினைக்கு 
உட்படாசவனுமாய் இருக்கெ ம 

    
 



  

  

௮ப்போஸ்தலர் ௨௬ அதிகாரம். Tilt Fn 
  

னிதனை நீஙகள் அடி.க்றெது நியாய 
மா எனறான் 
௨௬ தலைவன் அதைக் சேட்டு, 

Cre இிபதியினிடத இிற்குபபோ 
ய; ௮ஈத மனிதன் உரோமன்; ஆத 
லால் நீ செய்வதைக்குறித்துச 
சாவதானமாய இருக்கவேண்டும் 
எனறு அறிவிசதான். 
௨௭ அபபொழுது சேனாதிபதி 

பவுலினிடத்தில வாது, நீ உரோ 
மனா, எனக்குச் சொல் என்றான் 

அதற்கு அவன் அபபடிததான் 
என்றான். 

௨௮ சேனாதிபதி சொன்னது: 
நான் மிகுகத இரவியத்தினாலே 
இந்ச மேன்மையைச் சம்பாதித 
சேன் எனறான்; அதற்குப பவுல் 
சொன்னது: சான் அபபடிப்பட் 
டவஞாசப் பிறர்சேன் என்றான் 
௨௯ அதலால் ௮வனை அடித்து 

விசாரிககும்படி* எதகனமாயிருக 
தீவாகள் உடனே அவனை விட் 
meer; மேலும் சேனளாஇபதி 

௮வன உரோமனென்று அறிஈத, 
தான் அவனைக கட்டினதினாலே 
LILIES GOT 

mi) 4 மறுகாளிலே பவுல் பூத 
ரால் ஏற்பதெதபபட்ட குற்றம் 

இன்னதென்று அவன் நிச்சயச் 
தை அறிய மனதாய் அவனுடைய 
கட்டவிழ்ககும்படி செய்து, பிர 
தான ஆசாரியரையும் அவர்களு 
டைய பெரிய சங்கத்தார் எல்லா 
ராயும் கூடிவரும்படி சட்டளை 
யிட்டெப பின்பு பவுலைச் தாழக் 
கொண்டுபோய், அவர்களுக்கு 

முன் நிறுத்தினான். 

௨௩. அதிகாரம். 
க பவுல ஆலோசனைச் சககததுககுமுன தனனை 

எடுததப பேசுமபொழுத, ௨ அனனீயா அவனை 
அடிச்ருமபடி. உகசாவுகொடுத்தது. எ. அவன 
மேல ரகுற்றமசாத்றின வாசளாக்குளளே பிரிவினை 

உணடானது ௦௧ பரரபான அவனைத இடபபடுத் 
Bog ௦௪, யூதாகள அவனுக்கு மோசஞ்செயய 
தினைததது ௨ம் Signer சோவைக்காபனுக்கு 
அறிவிக்கபபடடது ௨௭ அவன பவுலைப பேலீச் 
கு௪ துரையினிடததிற்கு அனுபபினது 

௨2/பபொழுது பவுல் பெரிய சங்       

எனவவ. வதைத் வட. அகவளிககை வெவதிலையை ஒணஷா ஸு கரண சைத சைதுயதை ய படட படி வைய ஙு குடை 

இ. பி. ௬௰ கத்சாரை கோக் சொன்னதா 
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வது, சகோசரர்களே, 1இசசாள்வ 
கும் என் மனது எனக்கு 

எவ்விதத்தாலும் ஈற்சாட்டுகொடுக் 
கததக்கதாக, பராபரனுககுமுன் 
பாக ஈடரதுவந்தேன் என்று சொ 
ன்னபொழுது, , 
௨ பிரகான ஆசாரியனாய ௮ன 

னீயா௮வனுக்குச் சமீபமாய் நின் 
ஐவர்களை நோகஇ, “இவன வாயி 
லே அடியுங்கள் என்று கட்டளை 
யிட்டான். 
௩ ௮பபொழுது பவுல் ௮வனு 
டனே சொனனது: சாகதுபூசப 
பட்ட சுவரே, பராபரன் உமமை 
அடிபபா£; நியாயபபிரமாணத் 
தின்படி எனக்கு நியாயததீர்பபுக் 
கொடுக்குமபடி உளுக்காநஇருக் 
இற நீர், 3சியாயபபிரமாணததிற் 
குச தபபிதமாய் என்னை அடிக் 
கச் சொல்லலாமா என்றான். 
௪ சமீபத்தில நின்றவாகள சொ 

ன்னது;: பராபானுடைய பிரதான 
ஆசாரியனையா வை கஇருய் என்றார் 
கள. 

௫ அதற்குப் பவுல் சொன்னது   
  

சகோதரரே, “இவர் பிரதான ஆசா 
ரியனென்று நான் கினைக்கவில் 
லை; “உன் சனததின் தலைவனைக் 
குறிததுத் துசொல்லாதிருபபா 
யாக என்று எழுதியிருக்இன்றதே 
என்ரான். 
௬ ரி பின்பு அவர்களில் ஒரு 

பங்கு சதுசேயரென்றும் ஒருபங 
கு பரிசேயரென்றும் பவுல் அறிக் 

த, மிகுஈத சததத்தோடே ஆத் 
தாருககுள்ளே கூப்பிட்டுச் 
ன்னதாவது: எகோசராகளே, Ser 

।ன் பரிசேயனுமாய் ஒரு பரிசேய 
| னுடைய மகனுமாய் இருக்கி 

7 அப ௨௪ ட, றேன்) "நித்திய வனுக்கு ஏற்ற 
௨௧ ௨௪ ௧ 
உறு, ௨ம் 

0 மத் டேவ ௨௧ 

மாற் 2௨ மீறு 

தூக் ௨ம், ௨௭ 

| ஈம்பிச்சையைகச்குறிததும், மரித் 
தோர் உயிரோடெழுந்திருக்குத 
லைக் குறித்தும், சான் நியாயத்தீர்ப் 

அடையும்படி. இருக்கிறேன் 
என்று சொன்னபொழுது, 
௭ *சதுசேயர் உயிரோடெழுர்தி  



  

  

  

௪ 

ருக்குதலும் இல்லை; அரூபியும்' 
ஆவியும் இல்லை என்று சொல்லு 
இறபடியினாலும் பரிசேயர் ௮வ் 
விரண்டும் உண்டெனறு அறிச் 
கைபண்ணுறெபடியினாலும், 
௮ பரிசேயருக்கு.ம் சதுசேயருக் 

கும வாக்குவாதம உண்டாயிற்று; 
கூட்டமும் பிரிவினை ௮டைச்     தீத, 
க மிகுந்த கூக்குரல் உண்டாயிற் 

a; அபபொழுது பரிசேயரைச் 
சேர்கத வேதபாரரகர் எழுஈது மிக 
வும் விரோதமாய்ப பேசி, 1இரத 
மணிசனிடத்தில் ஒரு பொல்லா௩ 
கையும் காணோம், *ஒரு ஆவி ௮ல் 
லது ஒரு தூதன் இவனுடனே பே 
சினதுணடானால் (அதினால் என் 
ன) என்றார்கள். 
௰ பின்பு மிகுந்த கலகம் உண் 

டானபொழுது, பவுல் அவர்க 
ளால் பீறுணடுபோவான் என்று 
பெரிய சேனைசத்தலைவன் பயந்து,     ௮வனை அவர்களிலிருஈது பறித் 
த கோட்டைசகுக கொணடு 
போகும்படி. ' போரசச்சேவகருச் 
குக் கட்டளையிட்டான். 
௰க *அன்று இராத்திரியிலே சர்த 

தர் பவுலீன் அருகே நின்று, பவு 
லே, திடன்சொள்; நீ என்னைச்கு 
றிதது எருசலேமிலே சாட்சகொ 
செகதுபோல, உரோமை நகநியி 
லேயும் சாட்டுகொபெபாய் என் 

ர் 
௰௨ ர விடியற்காலமானபொழு 

து “பூதரில் சிலர் இரகூயமாய்க் 
அந்தப் பவுலை சாம் கொலை 

செய்யும் அளவும் புசியாமலும் கு 
டியாமலும் இருபபோமாக என்று 
சபசம்பண்ணிச்கொண்டு,* மங்க 
ஞக்குள்ளே சட்டுப்பாடு செய் 
தார்கள், 
௰௩ இப்படிச் சபதத்தினாலே கட் 

பெபாடுசெய்தவர்கள் காற்பதுபே 
ருக்கு அதிசமாயிருர்தார்கள். 

௰௪ அவர்கள் பிரதான சாரி 
யரிடததிலம் மூப்பரிடத்திலும்       போய்ச் சொன்னதாவது: நாங் 

அப போஸ்தலர் ௨௬ அகாரம். 
  

இ. பி. சம். 
வதன எனறவள 
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கள் பவுலைக் கொலைசெய்யும் அள 
வும் ஒன்றையும் GHHUMEEER 
டாதென்று கொடிய சபதம்பண் 
ணிக்சொண்டோம். 
௰௫ அனபடியினாலே wear 
பெரியசஙகத்தாருடனேயகூட 
அவனுடைய காரியச்தை ௮௪ 
கெட்டியாய் விசாரிக்ச மனதுளள 
வர்கள்போலச சேனாஇபதிக்குக 
காண்பித்து, ௮வர் காளைக்கு ௮ 
வனை உங்களிடச்தில் கொண்டு 
வரும்படி கேட்பீர்களாக; அப 
பொழுது ௮வன் உங்களுக்குச்: 
சமிபமாய் வரும்முன்னே சாஙகள் 
அவனைச் கொலைசெய்ய எத்தன 
மாயிருக்கிறோம் என்றார்கள். 
We 4 அரசச் சாபபனையைப் 
பவுலினுடைய சகோதரியின் கு 
மாரன் கேள்விப்பட்டு, உடனே 

சோட்டைக்குப போய், பவுலுக் 

கு ௮றிவிததான். 
Wer ௮பபொழுது பவுல் படைச் 

தலைவரில் ஒருவனை அ௮ழைசது, 
இரச வாலிபன் சேனாஇிபதிசகு 
ஒரு காரியத்தை அறிவிபபான்; 
ஆகையால் இவனை அவரிடத்திற 
குக் கொணடுபோகவேணடும் 
என்றான். 
௰௮ அநரதப்படி ௮வன் ௮வனைச் 

சேர்சது, சேனாதிபதியிடத்திறகு 
& கொண்டுபோய், காவலில் வை 

க்கபபட்டிருக்கெ பவுல் என்னை 
அழைத்து, உமக்கு ஒரு காரியச் 
தைச் சொல்லவேண்டுமென்று இ 
ருக்றெ இந்த வாலிபனை உம்மி 
டத்திற்குச் கொண்டுபோகும்படி 
என்னை வேண்டிசிசொண்டான் 
என்றான். 
௰௯ அப்பொழுது சேனாடஇுபதி 
அவனுடைய சையைப பிடிக்துச 
தனிமையான இடச்தில் கொண்டு 
போய்; நீ எனக்கு என்ன ௮ுறி 
விக்க விரும்புகிறாய் எனறு சேட் 
டான். 
உ௰ அவன் சொன்னதாவது: £யூ 

தர்கள் பவுலின் காரியத்தை ௮௪ 
கெட்டியாய் விசாறிசச மனதுள் 
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ளைக்கு. ௮வனைப் பெரிய சங்கதி | செ ௯ம் 
தாரிடத்தித்குக கொண்வெரும்ப ae & ௨௪, ௧௧ 
டிக்கு, உம்மை வேண்டிக்கொள் 

orgs தீர்மானம்பண்ணினார்கள்; ௮ 
வாகளுக்குச் சம்மதியாதிருபமீ 9 அப 
ராக. 
௨௧ என்னத்தினாலெனில்) அவர், 

களில் நாற்பதுபேருக்கு அதிகமா | 
னபேர்கள் ௮வனைக கொலைசெய் | 
யுமளவும், புசகசவும் குடிச்சவும் |” 
மாட்டோம என்று சபதமபண் | 
ணிச்சொணடு, அவனுக்காக ஒளி 

தீதிருஈது) இபபொழுது உமரு 
டைய உத்தரவுவரக் காத்துச்கொ | 
ண்டு, எத்தனமாய இருக்கறாகள் ! 
என்றான். | 
௨௨ அபபொழுது சேனாதிபதி 

சொன்னது; நீ இவைகளை எனக 
கு அறிவிதசதை ஒருவருச்ரும் । 
சொல்லாதிரு என்று வாலிபனுக ! 
குச் கட்டளையிட்டு அவனை ௮ 
en, 

௨௩ 4 பின்பு படைததலைவர் 9 
ருவரை அழைசது, சேசாரியாபட் 
டணதடற்குப போகும்படிக்கு; 
இருநாறு போர்சசேவகராயும், 
குதிறாப போர்ச்சேவகர் எழுப் 
துபேரையும், இருநூறு Spans 
மாயும் இராச்திரியின் மூன்றாம் ! 
மணி நேரத்திற்கு எத்சனம்பண் | 
ணுங்கள், 
௨௪ அல்லாமலும் பவுலை ஏற்றித | 

துனாயாகிய பேலிககுசினிடச் | 
இற்குப பத்திரமாய்க கொண்டு | 

| போகும்படிக்கு, வாகனஙகளில் , 
இருக்கும்படி செய்யுங்கள் என்று 
சொல்லி, 
௨டு பின்பு எழுதின நிருபத்தின் 

வி௮ரமாவது: 
௨௬ கனம்பொருர்திய துரையா 

இய பேலீக்குசுக்குக் லெவுதியு லீ 
சியா சவுக்கியம் உண்டாக வாழ்த 
AIBC er. 
௨௭ 1இந்த மனிதன் யூதர்களால் 

பிடிச்கப்பட்டு அவர்களால் கொ 
எலைசெய்யபபடுவதற்கு ஏதவாயி 
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அப்போஸ்தலர் ௨௬ Bena. 

ளவர்சள்போல வாது, நீர் நார. பி. சும். 

மடக வயத அட. ப். een vee 

  

trite 

ருந்தபொழுது) நான் போர்ச்சேவ 
கருடனேகூடப போய் இவனை 
இழூசதுககொணடு வந்தபொழுது 
இவன் உரோமனென்று ௮றிர் 
தேன் 

௨௮ “அவர்கள் இவன்மேல் சாற் 

நின குற்றத்தை கான் அறிய மன 
தாய் இவனை ௮வர்களுடைய பெ 
ரிய சஙகத்திற்குக் கோண்டுபோ 
னேன். 
௨௯ அங்கே ௮வன் மரணததிற் 

கு அல்லது சங்கிலிகளுக்கு ஏற்ற 
குற்றம் இல்லாமல் ௮வர்களுடை 
ய*வேதச்நிற்குரியசருக்கங்களைக் 

குறித்துச் குற்றம் சாற்றப்பட்ட 
வன் என்று எனக்குச் தெரியவர் 

சழ 

,_ ௬௰ பின்பு “யூதர்கள் இந்த மனித 
|னுககு விரோதமாய் இரக௫ியமா 
ன யோசனைபணணிகச்சொள்ளுஇ 

| ராகள என்ற எனக்குத் தெரிந்த 
| பொழுது சான் உடனே இவனை 
உம்மிடத்திற்கு அனுபபி) 4 
மசாற்றுகிறவர்களும் தாங்கள் இ* 
வனுக்கு விரோதமாய்ச் சொல்லு 
இற காரியஙகளை உமக்குழுன்பா 
சப போய்ச் சொல்லும்படி கட் 
டளையிட்டேன்; சுகமாயிருப்பி 
ராக என்று எழுதி ௮னுபபினான். 

௬௧ 4 போர்ச்சேவகர் தங்களுக் 
குக்கட்டளையிடபபட்டபடியே 
பவுலைச் சேர்த்துக்கொண்டு, இரா 
தீதிரியிலே ௮நதிபபத்திரி ஊருக் 

| குக் சொண்டுபோய், 
| mo. மறுகாளிலே குதிரைப் 
| போர்ச்சேவசரை௮அவனுடனேக. 

  

  

  

. 1டப போக அனுப்பி, தாங்களோ 
'கோட்டைக்குத் திரும்பினார்கள். 

| ௩௦ அவர்கள் சேசாரியா பட்ட 

oni சேரு கிருபத்தைச்து 
DIESE கொடுத்து, பவுலையும் ௮ 

| வன்முன்பாச நிறுத்தினார்கள். 

me SOOT அதை வாத்து, நீ எர 
7 அப ௨௪ ஈக | தத் தேசத்தான் என்று கேட்டு, 1இ 

Séeau தேசத்தான் என்று ௮ 

திந்த, 
  

90 

 



  

௬ அப்போஸ்தலர் ௨௪ ஹ் Bena iB. 
  

௬௫ பின்பு உன்மேல் குற்றம் 
சாற்றுகிறவர்களும் வந்திருக்கும் 
பொழுது, உன்னிடத்தில் Ben 
ரிப்பேன் என்று சொல்லி, ?ஏரோ 
தேயின் ௮ரமனையிலே ௮வனைக் 
காவலில் வைக்கும்படி. கட்ட 
ளையிட்டான். 

௨௪.. அதகொரம். 

ச பவுல் தொத்துல்து எனற வாயச்சாலசனால் Gp 
நம்சாற்றபபடடபோது, ம அவன தன ஈடச்சை 
யையும் உபதேசத்தையுகுறித்து உத்தாவுசொன 
னது, ௨௪ துனைசக்ரும அவன பெண்சாஇக்கும 
இறிஸதுவைப பாசலகித்தது ௨௬ துரை லஞ்சச் 
தை விருமபியும அடையாமற்போனது ௨௭ ௮ர் 
தத் துரையின் உத்தியோகம் மாறிபபோனதும பவு 
வேக் காவவில வைத்துபபோன.தம, 

3இந்துகாளைக்குப் பின்பு, *பிர 
தான ஆசாரியனாகிய அனனீயா 
மூப்பரோடும், பேச்சில் கெட்டிக | 
காரனாகிய தெர்சதுல்லுவோடும் | 
கூடப்போய்; பவுலுக்கு விரோத | 
மாய்த் தறரையினுடைய சன்னிதா ; 
னத்தில் பிரவேச்சார்கள். | 

  
௨ HAT MOpPSSUUCG ae 

தீபொழுது, சொத்துல்லு குத்தம். 
ஏற்படுத்தினதாவது: , 

௬ மிகுநத கனமபொருந்திய பே | 
லீக்குசே, உம்மாலே காஙகள் மி, 
குந்த சமாதான சவுக்யெத்தை ௮ 
னுபவிக்றெதையும் உம்முடைய : 
விசாரிப்பினாலே இந்தத தேோசத்'। 
தாருக்காக மிருந்த மகிமையுள்ள : 
இரியைகள் நடக்றதையும் காங | 
கள் எப்பொழுதும் எங்கும்பெரிய | 
உபசாரமென்று எண்ணி) அறிக் | 
கையிடுகிறோம்: | 

லே உமக்கு வருத்தத்தை : உண்டு ' 
பண்ணாதபடிச்கு) நாங்கள் சுருக் | 
கமாய்ச் சொல்வதை நீர் உம்மு 
டைய பொறுமையோடே கேட்க | 
வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன். 

டு என்னவென்றால், *இர்த மனி | 
தீன் பெருவாரிச்காய்ச்சலைப்போ ! 
ல; பூச்சச்கரத்திலுள்ள சகல யூதர் 
களுக்குள்ளும் கலசம் எழுப்பியி , 
ருக்றெதையும், காசரேத்தாரென்     

9 gy RH Bw | நெவர்கள் உம்மிடத்தில் வரும் 

௪ நான் ௮திக வார்த்தைகளா 11 அப ௨௦௮ 

22 yGor y be, 

சி. பி. சு௰.|னும் கெட்ட பிரிவுச்கு முதலாளி 
wore | யாய் இருகஇறதையும், 

1 a ட. 4. ௬ எங்கள் *சேவாலயத்தை ௮௪ 
இப்படுத்தச் தேடினதையும், நாங் 
கள் சண்டறிஈது இவனைப பிடிச் 
து, 7எங்கள் வேதநூலின்படியே 

இவனுக்கு நியாயததீர்பபுக் கொ 
டுச்ச மனதாயிருநதோம்;. 
a அ௮பபொழுது சேனாதிபதியா 

| இய “லீசியா என்பவர் வந்து, மி 
ட்ட (கந்த பலவர்சமாய் இவனை எங 

6 அப ௨௧௨௮ ' கள் கைகளிலிருந்து பறித்துச்கொ 
7 யோகா 2௮ ' ளடுபோய், 

5 ௮ இவன்மேல் "குற்றம்சாற்று 8 அப ௨௧௪ ௧௩ 

2மத் ௨௭ ௨௭, 

அப ௨௧ ௨௭ 

4 அப ௨௬, பெ, 

ad, mG ஷி 

௨ 

5 தூக் ௨ஈ௱ ௨ 
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படி. கட்டளையிட்டார்; நீர் இவ 
னிடத்தில் கெட்டியாய் விசாரித் 
தால், காஙகள் இவன்மேல் குற்றம் 
சாற்றுகற காரியங்கள் யாவையும் 
அறிஈதுகொள்வீர் என்றான். 

௯ மற்ற யூசர்களும் அதற்கு இ 
சைந்து, இபபடியே இருக்கிற 
தென்று சொன்னார்கள்: 

௰ [4 அபபொழுது பவுல் பேசுக 
றதற்குச் துரையினாலே சமிக்கை 
பெற்ற பின்பு ௮வன் சொன்னமா 
றுததரமாவது: ௮ேக வருஷம் நீர் 
இந்தத தேசததாருக்கு நியாயாதி 
பதியாயிரு£றெதை நான் அறிந்து; 
௮இ௪ சர்தோஷச்தோடே எனச் 
காக உத்தரவு சொல்லுகிறேன். 
௰௪ நீர் அறியும்படி 10ரான் ப.ரா 

பரனைத்தொழுதுசொள்ளும்படிக் 
கு, எருசலேமுச்குப போனதுமு 
தல் இதுவரைக்கும் பன்னிரண்டு 
காள்மாத்திரம் ஆயிதறு. 
௰௨ !'தேவாலயத்திலே நான் ஓ 

ரூவரோடும் தருக்கம்பண்ணவும், 
செபஆலயங்களிலாகிலும் ஈகரச் 
இிலாகிலும் சனங்களுக்குள்ளே 
கலகம் எழுபபவும், இவர்கள் கா 
ony a idl ev Zev. 

௰௩ இப்பொழுது, என்மேல் சாற் 
கிற குற்றங்களுக்குச் சாட்டிக 
ளைக் காண்பிக்கவும்மாட்டார்கள். 
OF Ener உமக்கு ௮றிச்சையிடு 
Bog என்னவென்றால், 1*இவரீ' 
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OBST To. ௬௱௭ 
  

கள் செட்டபிரிவு என்றுசொல்லு 
இற மார்ச்கத்தின்படியே" கான் நி 
யாயப்பிரமாணத்திலெயும் தச்ச 
தரிசனப் புத்தகஙகளிலேயும் எழு 
இயிருகஇற யாவையும் விசுவாடத் 
துக்சொண்டு, எஙகள் முன்னோர் 
களுடைய தேவனுக்கு ஆராதனை 
செய்து; 
௰ட 3மரித்தோராகய நீதிமான்க 

ளும் ௮நீதிமான்களும் மறுபடியும் 
உயிரோடு எழுர்திருபபார்கள் என் 
து *இவர்களும் அடைந்திருக்க 
நம்பிச்கையைப பராபரன்மேல் 
வைச்திருச்சிறேன். 
௰௬ அதினாலே “கான் பராபர 

னுக்கும் மனிதருக்கும் முன்பாக 
எபபொழுதும் நற்சாட்டு கொடுக் 
சற மனதுள்ளவனாயிருசககும்படி 
pw ALI LOS Cn er. 
௰எ ௮சேக வருஷங்களுக்குப் 

பின்பு ரான் என் தேசததாருககுத 
தீருமஙகளை ஒபபுககொகெசவும், 
சாணிக்கைகளைச செலுச்சவும வ 
நதேன். 

௰௮ கூட்டமில்லாமலும் ௮மளி 
இல்லாமலும் நான் தேவாலயச் 
இல் ௮பபடிச் செயது சுததமபண் 
ணிக்சொணடிருச்கையில்) ஆ 
யாசேசத்தாரான சில யூதர்கள் என் 
னைக சண்டார்கள். 
௰௯ “அவர்களிடததில் எனக்கு 
விரோதமான காரியம் உண்டா 
னால், அவர்சளே உமச்குமூன் 
பாக இஙகே வாது, குற்றம்சாற்ற 
வேண்டும். 
௨௰ அல்லது கான் பெரிய சங 

கத்தாருச்குறனுன்பாக நின்றபொ 
மூதி என்ன குற்றத்தை என்னி 
டத்தில் கண்டார்கள்; ௮தை இவர் 
சளும் சொல்லலாமே. 
௨௪ நான் அவர்களுக்குள்ளே 

நின்றபொழுத; "மரித்தோர் உயி 
ரோடு எழுந்திருப்பார்கள் என்ட 
றதைக்குறித்து சான் இன்றைக்கு 
உங்களால் நியாயத்தீர்ப்பு அடை 
யும்படி. இருச்சறேன் என்று கான் 
கூப்பிட்டேன்; இந்த ஒரே சொல்   

இ, பி. ௬௰. 
வதை சலா 

1 அப ௨௬ ௨௨ 
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7 அப ௨௧ ௨௬, 

௨௭ ௨௬ ௨௪ 

8௮ப ௨௬ ஈம் 

உரு மச 

9௮ப ௨௬௬ 
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10௭ வ௪ 
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13௩ மோ ௨௩ 

டை அபே ௬ 

௨டு &, de 

லின்கிமித்தமே ௮ன்றி வேறொன் 
Bowel dss cpio குற்றம்காணவில் 
லையே என்றான். 
௨௨ 4 பேலீச்குசென்பவன் ௮ 

தைச் கேட்டு இத மார்ச்சத்தைச் 
குறித்து ௮தஇ௪ விவரமாய் அறிந்த 
பின்பு, சேனாதிபதியாகிய 10லீ9 
யா வரும்பொழுது, நான் உங்கள் 

காரியத்தைக் கெட்டிமாய் விசாரி 
சீதுச்சொள்வேன் என்று சொல்வி 
அவர்களை அனுப்பி, 
௨௬ பின்பு பவுலைச் காத்துச் 

கொள்ளும்படிக்கும்,௮வனுக்கு ச் 
கண்டிபபு௪* செய்யாதபடிக்கும் 
1! அவனுடைய மனிதர்களில் ஒரு 
வனாகலும் ௮வனிடத்தில் போய், 
௮ வனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு 
ச தடைபண்ணாசபடிக்கும் தலைவ 
னுக்குச் கட்டளையிட்டான். 
௨௪ 4 இலநாளுக்குப் பின்பு 

பேலீக்குசு பூதஸதிரியாகிய தன 
மனைவி துருசில்லாளுடனேகூட 
வர்துபவுலை ௮ழைபபித்து, இறிஸ் 
துவைபபற்றும விசுவாசத்தைக் | 
குறித்து அவன் *சொல்லக்கேட் 
டான். 
உடு அர்சப்படி. ௮வன் நீதியை 

யம இச்சை அ௮டச்கத்தையும் பின் 
வரும் நியாயத்தீர்பபையுஙகுறித் 
துப பே௫ிக்கொள்ளுகையில், பே 
லீச்குசு பயமடைந்து இப்பொழு 
து நீ போகலாம், இனிமேல் எனச 
குச சாவகாசம் இருக்கும்பொழு 
து உன்னை மறுபடியும் ௮ழைப் 
பிப்பேன் என்றான் 
௨௬ மேலும்1அவன் பவுலை விடு 

தலைபண்ணும்படியாய்த் தனக்கு 
௮வன் பணம்கொடுபபான் என்று 

ஈம்பிச்சையாயிருந்தான்; அதின் 
நிமித்சமே அவன் அ௮௫ேசந்தரம் 
அவனை அழைப்பிதீது அவனுட 
னே பேூிச்சொண்டான். 

௨௭ இரண்ெருஷமானபொழு 
து பேலீக்குசுச்குப் பதிலாகப் 
பொர்ச்சியபெஸ்து என்னும் து 
ரா வந்தான்; '3அப்பொழுது*பே 
லீக்குசு யூதர்களுக்குச் சந்தோ 

    
      

  

 



  
  

௮திகாரம. 
  

௩௱௮ ௮ப்போஸ்தலர் ௨௫ 

ஷஞ்செய்ய மனதாய், பவுலைச் சா இ பி. ௬௨. 

வலில் வைத்துவிட்பெபெபோனான் | —_— 
]அப ௨௪ ௪ 

e 0@ as 

௨௫. அதிகாரம். அப ௨௬ 0௨, 

@ 
க யூதாகள பெஸதுவுக்குமுனபாசப பவுலமேல் 5 gu dg 2௪ 

குற்றமசாற்றினது ௮ அதற்கு அவன உததாவு 
சொலலி, 0௦௪ இராயனுக்கு அபயமிடடது oe 
பெஸது இகதக் காரியக்தை அகிரிபபா இராசா 
வுக்கு அறிலிசது, ௨௬ பவுல விசாரிக்கபபடடு, 
௨ட மரணத்துக்குப பாத்திரயானவலவெனறு 
பெஸதுவீனுவலே தோபபடைகதது 

Oo ae 

துராளுச்கு ௮ 
Gor 

  
தூக ௨௩ ௨ 

பெலஸ்து என்பவன் துரைததனச 

திற்கு வந்து மூன்று காளுக்குப 
பின்பு, சேசாரியா பட்டணதநதிவி 

ருந்து எருசலேமுக்குபபோனான் | ட்ப உச 
௨ 1அபபொழுது பிரதான அசா 7௨4 ௨௪ 

ரியனும் யூதருடைய பெரியோ. 
களும் அவனிடத்தில் சோரது, 
பவுலுச்கு விரோதமாய்ப பிராது | 
பணணி, | 
௩ “அவனை வழியிலே Asn 

செய்ய இரகசியமான யோசனை 880௨௪ ரப 
யுளளவாகளாய், நா கருபைசெய| 2” 7 
து, ௮வனை எருசலேமுககு வர! 
அழைபபிகசவேண்டும் எனறு! 
வேண்டிச்கொண்டார்கள். | 
௪ அதற்குப பெஸறு சொன்ன 

து: பவுல் சேசாரியாவிலே காக 
கபபட்டிஞக்கரொனே. 

டு நானும் சீசகசிரமாக அஙசே 
போவேன்; ஆதலால் உஙகளில் 
இற முள்ளவாகள் கூடவநது “அந 

த மனிசணிடத்தில் குற்றம உண் 
டானால் ௮தை அவன்மேல் சாற 
௮வார்களாக என்றான. 

௬ | பின்பு அவன் லா எட்டுபச் 
அுராள்* அவர்களிடத்தில் ௪ஞ்ச 
நித்தபின்பு; சேசாரியா பட்டண 
இற்குப் போய், மறுஈரளிலே நியா 
யாசனத்தில் உளுக்காந்து, Le) 
லைச் கொண்டுவரச்சொனனான். 
எ ௮வன் ய£சபொழுது எருச 

லேமிலிருந்து வந்த யூதர்கள் சுற்றி 
நின்று, *அசரேசமான குற்றஙக 
ளைப பவுலின்மேல் சாற்றினார் | 
கள்; அவைகளை அவர்கள் மெய்ப் | 10 ,ப௨௪ ௨௭ 
படுத்தச் இராணி இருக்கவில்லை. 
௮ பின்பு பவுல் சொன்னது: 

su ae @ 
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* இல்லது லெ] ளுக்கு தயவுசெய்ய மனதாய்ப 
பி திகரில பத பூவலுடனே சொன்னது; "நீ ௪௫ 

4 மாற 08 ஈ | னாலே இதச் காரியஙகளைக்குறித் 
ட து நியாயததீர்பபு அடைய மனதி 

அப க 0௩ | ரகஇறதா என்றான். 

' ரான் யூதருடைய வேதநாலுக்கா 
இலும், தேவாலயத்திற்காகிலும், 
 இராயருக்காகிலும விரோதமாய் 

| ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை என 
(17 
௯ அபபொழுது பெஸது ₹யூதாக 

சலேமுச்குப போய், ௮ஙகே என 

ட ௰ அசற்குப பவுல் சொன்னது: 
' இராயனுடைய நியாயாசனததிற் 

| குழேனபாக நிற்கிறேன்; அதற்கு 
| மூனபாக கான் நியாயசதாபபு ௮ 
'டையவேண்டும; யூதருக்கு சான் 
| ஒரு ௮ரியாயமும செயயவிலலை) 
அதை நீரும நன்றாய அறிகதிருச் 
இழி. 

। ௰க அரியாயமானதையாவது “ம 
Teme DOL பாசதிாமானதையா 
'வதூ நான ஈடப.பிததேனானால், 
! நான சாறெசறகு மறுக்சமாட்டே 
ன்; இவாகள் என்மேல் சாற்றுகி 
ற குற்றஙகள் எல்லாம வீணாயிருக 
இறபடியால், ஒருவரும எனனை 
அவாகளுக்குச சசதோஷமாக ஓப 
புககொடுககககூ.டாது; *இராயரு 
க்கே அபயமிடுகிறேன என்றுன். 
௰௨ ௮பபொழுது பெஸது தன 
அலோசனைச்சாரருடனே பேக 
கொண்டு, நீ இராயருககு ௮பயமி 
ட்டாய்) இராயரிடசகிற்கே போ 
வாய் என்று உத்தரவுசொன்னான் 
௰௩ 4 இலசாள் சென்றபின்பு, 

இராயனாூயெ அூரிபபாவும், பேர் 
னீச்கேயாளும் பெஸதுவை வாழ் 
த்தும்படிசகு, சேசாரியா பட்ட 
ணத்திற்குப போனார்கள். | 
௰உ௪ அங்சே அவாகள் ௮சேச 

நாள் சஞ்சரித்திருச்கையில் பெஸ் | 
து பவுலின் சஙகஇியை இராயனுக 
கு விவரிததுச் சொன்னதாவது: 
1 பேலீச்குசென்பவராலே காவ 
லில் வைத்துவிடப்பட்ட ஒரு 

      
    மனிதன் இருக்கிறான். 

  —



  

ile, யூசருடைய மூபபரும் அவனுக்கு 

    லே நியாயாசனசதில் உளுககாக் 
அ, அரத மனிதனைச் கொண்வெ | 
ட ரச்சொன்னேன | 

  

| ௰௮ ௮அபபொழுது குற்றம்சாற்றி (7 He oD 

| னவாகள வாது கின்று,சான் நினை | 

ததிருநக குற்றங்களில் ஒனறை. 
டயம அவன்மேல் ஏற்படுததாமல், 
| 0௯ [தங்கள மார்க்கததிற்கும், ம; 
ரணமடைதத இயேசு என்னும் ஓ | 85 
ருவன் உயிரோடிருககிறான் என் | 

(அ. பவுல் சொன்னதற்கும் ஏற்ற | 
| சில தருச்சகஙகளை அவனுக்கு வி! 

| ரோதமாய்ச சொனனாகள், 
| ௨உ௰ நான இபபடிபபட்ட தருச் 
| கங்களைககுறித்துச*சஈசேசபபட் | 
| டபடியினாலே டீ எருசலேமுக ' 

' குபபோய்; அங்கே இவைகளைக் 
குறித்து நியாயம விசாரிக்கப்பட | 

' மனதிருக்கறதா என்றேன். | 
,_ ௨௪ அதற்குப் பவுல் தான் இராய: 
। ருக்கு மூன்பாச விசாரிக்சபபடும 
' எவும்ர்வைக்கபபடவேண்டும் என் | 
'௮ ௮அபயமிட்டபொழுது, சான் ௮ | 

) வனை இராயனிடத்திற்கு அனுப 
| புமவரைக்கும் காத்துவைக்கும்ப 
டி. கட்டளையிட்டேன் என்றான். 
எவவ. பயவா லைடட 

  
Qa 

    

௮பபோஸ்தலர் ௨௫ அுதிகாசம. 

௰௫ நான் எருசலேமிலே இருகத 9. பி. ௬௨ 
பொழுது 1பிரதான ஆசாரியரும் | வண சவ் 

|உசூடு வச 

விரோதமாய்ப பிராதுபண்ணி, ௮ 3 கவச 

அப ௩௩ ௯, 

௩௩௯ 

௨௨ “அபபொழுது அரிப்பா 
பெஸதுவுடனே சொன்னது; கா 
gw ௮ஈத மனிதனுடைய வ௪ 
னங்களைசக் கேட்க விரும்பு 

a Pr 

aan gahtrgSitucus 140 19 °O றேன் என்றான; ௮சற்கு அவன் 
கேட்டுக்கொணடார்கள். nyo பப நாளைக்கு நீர அபபடிச் Cae 
௰௬ “அவாகளுச்கு நான் உத்தரவு | டி. விசாரீக்ிற லாம் என்றான். 

சொன்னது: குற்றமசாற்றபபட்ட | செமை ௨௩ 4 அாசப்படி மறுகாளிலே 
 சன்மேல் குற்றம்சாற்றினவா | ௮௨௨௪ ந்தி இரிப்பாவும்போனக்சேயாளாம் வன தனமமல முற்ற 2 நிரக்கய படுமள J ay ரூ 

களுக்குமுன்பாக நின்று, அவர் | 4ம மிகுஈசத ஆடம்பரத்தோடே வரது; 
கள் சாற்றின குற்றசசைக்குறித (“4 * 1 சேனாதிபதியுடனேயும் பட்ட 
துததனககாக எதிர்உததரம் சொல் ணத்தில் பிரதான மனிதரூடனே 
லும்படிக்கு அவன் இடம் ௮டை (யுககூட நியாயஸ்தலசதிற்குப 
இறெசற்குமுன்னே, ௮பபடிபபட் போனாகள்; உடனே பெஸ்து 
டவனை அவர்களுக்குக தயவாய வினுடைய கட்டளையின்படி ப 
அழிவுககு ஓபபுககொடகெ௫றது 'வுல சகொணடுவாபபட்டான். 
உரோமருசகுள்ளே வழக்கமலல ட ௨௪ அப்பொழுது பெஸ்து சொ 
என்றேன். |ன்னதாவத: அ௮கிரிபபா இராசா 
Ot ௮ஈசபபடி அவர்கள் இஙகே வே; எஙகளோடேகூட இவ்வி 

கூடிவகசபொழுத; நான் தாமதம் -ட.தடில் இருக்றெ மனிதர்களே, 
எவ்வளவும் பணணமைல் மறுநாளி 7 baer umesln Oig well gers 

உ, ஈ, எ me குறிதது “மூகருடைய சபையெல 
லாம எருசலேமிலேயும் இவ்வி 
டகதிலேயும் எனனை வேணடிச் 
கொணடு, 1இவன் இனி உயிரோ 
டிருககக்சககாசென்று கூபபிட் 
Langer. 
௨டு சான் £இவன மரணத்திற் 

குப பாததிரமானது ஒன்றையும 
செய்யவிலலை என்று அறிஈது, இ 
வன்தானே இராயனுககு அபய 
'மிட்டபடியினாலே, இவனை ௮வ 
ரிடத்தில் அனுபபுமபடி. தாமா 
'னமபண்ணினேன். 

. ௨௬ இவனைகருறிகது ஏண்டவ 
னுக்கு எழுதுகறதற்கு நிசசயப் 
பட்ட காரியம எனச்குச் தெரியா 

(அ; ஆதலால காவலில் உட்பட்ட 

ஒருவனைககுறித்துக் குற்றத்தை 
| அறிவியாமல், அவனை அனுபபுஇ 

றது எனக்குப புச்சியீனமான கா 
ரியமாய்த்தோன்றினபடி.யினாலே, 
௨௭ இவனை விசாரித்துப்பாரீத்த 

பின்பு எழுதத்தச்ச விசேஷம் ஏ 
னச்கு உண்டாகும்படிக்கு, இவ 
னை உங்களமுன்பாகவும், கிசே 
ஷமாய் அரிப்பா இராசாவே, 

Cos th 

on we 

  

  

    

          

 



  
HFS Ld. 

  

௬௱௰ அப போஸ்தலா ௨௭௬ 

உமக்குமுன்பாகவும் கொண்டு! 8. பி. ௬௨. 
வந்தேன் என்றான். won ate 

1 gu Be & 

‘ ௨௬ ௬ OF ௨௬. அதிகாரம். on ௨௪ 
௨, பவுல் அஇசிபபாவுக்குமுன்பாகத் தன இறுவயது ட @ 

முதற்சொணடு சான ஈடச்த ஈடததையைக்குறீத 9கமோ ஈமடு 

தும், 6௨ சான அற்புகமாயக குணப்பட்டு அப ௨௨ மழு உச 

போஸதல்ப ULL SDSS அழைக்கபப்டடனதைச் ச ௪௯, ம் 

குறித்தம இடடமாய அறிவித்தது ௨௪ பெஸத, @ Cor ay 

[12] ட eras       ? பயிததியக்கார்ளெனறு சொனனபோது, நியா 
யமான உத்தரவுசொன்னது உறு அ௫ிரிபபா இ 
றிஸதவஞசைக் கொருசமகுறையச் சம்மதிததது | 
௬௪ கூடடத்தாரெல்லாரும பவுலைக கூறறமறறவ | 

னெனறு இரத்து | 

oe oO சழ 

TQ. De oer 

௪௨ he 

a & FD ம 

எரே ௨௩ டு 

௧௩ te OG le 

எசே ௬௪ ௨௧ 

௬௭ ௨௪ தானி 

௬ ௨௪ 

பின்பு ௮ூரிபபாவானவன் பவு 
லை மோச, நீ உனக்காகப் பே 
சும்படிக்கு உத்தரவு கொடுத்தேன் | 
என்றான்; அ௮அபபொழுது பவுல் | 
கையை நீட்டி, சனக்சாகச் சொல் 
லிச்கொண்ட உததரமாவது:2 
௨ அடரிபபா இராசாவே, யூசர் 15 வ் 

கள் என்மேல் சாற்றுகிற சகல | ஃழிமோ மல 

war 

எ ௨ம் அபமரு 

mo. eGo 

20 ௮ Bar 
மர 

றறங்களைககுறிததும், கான் கசேச௩௰ 
GPP Gres 9, neg os 

ன்றைககு உமககுழுன்பாக மா! இம இரவும 

அத்தரம் சொல்லவேண்டுவதினு | '5யாக் ௧௧ 

லே, என்னைப் பாக்கியவான் என் வது 

௮ எண்ணுேன். ட்ட சழிமோ க 
௬ விசேஷமாய் நீர் பூகருடைய। ws 

சகல முறைமைகளையும் தருககங் ர் 

களையும் அஜிர்தவராயிருகஇறீரே; 

ஆசையால் நீர் நீடிய பொறு 
மையடனே எனக்குச் செவிகொ'ம அப ௨௨௦௧ 

டுக்கும்படி. வேண்டிச்கொள்ளுி. 
றேன். | 

| 

டக 
& Wm 

'9ிஅப ௯ 0௪, 

| ௨க ௨௨ 0 

| ம்லா   ௪ நான் என் வாவிபவயது முதற் 
| கொண்டு எருசலேமிலே என் 
தோத்தாருக்குள்ளே இருநதபடி 
யால், என் வாலிபமுதல் சான் 
ஈடந்த நடச்கையை யூசரெல்லா 
ரூம் அறிகதிருக்கிருர்சள் 

' டு ஈம்முடைய மார்க்கத்திலே | 
மிசவம் செட்டியான பரிசேயர் 

ப  அகுப்பிலே ன் பரிசேயஞாய்ச் 
 சவனம்பண்ணினதையும் ஆதிமு 
தீல் அறிர்திருக்கிறார்கள்; அவர்க 
ளும் சாட்சிசொல்ல மனசாயிருர் 
தால், இபபடியே சொல்லுவார் 

கள். * 

௬ இபபொழுது *ஈம்முடைய 

  

llgu ௬ ர 

டே ச 

  

  
டத்தில் பெற்ற அ௮திகாரத்தோடும் 

பிதாக்களுக்குப பராபரன் ௮௬ 

ளிச்செய்த வாக்குத்தத்தத்இற்கு 
ஏற்ற நம்பிக்கைக்காக சோன் சியா 
யத்தீர்பபு அடையும்படி நிற்க 
றேன். 
௭ *இரவும்பகலும்* இடைவிடா 

மல் பராபரனுக்கு ஆராதனைசெய் 
இற *ஈம்முடைய பன்னிரணடு 
கோத்திரததாரும் ?௮ந்த வாக்குத 
தீத்தம நிறைவேறும் என்று ஈம்பி 
யிருக்கிறார்கள்; ௮௫ரிபபா இரா 
சாவே, அந்த ஈம்பிச்சையின்கிமித் 
தீமே யூசாகள என்மேல் குற்றம் 
சாற்றுகிறார்கள. 
௮ பராபரன் மரித்தோனா எழுப் 

புகிறது ஈம்பபபடாதகாரியம் என் 
து நீஙகள் எண்ணுஇறது எபபடி? 
௯ முன்னே "கானும் சாசரேததா 

ரானாகிய இயேசுவின் காமதநதிற் 
கு விரோதமாய் ௮சேச சாரியஙய 

களை ஈடபபிககவேண்டும் என்று 
நினைததுச்சொண்டிருந்தேன். 

௰ 4அபபடியே எருசலேமிலே 
செயசேன்; *சான் பிரசான ஆசா 
ரியராலே அதிகாரம் பெற்று, பரி 
சுகசவான்சளில் ௮கசேசராக் கா 
வல்வீடுகளில் அடைததேன்; ௮ 
வாகளைக கொலலவும சமமதித 

| தேன். 
! ௰க 1அரேசந்தரம சான் சகல 
| செபஆலயஙகளிலேயும HUT 

tor சண்டிததுத தூஷணிக்கும் 
| படிக்கு, அவர்களைப Leda BEL 
செய்தேன்; நான் மிசவும் ௮வாக 
ள்மேலே மாச்சுவெறியாயிரு£து) 
௮ர்கிய பட்டணங்கள வாக் 
கும் அவர்களைச் துன்பபபடுததி 
னேன். 
௰௨ இப்படிச் செய்துவருகசை 

யில், கான் !!பிரசான அசாரியரி 

  
| 

  

உத்தரவோடும் தமஸ்கு ஊருக் 
குப் போனபொழுது, 
௰௬ இராசாவே, வழியிலே மத் 

இியானகாலத்தில் நான் சூரியனு 
டைய பிரசாசத்திற்கு ௮டகமான 

| ஒளி வானத்திலிருஈது என்னையும் * 

        
a
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அப்போஸ்தலர் ௨௬ இகரம். ஈ௩௱௰௧ 
  

என்னுடனேகூடப் பிரயாணப் 
பட்டவர்களையும் சுற்றிப பிரகா 
சிக்சக்கண்டேன்.! 
௰௪ உடனே காமங்கள் எல்லாரும் 

கரையிலே விழுச்சபொழுது) சவு 
லே, சவுலே; என்னத்திற்கு நீ 
என்னைத் துன்பபபடுத்துகிருய்? 
மூள்ளில உதைக்கிறது உனககுக் 
சடினமாமெனறு எபிரேயு பா 
ஷையிலே சொன்ன சத்தததைச் 
கேட்டேன். 
௰இ௫ அதற்கு சான்; அண்ட வரே, 

நீர யாரென்றேன்; gat Gener 
னது: நான், நீ துன்பபபடுதது இற 
இயேசு. 
௰௬ இப்பொழுது நீ எழுந்து கா 

லூன்றி நில; நீ கணட வைகளையும 
நான் உனகருச் காணபிபபவைச 
ளையுங்குறிகது மான் உன்னை ௨௭ 
ழியக்காரன் என்றும்சாட்டுயென் 
றும் ஏற்படுத்தும்படிக்கு உனக் 
குத் தரிசனையானேன. 
Oo ஆசலால் கான் உன சேசச் 

தாரில் நகினறும புறத்சேசசதாரில் 
நின்றும் உன்னை விடுதலையாகக, 
௰௮ அவர்கள் என்னைப பற்றிக் 

சொள்ளும் விசுவாசதகினாலே பா 
வமன்னிபபையும், 5பரிசுதசவா 

களைத் திறசசவும், 

தீப் பாம தரிசனைக்கு காள் நழ்ப் 
படாதவனாயிராமல், 

லேயும் பின்பு எருசலேமிலேயும் 
யூதேயாதேசமெங்கும் உள்ளவர் 
களுச்குள்ளும் மற்றத் தேசத்தா 
௫ச்குள்ளும் போய்,அவர்கள் மன 
சை மாற்றிப பராபரனிடத்திற்   

  
ன்கள் இருக்கெ இடத்திலே 4௬ । 
தந்தரசதையும் பெற்றுக்கொள்ள | 
ம்படிச்கு *அவாகளுடைய சண, 

அவர்களை | 
இருளில்கின்று ஒளியிணிடத்துற் ' 
கும்; பசாசினுடைய அ.இகாரத் | 

இலகின்று பராபரனிடச்திற்கும் | & ௨3 வெளி 
இருவபவும 7உன்னை அவாகளி! * 0 
டத்தில் அனுபபுகிறேன என்றார். | 
௰௯ அகிரிபபா இராசாவே, ௮௬ ' 

உ௰ முதலாவது மஸ்கு ஊரி | 

குதி திரும்பி, ?மனம்திருப்புதற்கு | 
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ஏற்ற இரியைகளைச் செய்யவேண் 
டும் என்று அறிவித்தேன். 
௨௧ 1$இதின்கி.மிசதசமே சூதர்கள் 

தேவாலயத்திலே என்னைப் பிடிச் 
து, பின்பு கொலைசெய்யும்படி 

தேடினாகள, 
௨௨ பராபரன் எனக்கு உதவி 

செய்ததினாலே் சான் இச்நாள்வ 
மைக்கும் சிறியோறாக்கும் பெரி 
யோருக்கும் சாட்சசொல்லி நிற் 
இறேன்; !தீர்ச்கதரிசிகளும் “மோ 
சேயும் பின்வரும் என்று சொன் 
னதின்படியே, 
௨௩ 13இறிஸ ௮ பாடுபட்டும், 14மர 

ணத்தில்கின்று உயிரோடெழுகர் 
இருபபவர்சளில் முதன்மையான 
வராயும் இருது, '“பூசசனங்களுச 

கும் மற்றக தேசதசாருக்கும் ஒளி 
யைப பிரசிசசம்பண்ணுஇருா 
எனறு ரான் சொல்லுகிறதே அன் 
றி, வேரொனறையும் கான் சொல் 
லுகிறதில்லை என்றான் 
௨௪ 4 இல்விதமாய்ப பவுல் த 

னசகாக உச்சாவு சொன்னபெரி 

முது பெஸது மிகுந்த சத்தச்துட 
ளே சொண்னது? பவுலே, 18நீ 
பிசச௩ஙகொன்டிருககிரறாய்; ௮இ௪ 
கல்வி உன்னைப பயித்தியக்கார 
னாக்குகின்றது என்றான். 
உடு அதற்கு ௮வன் சொன்னது: 

சனம்பொருந்திய பெஸ்துவே, 
நான் பிகதசககொண்டிருக்க இல் 
லை; சத்தியமும் கற்புசதியுமான 
வாரச்தைகளை வசணிககடிறேன். 
௨௬ இரசச் சங்கதிகளை இராசா 

அறிஈதிருககிறார்; இவை ஒரு மூ 
லையிலே ஈடஈத காரியங்கள் ௮ல் 
ல; ஆசலால் இவைகளில் ஒன் 
௮ம் இவருக்கு மறைவாய இருக்க 
மாட்டாது என்று நான் எண்ணி, 
சுயிரியமாய் ௮வருடனே பேசுக 
றேன். 
௨௭ அ௮ிரிபபா இராசாவே, தீர்க 

கதரிகெள்மேல் உமக்கு விசுவா | 
சம் உண்டா? விசுவாடக்இறீர் 

  
  

என்று அறிந்திருக்கறேன் ' என் 

oe. | 
 



  

  

  

ome அபபோஸ்தலர் ௨௭ ௭ அதிகா சம. 
  

௨௮ அபபொழுது அகிரிபபா , இ, 9. « ௬௨. ௬௨. இன்வழியாய்ப “போக சினத் 

பவுலுடனே சொன்னது: 
இிறிஸ்தவனாறெதற்குச் கொஞ்சம் | 
குறைய நீ என்னைச் சம்மதிசகப | 
பணணுகிருய என்றான். 
௨௯ அதறகுப பவுல் சொன்ன 

து: நீரமாததிரம் அல்ல, இன்று 
என் வசனஙகளைச் கேட்ட யாவ 
ரும் கொஞ்சமாய் அல்ல (முழு 
வதுமே) இந்தச் சஙகிவிகளைதத 
விர எனனைபபோல அருமபடிக் 
கு 1பராபரனை வேண்டிககொள 
ஞூூறேன் என்றான். 
௬௰ 4 இவைகளை ௮வன சொன் 

னபின்பு) இராசாவும் துரையும் 

போனீக்சேயாளும் அ௮வாகளுட 
னேகூட உளச்காகதிருந்சலாக 
ளூம் எழுஈதுபோகையில், 
௬௧ ஒருவரோடொருவா பேசிக 

கொணடு, *இஈச மனிதன் மா 
ணதகிற்கு அல்லது சஙகிலிகளுக 
கப பாசதிரமானது ஓன்றையம 
செயயவில்லை என்னாகள், 
“௬௨ மேலும் அக௫ிரிபபா பெஸ் 
அவுடனே செ.னனது: 3அரத 
மனிதன் இராயனுகரு அபயமி 
டாதிருந்கானானால் அவனை விடு 
சலைபண்ணத தகுதியாயிருககும் 
என்ரான் 

௨௭௪. அதிகாரம். 
க பவுல உரோமாபுரிக்குப போசக் கபபலேறி, ம் 

யாதசிரையினால்.. உணடாரகும ஈஷடதசைச் 

சொலலியும, மீக சுபபறசாரா தமபாதது De 

கொயெசாறறிலை கப்பல அ௫ரும இயரும ஆ 
tueg, aa சேதமாயெய ௨௨ ௩௪. ௪௪ 
சனஙகள சுகமாயக் கரைசோரசது 

பின்பு நாங்கள் கபபலேறி, 4 
தாலியா தேசத்திற்குப போகும்ப 
டி தீர்மானம் உண்டானடுபாமு 
த, பவுலும், காவலில் வைச்சப 
பட்டிருந்த யேறு சிலரும்) இரரய 
னுடைய சேனையில் இயூலியென் 
௮ பேர்சொண்ட தலைவனுக்கு 
ஒபபுககொ்கப்பட்டார்கள். 
௨ அரதப்படி நாங்கள் அதர் 

மீத்துப் பட்டணத்தில் சபபலே 
றி, ஆடயாதேசத்துக் சரையோரச்   
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6 ௮ப௨௪ ௨௧ 

உமர 

* நலல கதி 

7 ஏழாம் மாகச் | 

தின. பருரரம 

miro உபவாச 

காளாயிராச து 

௩மோ om 

௨௭௪, ௨-௯, 

சான், அவ் [துப பறபபட்டோம்; மச்கேதோ | 
னியா சேசதுச் செசலோனிக | 
கே பட்டணத்தானாகய *அ௮ரிஸ) ' 
"ருக்கு எஙகளுடனேகூட இரு 
| தான். 
| * மறுகாளிலே தோன் AOD 
பயில் சோச்தோம்; இயூலி crore | 
டன் பவுலைப ₹$பட்சமாய ஈடபபித | 

து, அவன் தன் சரேதெரிடத்தி : 
"லே போய, பராமரிபபை அடை | 
யும்படிக்கு உச்சாவு கொடுசதான. 
௪ அவ்விடசுதை காஙகள் விட் | 

“டுப புறபபட்டு, காற்றுகள் எதி' 

. ரானபடியினாலே பேடுருதிவுக்கு , | 
. அருகாசப போய்) 

. இ இலீசஈ்யொ பம்பீலியா சேசங 
களின் கடலின் வழியாய்ப போ, 

ய், உலூக்யொ சேசத்து Bape | | 
1 oma Be சோநதோம, 

சு | துஙுசே இத்தாலியா one 
இற்குப போச எத்தனமான ௮லே 
சிருசாசரியா பட்டணததுக் கப 
பலைச சேனைதசலைவன் கண்டு, 
எஙகளை அதிலே ஏற்பபண்ணி 
னான். 
௭ காற்று எங்களுககுத தடை, 
பண்ணினதஇினாலே நாஙகள் ௮0: 
கராள் மெ*வாயச சென்று, வ 
ருசசச்தோடே இனிது பட்டண 
திற்கு எதிரே போய், இரேத்தை* 
திவின ழ்பபுறமான சாலுமோன் | 
என்னும் இடசதிற்கு a Genius 
Gum, | 

ள் வருத்தத்சோடே 26086 ச| 
டந்து, கலூஸ்லீம் என்னபபட்ட 
இடத்தில் சேர்க்தோம; இலசேய | | 
பட்டணம் அதற்குச் சமிபமாயி | 

ருந்தது. 
க ॥ி அதுவராக்கும் மிகுந்த கா; 

லம் சென்றபடியினாலும், 7p van 

சபண்டிகைசாளும் கழிந்துபோ. 
னதால் அதசமாய்ப் போதெ | 
மோசம்வருதற்கு ஏதுவானபடியி ! 
னாலும் பவுல் அவர்களைகோக்கி, | 

ம புருஷரே) இந்த யாத்தினாச் | 
சப்பலில் உள்ள சரக்குகளுக்கும்] 

    
| 
| 

| 

| 
| 
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அ௮பபோஸ்தலா ௨௭ அ௮திகாசம். 

37. [ரச fs!) NL 

க௱௰ஈ 
  

சபபல்களுககுமமாத்துரம் ௮ல்ல) 
நம்முடைய சீவனுககுங்கூட வ 
ருததமும்* மிகுநச் சேதமுமாய் 

இருக்கும என்று காணகிறேன் 
என்று எச்சரித்தான். 

மக சேனைததலைவன் பவுலினால் 

சொல்லபபட்டவைகளிலும்; மா 
லுமியையும் சபபற்சாரனையும் ௮ 
இ.கமாய் ஈம்பினான். 

௰௨ அலலாமலும் ௮ந்தத துறை 

மழைகாலததில தங்குதற்குச தகு 
இ அல்லாகபடியினாலே தெனமே 

நீசேயும் வடமேற்கேயும கோக 
குற பினீசஸ் என்னும கிரேத் 
சை தீவின துறைமுகத்திலே ம 

ழைசாலததிற்குத தஙகுதறகு ௮ங 
கே சேரசகூடுமானால், சேரும்ப 
டிக்கு இவ்விடம்விட்பெ புறபப 
டவேணடுமென்று அ௮கேகம்போ 

அலோசனை சொன்ஞாகள். 
௰௩ 4| மேலும் தென்றல் மெது 

வாய் அடிகதபடியால், அவாகள் 

தஙகள யோசச௭ையின்படி நிச்சய 

மாய் ஈடகருமென்று எண்ணி 

அவ்விடமவிட்டபெபெ போகது, இ 

ரேததை தீவுசகு அருகாயப போ 

COT HGH. 

௰௪ தல காலசுதிற்குபபின்பு, ஐ 
சோக்கிவிசோன் எனனபபட்ட 
கடுஙகாற்று அதில் மோதிற்று.* 

௰௫ கபபல் அகில் அ௮கபபட் 
டுககொண்டு காற்றுக்கு எச 
துப போகமாட்டாதபடி.யினாலே, 
eraser காற்றின் போக்கிலே 
கொணடுபோகப்பட்டோம். 
OF ௮பபடி கலவுதை என்னப 

பட்ட ஒரு Hw Sas SIKH) 
ஓடுகையில், ஒடததை வசபபடுத் 

இக்கொள்ளுதற்கு மிகுந்த வருத் 
தம் உண்டாயிருந்தது. 
௰எ அதை அவர்கள் தூக்கி ௪ 

நத்சபின்பு, எல்லாருடைய உத 

வியினாலும் சகபபலைச் சுற்றிக் கட் 
டி) சொரிமணலிலே விழுவோம் 

என்று பயந்து, பாய்களை இறக்கி, 
இவ்விதமாய்க் கொண்டுபோசப 
பட்டோம். 

~ 
  
  

40 
ர் 

ade 

இ. பி.௬௨ | ௰௮ மேலும் காங்கள் பெருங் 
அ! காற்று மழையினாலே மிகவும் ௮ 

* அலலத ஈ௨। ழுககப்பட்டபடியால், மறுசாளி 
Kaew 

லே சில பாரத்சைச் சடவில் எழிர் ர் அல்லது எழு 

மபிறறு தார்கள். 

௯ மூன்றாம் சாளிலே கப்ப 

1 யோனா ௪ 6 | வின் 'சளபாடஙகளை எங்கள் சை 

களினாலே எடுத்து எறிந்தோம். 

௨௰ ௮0ே௧ நாளாய் சூரியனாஇ 
லும் ஈநட்சகதிரஙகளாகிலும் சா 

ணபபடாமல் மிகுநர்தபெருங்காற் 

௮ம மழையும் எஙகளைச் சூழ்ந்த 
ரூநதபடியினாலே, சபபிபபோவ 
தற்கான ஈம்பிக்கையெல்லாம் அற் 
௮பபோயிற்று 

௨௧ அபபடியிருககையில், மி 
Ges காலம அவாகள போசனம 

பணணாமல் இருஈதபொழுது ப 

வுல் ௮வாகளுககுள்ளே எழும்பிச 
சொன்னதாவது: புருஷசே, இநத 
வருதசமும் சேதமும் வாராசப 

டிக்கு, நீஙகள் என சொல்லுக்குச் 
செவிகொடுத்து, இரேசசை Sona 
விட்பெ புறபபடாமல் இருக்கி 
வேண்டியதாயிருஈதது. 
௨௨ இபபொழுது இடச்சித்தமா 

யிருஙகள் என்று உங்களை வேண் 

டி ககொள்ளுகிறேன்; எபபல் சே 
தமே அன்றி, உங்களில் ஒருவ 
|னுக்கும பிராணசேதம் வருவ 
| தில்லை 

உதாளி ௬௦௯ ௨௬ எப்படியென்றால், “கான் அ 
உரோ ௪ & | னெமாயிருஈது அராசனைசெய்கிற 

“பராபாரனுடைய தூதன் இகத இ 
| ராததிரியிலே என்னிடத்தில் வந 
| து கின்ற, பவுலே) பயபபடாதிரு) 

| நீ இராயனுக்குமுன்பாக நிற்க 
! சவேணடுழ். , 

௨௪ அல்லாமலும் உன்னுடனே 
கூட யாத்கிரையாய் வருகிற யாவ 
ரையும் பராபரன் உனக்குத் தயவு 

| பண்ணினா என்றான். 
। உட௫௮அனபடியினாலே புருஷரே; 

tors க ot இடச்சிச்சமாயிருஙகள், *எனக் 
oot a. குச் சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாக 
2௦௨... "வே நடக்கும் என்று பராபர்னை 

ம்பு றேன். 
4 oyu Fae. 
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௬௱௰௪ ௮ப்போஸ்தலர் ௨௭ அதிகாரம். 
  
௨௪ நாம் "ஒரு திவிலே விழுகிற இ. பி, ௬௨. 

துமாத்திரம் ஈடக்சவேண்டும என் அணை அவவ 

oo 2 tga ட . டி | கீ ர் 

௨௭ ர பதினான்காம் இராத்தி os ono gna 
ரியானபொழுது சாஙகள் ஆதிரி vw. எ ௨௧ 

og யாகடலில் அலைஈது திரிகையில், | 
சசாமு ௬ 0௩ 

குஒரு சமை இட்டியிருககறதாய்த் | erp ௮ 

தோன்றிற்று. 
| தமோ சக 

௨௮ உடனே அவர்கள் confer 
அளவைச் சோதிசது, இருபது பா. அட பச்சன் 
கம் என்று சண்டார்கள; சற்று, 5 2 பே௩ு௨௦ 
அபபுறம் போனபொழுது, மறுப 
டியும் சோதிசதுப பதினைஈது பா 
கம் எனறு ச௪ணடு, 

௨௯ பாறை இடஙகளில் விழு 
வோம் எனறு பயாது, சபபலின் 

பின் பசகததிலிருஈது நானகு me | 
கூரஙகளைப போட்டு, உகயம எப | 

பொழுது உணடாகும எனறு இ 
ருந்தாகள் 

௬௰ ௮பபொழுது கபபல் மனி 
சீர்கள் கபபலைவிட்டு ஒடிபபோக 

ச 

  

வகைசேடி, தாங்கள் கப்பலின் | * அலலத ஈம 
முன்பகசததிலிருஈது ஈஙகூரதுத | உமிழுததச் ௪ 

+ oo டலுக்ருள போ 
tru போட மனதுள்ளவர்கள் | பொழுத 

போல, இடத்தைக கடலில இறக் 
குகையில் 5 ௨ சொரி ve 

உடு me பவுல் சேனைத்தலைவனை 
யும் போசசேலசரையுமகோககி, 

இவர்கள் கபபவில் இராவிட்டால் 

நீஙகள் தபபிபபோசமாட்மாகள் 
என்றான். 
௬௨ அபபொழுது போர்சசேவ 

கர் ஓடததின் கயிறுகளை அறுத்து, 
௮தைச் தாழ விழவிட்டாகள். 
௩௩ உசயமாகச சொடஙஇனபொ 
முது எல்லாரும் போசனம் பண் 
ணுதற்குப பவுல் அவர்களைத் தயி 

ரியபபடுத்திச் சொன்னசாவது: 
நீங்கள் ஒன்றும்சாபபிடாமல் பட் 
டினியாய்ச் சாத்திருஈது இன்று 
பதினான்காம் நாளாயிற்றே, 
me ஆகையால் போசனம்பண் 

ணும்படி உங்களுக்குப புத்திசொ 
ல்லுகிறேன்; நீங்கள் தப்புவதற்கு 
௮துவே உதவியாயிருக்காம்; உங் 

  
  

நடுச்சாமததிலே சபபலாள்களுக் | பூ மட wa | 

கள் தலைகளிலிருந்து ஒரு மயிரும 
விழாது எனறு சொல்லி, 
| mB ௮பபதசை எசெதுகசொண் 
டு எல்லா£ முன்பாகவும “பராபர 

னைத தோததிரிதது அதைப பிட் 
பெ புசிகசசதொடஙகனொான 
௩௬ அ௮அபபொழுது மறறெல்லா 

ரும் திடசசெசம் *4டைஈது, போ 
சனம்பண்ணினாகள. 
௬௭ கபபலில் *இருநூற்று எழு 
பசதாறுபோ இருஈசோம். 
௬௮ இருகியாசப புரிததபின்பு 
அவாகள சோதுனீமயைக் கட 
லில் எறிஈது, கபபலை லெகுவாக் 
இனார்கள, 
௬௯ உதயமானபொழுது இன் 

ன பூமியென்று அறியாமல், து 
மான கராயுள்ள ஒரு துறைமுகச் 

MEU WTB ௮ஙகே போகககூ 
டுமானால்௮வ்விடததிற்குசசானே 
சபபலைப போசபபணணவேண் 
டும என்று யோசனையாயிருஈது, 
௪௰ நநகூரஙகளை அுறுததுக கட 

லிலே விட்டு* சுக்கானுடைய 
கயிறுகளையும் சளரவிட்செ சிறி 
ய பாயைக சாந்றுசகு விரிததுக 
சரைககு கேராய்பபோசையில; 

௪௧ “இருபுறமும் சடலுளள தர் 
இடததிலே சென்ற, கபபல் சட் 
டற்று, ௮அஇின் முன்பகசம அசை 
யாமல் ஊனறியிரு௧௪௫, பின்பக 
சம் அலைசளின பலசுதினாலே ௨ 
டைநதுபோயிற்று, 
௪௨ அபபொழுது காவவில் இ 

ருஈதவாகளில் ஒருவனும நீஈதி ஓ 
டிபபோகாதபடிககு, அவாகளைக 

கொலைசெய்யவேணரீடும என்று 
போரச்சேவகர் யோசனையாயிருக் 
தீராசள். 
௪௬ அவர்களுடைய தலைவன் ப 
வலைச் காபபாற்ற மனதாய் அ௮வர்ச 
ஞூடைய யோசனையைத் ததெது, 
நீர்சகசச்சவர்கள் முநதிச் கடலில் 
விழுஈது சரையேறவும்; 
௪௫ மற்றவர்களில் சிலர் பலகை 

சளின்மேலும் சிலர் சப்பல் அண் 
டுகள்மேலும் போய்ச் சரையேற 

  

  

  
    

  

 



  

KHuSurengseot 29) Garr. ௩௱௰௫ 
  

சுமாய எல்லாரும் suis கனா 
சேர்ஈதா£கள். 

௨௨௮. அதிகாரம். 
க கப்பல சேதமானபினபு பவுவ அரநியசாதியா 

ரால அ௩கரிச்கபபட்டது @ அவன கையைச் 
சுறறிக்கொணட லிஷபபூச்சி அவனைக் சண்டா 

இருதத ௮ அவன அதத இவில அநேக வியா 
இக்காரைச* சொலதமாக்கத மக உபோமாபு 
ரிக்ருப போனது 0௭ தான வஈக நோக்கத்தை 

யூதாகளாககு அறிவிதகது ௨௪. அவன பிரசக 
Basler. இலா லிசுவா௫ுககதம, இலா லிசுவாகி 
யாமற்போனதும ௩ம் அஙசே இரணடுவருஷகா 
லம பிரசஙதெதெதுக்கொணடிருாதத 

அ/மாகள் தபபிச் கரைசேர்ந்த 
பின்பு, ”௮ஈதச தீவின்போ மெலி 
தீதா என்று அறிநதார்கள். 

௨ 3அநநியராகிய அந்தத் Fant 
எங்களுக்கு A555 அன்பைக் 

காண்பிததாகள; அவ்வேளையில 
இருத மழைககாகவும் குளிர்ச் 
சிககாகவும் ௮வாசள் கெருபபை 
உணடுபண்ணி; எஙகள அனைவ 

ராயும் சோச்துக்கொணெடாாகள,. 
௩ அப்பொழுது பவுல் சில வி 

றகுகளை வாரி ௮ாத நெருபபின 
மேல் போடுகையில், ஒரு விரியன் 

பாமபு அனலினாலே புறப்பட்டு, 
அவனுடைய கையைச் சுற்றிக் 
கொண்டது. 

௪. தீவார் அநதப பொல்லாத 
பூச்சியை ௮வனுடைய கையிலே 
தொஙகச் கண்டபொழுது, மெய் 
யாய இரத மனிதன் கொலைபாத 

கன்; இவன் சமுத்இரததிற்குச் சப 
பிவக்தும், பழியானது இவனைப 

பிழைக்ச ஒட்டவில்லை என்று தங் 
களுக்குளளே சொல்லிக்சொண் 
டார்கள். 
௫ அவன் அநதப பூச்சியைத் 

தீயிலே உசறி, *ஒரு தமையும் ௮ 
டையாகிருந்தான் 
& அவர்கள் இவன் வீக்$ங் 
கொண்டு சடுதியாய் மரித்து விழு 
வானென்று சாத்திருந்தாஈகள்; மி 
குந்த காலம் அவர்கள் அப்படிச் 
அாத்திருந்து, சேதம் எவ்வளவும் 
அவனுக்கு வராததைக் கண்ட 

8   
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வும் கட்டளையிட்டான்; 1இவ்வி! இ, பி. ௬௨. । பொழுது, அவர்கள் வேறு Ries 
யை அடைந்து, “அவனைத் சேவ 
னென்று சொல்லிக்கொண்டார் 
கள். 

எ மேலும் அ௮வ்விடத்திற்குச் ச 
மீபமாய அந்தத் தீவுக்கு முதலா 
ளியாகிய புபிலியென்று பேர் 
கொண்டவனுடையு காணிபூமி 
இருநதது; ௮வன் எங்களை ஏற்றுக் 

சொண்டு, மூன்றுசாளும் பட்ச 
மாய் விசாரித்துக்கொண்டான். 
௮ புபிலியினுடைய தகப்பன் 

ச.ரத்தோடும் சழிச்சலோடும் இ 
டநதான்; பவுல் அவனிடத்தில் 
போய்ச் “செபம்பண்ணி, 1௮வன் 

மேலே சன் கைகளை வைத்து, 
। ௮வனைக் குணமாசடனான். 

க ௮பபடி நடந்சபொழுது, தி 
விலே இருநத மறற வியாதிகசார 
(Gb Org குணமாககபபட்டார் 
கள. 

௰ அவாகள் “எஙகளை மிசவும் 
கனஞ்செயது, சாங்கள் கப்பஷ் 

ஏறினபொழுது, எஙகளுசகு வே 
ண்டியவைகளை ஏற்றிஞாகள். 
க மூன்றுமாதம் சென்றபின்பு, 

தீவிலே மழைகாலசதிற்குத் தங்கி 
யிருஈத மிதுனம் என்னும் அடை 
யாளமுள்ள அலேககுசந்தரி பட் 
டணசதுச் சகபபலிலே காஙகள 
ஏறிப புறபபட்டுபபோய், 
௰௨ சீர்ககூசைப பட்டணத் 

தைச் சோநது, ௮ஙகே ஜூன்று 
நாள் தஙக), , 

௰க பின்பு ௮வ்விடம்விட்டு (ச 
சிலிதிவைச) சுற்றியோடி., இரே 
இய பட்டணத்தில் சேர்ந்து, ஒரு 
நாளுக்குபின் தென்றல்காற்று 
எடேகையில், இரண்டாம் காளி 
லே புத்சேயோலி பட்டணத்திற் 
குபபோய், 
௰௪ அங்சே சசோதாரமைச் கண் 

டோம்; அவர்கள் ஏழுகாள் தங்க 
ளிடத்தில் இருக்கும்படி. எங்களை 
வேண்டிக்கொண்டார்கள்; , ௮ 

தப்படி. நாங்கள் (இருந்த;) பின்பு 
உரோமைபுரிக்குப் போனோம். 

  

  
  

 



  
      

  

  

௬௱௰௬ அப்போஸ்தலர் ௨௮ அ௮திகாரம, 
ச் 

  

மடு அவ்விடத்திலுளள சகோத | ச, பி ௬௨.  பபித்தேன்; இஸாவேலருடைய 
ரர் எஙகள் சஙகதிகளைச சேளவிப —— ஈம் பிச்கையின் கிமிசசமே 1இரதச் 
பட்பெ புறபபட்டு, (சிலர்) அப 
பியுபுரமென்னும் இடம்வரைக் 
கும (சிலர்) மூன்று சத்திரமென் 
மை இடம்வனாக்கும் எஙகளுக்கு 

எதிர்கொண்டு வர்தார்கள்; ௮வர் 
களைப பவுல் கண்டு, பராபரனைத் 

| 1 

| அப ௨௪ 0௨, | 

௦௩ உடு ௫ | 
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4 அப 
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| ௨௫ 
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அப் உள 

௨ ® ce a 

ட 
| 

ar wo 

ஸி Be 

‘ ச 6 ௬௧, 

தோததிரம் செய்து; தஇிடன்கொ (5 அப உடு மக 
ண்டான். 
௰௬ உரோமைபுரியில் நாஙசள் 

சேர்ந்தபொழுது, சேனைத்தலை 
வன் சன் காவவில் இருஈதவாக 
ளைச சேனாஇபதிககு ஓபபுககொ 
டுத்சான்; 1அபபொழுது பவுல் 
தன்னைச் காததிருககும்படியான 
சேவசனுடனேகூடத தனிசதி 

ருச்கும்படிச்கு உததரவு பெற்றுக 
சொண்டான். 
௰எ மூன்று நாளுக்குப பின்பு 

பவுல் யூதரில பிரதானமானவாக 
ளைக்கூடி வரவழைசதான், அவர் 
கள் கூடி வஈதிருரதபொழுது, ௮ 

வன் அவாசகளுடனே சொனனதா 
வது: சகோதரர்களே; (ஈமமுடை 
ய) ?சனங்களுச்காவது முன்னோ 
ரகளின் மூறைமைகளுககாவது 
விரோதமான ஒன்றையும் கான் 
செய்யாமலிருநதும், 5காவவில் 
வைச்கபபட்டு, எருசலேமிலிருக் 
து உரோமர் கைகளில் ஓபபுக 
கொசெகபபட்டேன். 
௰2 *அ.வர்கள் என் காரியசசை 

விசாரிதசபொழுது, மரணததிற்கு 
ஏதுவான குற்றம ஒன்றையும் 
என்னிடத்தில் காஞைபடியினா 
லே, என்னை விெலையாக்க மன 
தாய் இருஈதார்கள். an 

௰௯ யூதர்கள் எதிர்பேரினபோ 
முது, “சான், இராயருக்கு wu 
யமிடும்படிச்குப பலவதபபட் 
டேன்; என் சேசத்தார்மேலே யா 
தொரு குற்றம்சாற்ற மனதில்லா 
மல் அப்படிச் செய்தேன். 
௨௰ இந்தச் சங்கதியைக்குறிதது 

கான் உங்களைக் காணவும் உஙக 
ஞடனே பேசவும்உங்களை அழை 
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சஙூலியால் கட்டபபட்டிருச்ச 
றேன் என்றான், 
௨௪ அவனுடனே அவர்கள் சொ 

ன்னதாவது: உன்னைக்குறிதது யூ 
சேயாவிலிருஈது காகிதஙகள் ௪ 
'களிடத்தில் வரவுமில்லை, (௮௩ 
Ga இருது) வரத சகோதரரில 
ஒருவனும உன்மேல் பொல்லாங 
'சை அறிவித்துச சொலலவுமில் 
லை 

௨௨ இரத மார்க்கவகுபபு எங 

கும் விரோசமாய்ப போபபடுகின் 
தென்று சாஙகள அறிரஈதிருகதிற 
படியால், நீ இரதிக்தறெவைகளை 
உனனிடசதிலே கேட்க விருமபு 
கிரோம என்றார்கள். 
௨௩ அசற்காக அவாகள் அவனுக் 

குக குறிசதசாளிலே, அரேசம் 
போ அவன் தஙசன இடசதிலே 
சோநகராகள; அ௮பபொழுது ௮ 
வன காலைதொடங்கிர் சாயஙகா 
லமவமாககும “மோசேயின வேச 
நூலிலும் தீர்ககசரிசிசளின் நக 
மஙசளிலுமிருகத 1?இயேசுவுக்கு 
ரியவைகளை அவாகளுககுப போ 
இசது, பராப.ரனுடைய இராச்சி 
யதசைககுறிசதுச சாட்சிகொடுத 
த; வியாககியானம்பண்ணிஞன். 
௨௪ அவன் சொன்னவைகளைச 

119ிலர் ஓசதுககொண்டார்கள; ச         
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லா விசுவாடியாதிருநதார்கள். 
௨௫ இபபடி அவர்கள் ஒருவ 

சரோடொருவர் இசைவாயிராமல் 
வெளியே போகையில், பவுல் ௮ 

வர்சளுக்குச் சொன்ன ஓரே வாச் 
இயமாவது: 
௨௬ இரசச் சனங்கள் 'சண்களி 

னாலே காணாமலும் காதுகளினா 
லே கேளாமலும் இருதயத்தினால் 
சிரீதிசதுச்கொள்ளாமலும் மனம் 
இருபபாமலும் என்னால் ஆரோக்   வா de. 

உரோ ம5 ஐ, 
Fw 

சியம் அடையாமலும் இருக்கும் 
படிக்கு, இவர்கள் கடினமாக்கப் 
பட்ட இருதயமுடையவர்களு, 
மாய் வருத்தத்தோடே கேட்டிற   
  4



  

அப்போஸ்தலா ௨௮ அதிகாரம. eM WET 
  
காதுள்ளவாகளுமாய் மூடிககொ க பி. ௬௬, பார்கள் என்ரான். 
ணடிருகறெ கண்களையுடையவர், ௯ ல. | ௨௯ இவைகளை அவன் சொன் 
களுமாய இருகூற்படி.யினாலே, |! 34 57 சற னபின்பு, யூதர்சள் ச௩களுக்குள் 
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தில ஞானவரஙகளை P65 OS 

| | | 

குக கொடுககுமபடிககு, கான் |. 
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டைய எல்லாவித அவபததிக்கும் 
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டிருச்கிள்றது; 1பராபரனே ௮ 
சை அவர்களுக்கு வெளிபபடுத் 

தினா 
௨௰ எபபடியென்றால், உலகம் 
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சயைகளாயிருஈதும், உண்டாக 

சபபட்டிருககிற வஸ்துககளினா 
லே செளிவாய் அறியபபடும், அ 
sora அவாகள் போதகுசசொல் 
லிச்சொள்ளுகறதற்கு இடமில் 

லே 6 
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தும்; அவனரைப பராபரன் என்று 
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க மாற்றினார்கள். 
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பாராட்டி, 
௰௮ கியாயப்பிரமாணத்தினாலே 

உபதசேசிகசகபபட்டவனாய “அவ 

ருடைய சித்தசசை அ௮றிநது; £லித 
தஇியாசமானவைகளைச சோதிதது 

அ௮திகிறாய்.* 
௰க அல்லாமலும் *சியாயபபிர 

மாணததினாலே மெய்யறிவையும 
சததியததையம் சாட்டிய குறிபபி 
ட முளளவஞாய் “நீ உனனைக குரு 
ட்ருககு வழிசாட்டுகிறவன் என 

றும, 
ew) அந்தகாரசடில் உள்ளவர்க 

ஞூககு ஒளி கொகெடிறவன் என 
றும; புததிமீனருககு உபாததி என் 
அம; குழநதைகளுககுப போசு 
சன் என்றும் சொலலுகறொாய 

௨௧ இபபடிபபட்டவனானால் 

₹மறறவனுசகுப போதிககிற நீ 
உனசகுதசானே போதியாமல இ 
ருூககலாமா? களவுசெயயககூடா 
து என்று பிரசஙகககிற நீ களவு 
செய்யலாமா? 
௨௨ விபசாரட்பண்ணச்கூடா 

சென்று சொல்லுஇற 8 விபசாரம 
பணணலாமா? விகசிரசயகளை ௮ 
ரூவருகறெ நீ£பரிசுசசமானதைச் 
கொளளையிடலாமா? 
௨௩ £நியாயபபிரமாணத்தைக்கு 

றிததப பெருமைபாராட்டுறெ நீ 
நியாயபபிரமாணததை மிறி ஈ௩டர் 
து, பராபரனைக் கனானம்பண் 
ண்லாமா? 

௨௪ பராபரனுடைய நாமம் மற் 
றத தேசசசாருககுளளே உஙகளா 
லே தூஷணிச்சகபபடுனெ௱சென் 
று *எழுதஇயிருச்கெறபடி.. (செய்க 
றாயே). 
௨ட 4 10ரீ வேசப பிரமாணச்தின் 

படி செய்தால விருததசேசனம [ 
மெய்யாய் உனககுப பிரயோச 
னமாய் இருக்கும்; ரீ வேசபபிரமா 
ணத்தை மீறி நடந்தாயாகில் உன் 
விருத்தசேசனம் விருத்தசேதனம் 
இல்ல்ாமையாயிறறு 
௨௬ !'மேலும் விருத்தசேதனம் 
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இராது வேசபபிரமாணசதை 6 
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16௩ 
இன்படி அலல 

| ”அவியினபடி இருதயதகி/ல உ 

ண்டான விருகசசேசனமெ விருத 
। சசேதனம், 11இபபடிபபடடவ 
னு டையபுகழ்சசி மனிதரால அல் 

, பராபரனாலே உணடாயிருச் 
| இன்றது. 
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| ௩. அதிகாரம். 
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ட. கர அபபடியானால், (கஇரேச்ச. 
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"அததித்குக் இழானவர்கள் என்று, ல 

மூன் சிருஷ்டாரகபபத்தினோ, 
மே.* 

உரோமர் ௬ அதிகாரம். 

அடவ வைகளும 

௬௨௬ 

௰ அகதபபடியும் எழுதியிருக்க 
சாவது: "நீதிமான் ஒருவனும 
இல்லை 
௰க மெய்யுணர்வுள்ளவன் இல் 

லை, பராபரனைத் தேடுறவன் 
இலலை 

de எல்லாரும் வழிதப்பி ஏக 
மாயச் செட்பெபோகிறார்கள். 
௰௩ ஈன்மைசெய்கிறவன் ஒருவ 

னும இலலை; 19அவர்கள் சொண் 
டை தஇிறகசபபட்ட சமாதியாய் 
இருகிறது; தஙகள் நாவுக 
ளால வஞ்சனை செய௫ருர்கள, 

பாம்புகளின் விஷம் ௮வாகளு 

டைய உதடுகளின்€ழ் இருக்கன்   றது 
௰௪ அவர்களுடைய வாய் சபிப 

பினாலும், உபாதிக்கெறெ பேசினா 

லும நிறைஈஇிருக்கின்றது. 
௰௫ !*அவாகளாடைய கால்கள் 

இரதசஞ்சிதுகிறதற்குத் தவிர 
மாய் இருக்கின்றன 
0௬ அழிவும் இகெகணும் அவர் 
கரடைய வழிசளில் இருகஇன் 

றன; ் 
௰௪ சமாதான மாரசக்சத்தை at 

கள் ௮றியாரகள் 
Oy Myers கண்களுக்கு     

முன்பாகத் தெயவபயம் இல்லை 
என்பதே. 
௰௯ 4 15மேலும் வாய்கள் யாவும் 

அடைக்கபபடும்படிச்கும், 1உல 
கசதார் ஏல்லோரும் பராபரனு 
டைய ஆககனைக்கு ஏதுவானவர் 
களர அகும்படிக்கும், 11நியாயப 
பிரமாணம சொல்லுகிற யாவும் 
நியாயபபிரமாணததிற்கு உட்பட் 
டிருக்தெஏர்களுக்கே. சொல்லப் 
பட்டிருககின்றன என்று 210565) 
ருக்கிறோம். 
௨௰ இபபடியிருக்ச, ' சியாயப் 

பிரமாணச்தினாலே பாவத்தை ௮ 

Belo அறிவு வருகிறபடியால், 
ஒரு மனிதனும் நியாயப்பிரமா 
[க்க ஏற்ற இரியைகளினா 
Ca அவருச்குமூன்பாச 'நீதிமா 
।'னாக்சபபடுவதில்லை. 

      
  

*



௬௨௪ உசோமா ௪ அதகொசம. 
  

லாமல், பராபரனுககுமுன்பாச நீ 

ருக்இன்றது; அதைக்குறித்து "நி 
யாயபபிரமாணமும் $தீர்க்கதரிச 
னங்களும் சாட்சியிடுகின்றன- 
௨௨ 4இயேசுக்இிஸ்துவைப் பற் 

றும் விசுவாசத்தினாலே பராபரன 
வரப்பண்ணு இற நதி அதுவே; வி 
சுவாசிக்கற எவாகளுககுள்ளும 
எவாகள்மேலும் அது வரும். 
௨௩ £வித்தியாசமே இலலை; *எல் 

லாரும் பாவமசெயது; பராபரனு 
டைய மூமை அ௮ற்றவாகளாய் 

DoH, 
௨௪ 7கைமாறில்லாமல் “அவரு 
டைய இருபையினாலே கறிஸது 
இயேசுவிலுள்ள மிட்பைககொ 
ணடு நீதிமான்கள் ஆகசபபடுகி 
றார்கள். 
௨௫ 3பராபரன் தாம் பொறுமை 

பாவஙகளை vere gga WL 
தைக்* குறிசதுத தீம்முடைய நீதி 
யைக காண்பிசகுமபொருட்டா 
5, NBCu seh ong a5 gyre us 
இரத்தததில்' விசுவாசமாய் இருக 
றெதினாலே வரும் கஇிருபைககு 
மூலாதாரமாக அவரையே ஏறப 

டுத்திவைதசார் 1 
௨௪ இயேசுவினிட த்தில் விசு 

வாசமாய் இருக்ற வனை நீதிமா 
ஞக்குறெதில் அவர் சீதியளளவ 
ராய் இருச்கும்படிக்கு, இக்காலத 
இலே தமது நீதியைக் காண்பிக 
கும்பொருட்டாசவே (அப்படிச் 
செய்தார்). 
௨௭ 4 *னபடியீனாலே. BB cor 

மைபாராட்டல் எங்கே? அறு நீச 

இனாலே என்றால்) கிரியைகளைச் 
குறிக பிரமாணத்தினாலே ௮ல் 
ல, விசுவாசத்தைக் குறிக்றெ பிர 
மாணத்தினாலே அப்படி gus 

த்து. 
௨௮ ஆதலால் !*மனிதர்கள் நியா 

  

  

இமானாகும் வகை வெளிபபட்டி. | 

யாயிருகத முற்காலத்தில் ஈடநத , 

| 
சப்பட்டசே; எந்தப் பிரமாணத। £ e Gar ds. 
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| 13 aC 2. Wer, | 

௨௩ ௪௨ 

ககொரிக ௨௯, 

tn & @Gu a an 

it gu wm ஈறு, 

௬௯ உ௨௰ ௨௧, 

௨௨ 

உபோ ப்ர 

சலா ௨. ௰்சு 

15 உரோ மழம௨, 

ம்க்ர்க்வா & ப 

உம உறு 
| 16 ஏசா Ge BR. 

மத் ஈ. கூ யோ 
ar ச, ௬௯ 

வச் 

17 உரோ ௬ ௨ம், 
ae, on 

18கமோ மூசு 
கலாஈ,சு யாச் 
௨ ௬௬, 

19 உரோ,ம்க சு 

8 மத் உம உறு | 

10 அப மர ரு, 

௨௧ இப்பொழுது 1நியாயபபிர இ பி, ௬௦. பபபபிரமாணத்திற்கு ஏற்ற தியை | 

மாணததிற்கு ஏற்ற இரியை இல்' —— களினாலே அல்ல, விசவாசததனா 
லே நீதிமான்கள் ஆக்கபபடுகிறார் 
கள் என்று சாக்கிரம். | 

! ௨௧௯ அன்றியும் பராபரன் யூக | 
ரக்குமாத்திரம தேவனாயிருச ரு | 
ரோ? மற்றத் சேசத்சாருககும தே. 

| வனாயிருச்சிறா அல்லவோ? மெ. 
ய்யாய ௮வா மற்றத சேசத்தாருக 
'கும தேவனாயிருக்கிரா 

| ௬௰ சேவன் ஒருவரே; அகை 
யால் 15அவா விருதசசேசுனம உள் 
ளவர்களையும் விருத்தசேசனம் இ 
ல்லாதவர்களையும விசுவாசததினா 
லே நீதிமான்களாககச் சிச்சமாய 

 இருககிறார் 
| ௩௧ இபபடியானால் விசுவாசம் 
'என்கறதினாலே காம நியாயபபி£ 
. மாணததைஅழிசத பபோடுகிரே 
மா? அபபடி. அல்லவே, நியாயப் 

. பிரமாணசதை (அதினாலே) நிலை 
யாகவே நிறுத்துறோம். 

௪. அதிகாரம். 
ச ஆபிரசாமுடைய விசுவாசம ம அவன சுனனா 

தடைவதறருமுனனமே அவனுக்கு ரிதியாக எண் 
CWI OF Yea, அவன விததாரும 
விசுவாசத்திஞலேயே வாககுகககதசதைப பெற 
ற்தி மச விசுவாசகள எவலாருகரும ஆபிரகாம 
தசபபனெனறது ௨௪ நமமுடைய விசுவாசமும் 
நமக்கு சீதியாக எணணபபடுமெனறது, 

  

அன்தியும் நம்முடைய சகபப 
(னாகிய '$அபிரகாம சரீர (௧கருமங 
'சளினாலே) என்னத்தைப பெற் 

| தகசொண்டான்? 
| ௨ 1 17இ.பிரகாம் இரியைகளினா 
லே திமானாச்சபபட்டானாகில, 
"அவன் (தனனை) மேன்மையாகப 
பாராட்டலாம்; ஆடலும் பராபர 
னுச்குமூன்பாக அ௮பபடி ஓன்று 
மில்லை. 

௩ வேதவாக்கியம் எப்படிச் 
சொல்லுறெதென்றால், 18இபிர 
காம் பராபரனை விசுவாசித்தான; 
அதுவே அவனுக்கு நீதியென்று 
எண்ணபபட்டதென்று சொல்லு 
இன்றது.         ௪ ௮ன்றியும்1இரியைகளைஉடை 

4 
 



உரோமா | ௮ ௮திகாசம். 

  ~ 

௬௨௫ 
  

    
  ருத்தசேதனம் J ட 

யவஉனுக்கு வருகிற கூவி கிருபை 
Gus cor OY GI CRT COT LILI MW, SL. 

னென்று எணணபப்டும் 

௫ இரியைசளை உடையவளு | 

யிராமல் ]துன்மார்ச்கரை நிதிமா। 
னாக்குகறவர்மேல் விசுவாசமாயி 
ருநதால், ௮வனுடைய விசுவாச 
மே அவனுக்கு நீதியென்று எண் 
ணபபடும, 
௬1 அரதப்படி தாவீதும் இரி 

யைகள் இலலாமல, பராபானாலே | 
நீதிமான் எனறு எணணபபடுகற 
மனிதனுடைய பாககியசசைக 
arom lag,   61 “எவர்களுடைய அகூரமங 

சள மன்னிசசுபபட்டனவோ எ। 
| 

வாக்ளுடைய பாவச் ப 

பட்டனயோ அ௮வாகளே பாகக் 
யவானகள எனறும, 
௮ எவனுடைய பால௨சதைப பரா | 
பரன் எணணாமல இருககிறா ரோ 
அவனே பாககஇயவான எனறம | 

சொல்லியிருக்கிறான | 
கரி இததப பாக்கியம விருசத। 
சேசனம “ள்ளவனும்குமாத 
மா; ௮னறி, விருகசமசதனம இல 
லாதவனுககு வருமோ? (௬௮. 
ருக்குமே வரும) அது எப்படி 

யென்றால், காஙகள நிச்சயிதத। 
படி விசுவாசமே ஆபிரகாமுக்கு 
ரீதியெனறு எணணபபட்டது. | 
௰ 4 எபபொழுது அது அவனு । * Gad vs 

2106௬௨ கொரி ' EG ௮பபடி எணணபபட்டது 
அவன் விருததசேசனம் உள்ளவ 
னாய் இருஈதபொழுதேர, விருத்த। உ௪ 
சேதனம இல்லாதவனாய் Qos 
பொழுதோ (என்றால்) விருத்த 
சேதனம் உள்ளவனாயிருந்தபொ 
முது அல்ல, விருசதசேதனம் இல் ! 
லாதவளாயிருந்தபொழுதே அப். 
படி எணணபபட்டது. 
௰க 3மேலும் விருத்தசேதனம் 

இல்லாத காலத்திலே அவன் விசு 
வாசத்தினாலே அடைத்த நீதிக்கு | 
முத்திலாயாக விருத்தசேசன | 
டையாளத்தைப் பெற்றான்) a | 10 oer டூக௨ 

இல்லாமல் விசு | 

  

ப வலுவைக் அனை மல. 

£. பி. ௬ம். | வாசமுள்ளவர்களும் நீதிமான்கள் 
அ அக்கபபடும்பொருட்டாக, *௮ப 

| படிபபட்ட விசுவாசிகளுக்கு ௮ 
| வன் சசபபனாய இருக்கும்படிக் 
| கும் 

| Wa, விருக்சசேசனச்சை உடை 
யவாகளாய்மாதஷிரம் அல்ல, நம் 

மூடைய முன்னோரயெ ஆபிர 
சாம் விருசதசேதனம் இல்லாத 

, சாலச்திலே ஈடஈத விசுவாசமா 
dagen ஈடக்றெவர்களாயும் இ 

 ரூகறெவர்கள் நீதிமான்கள் ஆக் 
| ஈபபடும்பொருட் டாக, அப்படிப் 

, பட்ட விருசசசேசனம் உள்ளவர் 
(OT oh (GO திகப்பனாயிருக்கும்படி 

சரும (அரத ௮டையாளத்தைப 

பெற்றான்): 

௰௩ 4 அன்றியும், “உலாசச்சைச் 
சுச௩தரிபபான என்டிற வாச்குத 

கச்சம் அபிரசாமுகராம் அவனு 

டைய சநாததிச்ரும் கியொயபமிர 
மாணச்இனால் வருகிற நீகசியிறால 
அலல, விசுவரசதஇினால் வருகிற 
85) யிளாலே இடைதாறு, 

Oe அதலால Sr யாயபபிரமாண 

தனை வருகிற நீதியை உடை 
யலாகள் சுதந்தரரானால், விசுவா 
௪ம் வீணாயபபோம்; வாக்குத்தகத 
மும் அபத்சமாய்பபோம். 

7௨௩ 8௦௨। மழட மேலும், நியாயபபிரமாணம் 

2௨௨ ௭) சோபாக்னேயை ஈடப்பிக்கின்ற 
85 நியாயபபிரமாணம இல்லா 
விட்டால், அகசமமும் தோன்றா 

தே. 
| War YF UTED அந்த வாக்குத்சதி 

'கம் சஈததியார் எல்லாருக்கும் நிச் 
| சயமாய் இ இருகரும்பொருட்டாக;, 
(அர EE BEST) *கிருபையினால் 

உண்$ாகும்படிக்கு, அது விசுவா 
| சத்தினாலே வருகின்ழது;* நியா 
'யபபிரமாணச்சை உடையவர்க 
| orm Bus சந்ததியாருக்குமாத்திரம் 
' அல்ல) அசேகசேசத்தாருக்கு உன் 
னைத் தீசபபனென்று ஏற்படுத்தி 

| னேன் என்று எழுதியிருக்கறபடி, 
, நம்மெல்லாருக்கும் தசப்பனாக 

aC ]யூ ஆபிரகாமைப்போல, விசுவா 

] யோசு ௨௪ ௦. 
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சசசை உடையவர்களான சநததி 

யாருக்கும் ௮து நிச்சயமாயிருக 

௭ 1மரிக்சோரை உயிர்பபித்த, 
க லவாதமை களை hs Elona 
களைபபோல அழைக்கிற low rn Bu 
பராபரனை அவன் விசுவாசிசதுக 
சொணடு ௮ வராலே* 3(அபபடிப 
பட்ட தசபபனானான்), 
௰௮ 4 *உன் சகததி இவ்வளவா 

யிருக்கும் என்று சொலலபபட்ட 

படியே; ௮வன், தான் அசேக 
சேசதசாருககுத் தகபபனாவதை 
ஈமபுசற்குஏஎதுவில்லாமவிருஈதும்; 

நம்பிசகையோடே அ௮சைவிசுவா 
இததான;. 
௰௯ அவன் விசுவாசச்சிலே பல 
ரினமாயிருககவில் லை; ௮வன் எற 
க்குறைய நூறுவயசானபடி.யால், 
“தன் சரீரம் செகசுபபோனசை 
யும் சாராள் கருபபம உணடாகா 
மலிருந்ததையும எணணாமல் இ 

ருந்தான். 
௨௰ பராபரனுடைய வாககுசு 

தசசசதைககுறிதது அவன அவிசு 

வாஈமாயர் சாசேசப்படாமல) 
௨௧ பராபரன வாககுதததச 
பணணினதை opCayhpont 
₹வலலமையுளளவராய இருககி 
ரா எனறு உறுதியாய் நினைகத, 
பராபரனைப புகழ்ஈது, பலக வி 

சுவாசமுள்ளவனானான். 

௨௨ ஆகையால் அதுவே அவ 
னுக்கு நீகியென்று எணணபபட் 
டது. 
௨௩ 4 7அது அவனுக்கு அப்ப 

டி எண்ணபபட்டசென்பது ௮வ 

னுக்காகமாத்திரம் அல்ல; ஈமக்கா 
கவும் எழுதியிருக்இன்றது. 4 
௨௪ *ஈமமுடைய அச்இிரமங் 

சளின்ரிமிகசம் மரணத்திற்கு ஓப 
புக்கொடுக்சபபட்டும் நம்மை நீதி : 
மான்களாச்குதற்கு, 
உ௨டு*எழுப்பபபட்டும் இருச்றெ 

ஈம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு 
வை 1மரித்தோரிவிருந்து உயி 

ரோடெழுபபினவலா விசுவாசித் 

உரசோமா டூ Bonn. 
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அக்கொணடால், நமககும் அது 

| 
| 
| 
| 
| 

அ௮பபடியே எண்ணபபடும. | 
J | 

ச | ௫. அதிகாரம். 
க வீசவாசகஇிலை ரீடிமானகளாஇப பாரபானிடச் ப 

திவ சமாதானம பெறறு, ௨ சமபிக்கையில சா 
தோஆமடைகது, ௮ பாவிகளாயிருஈ சபோதிலும ' 
அவருடைய இரத்தததின புணரியதஇனரிய் 
சம ஓபபுரவடைஈதால, ௰॥ ௮௫ இடைததபினபு | 
இ டகிககபபமிவோம எனறது ௦௨ பாவமும், 
ம/ணமும, அதாம்னால வாதரபோல, ம௭. சீறி | 
பம, வனும இயேசுகஇிரிஸறு விலை வஈதறெட | 

றின ௨௰ பாவம பெருடியிருஈதும இருபை ஆதி 

சமாப்ப பெருறாகிறதெனபது | 

இல்வீதமா ய நாம விசுவாசதடி ' 
னாலே நீதிமான்களாசகபபட்டப. 
டியால, ஈம்மூடைய சர்சதராகய , 
இமயேசுககிறிஸதுவைககொண்டு। 
ம பராபரனிடததில் சமாதா , 

னம பெற்றிருககறோம் 
௨ 13மீமலும காம மிறகின்ற கரு | | 

பைக்குள பிரவேகெகுதலையும. 

சதுதினாலே பெறறும, 15பராபரனு 
படைய மகிமையை அடையவோம் 

| . . ச . 
(அன்று நம்பி மேன்மை பாராட்டி 
யம இருககிறோம. 
௬ 4 அதுவுமல்லாமல் !8உபக்தஇிர 

வம பொறுமையையும், 11பொறு 

மை நிசசயததையும், நிசசயம் ஈம 
பிககையையும் உண்டாககுகின் 
றன என்று சாஙகள அறிக இருஈறு, 
ண “உபச திரவங்களிலேயும் மே 

"ன்மைபாராட்டுகறோம். 

| @ மேலும 18ஈமககுச் கொச 
சபபட்ட பரிசுசச அவியினாலே 
' பராபரனுடைய அன்புஈம்முடை | 
ய இருதயஙகளில ஊற்றபபட்டி | 

"ருக்கிறபடியால், 29 அந்த நம்பிக், 
ட'கை நமமை லெட்சபபதெதாது. | 

௬ 4 அன்றியும் நாம் பெலனற் 
றவாகளாய இருச்கையில், கறிஸ - 
து தகுதியான* காலத்திலே 91 அச், 
சோமக்காரருகசாக மரித்தார். 
எ நீதிமானுச்காச மற்றொருவன் 

। மரிக்றெது அருமையாயிருக்கும்; | 
( ஈல்லவனுக்காக ஒருவேளை மற் | 
Gaga மரிக்கத் துணிவான். 
' ௮ இறிஸ்துவோ” சாம பாவிகளா !! | 

ச்  



  

உசோமா டூ அுதிகாரம. “ ௩௨௭ 

'பிருச்சையிலே ஈ நமச்சாக மரித்த இ. பி. க aid. யைபபோல இருக றெதில்லை; ஓ. ஓ 
Bese, பராபரன் ஈமதுமேல்| ௭-௯. ரே மனிசன் வி மூரசதினா ல ௮ 
வைத்த அன்பை பிளஙகபபண் | Cran மரிததிருக்கட ம் கவும் ௮தி 
ணினா. கமாய்ப ப.ராபரனுடைய கிருபை 

& இபபடி சாம் 1]அவருடைய 1௨0௩௨௦ யும் இயேசுக்கிறிஸ்து என்னும் ஓ 
Disses Co நீதிமானகளாச் | எல Be - ரேமனிதனுடைய இருபையினால் 
'சபபட்டிருக்ச (வரும*கோபாக்! கயோ ௪ உ வருகிற ஏவும, 11/அகேசாமேலே 
 இனையில் நினறு அவராலே மிக **7 514 பெருகியிருசஏன்றன. 
i 

| 
t 

i &WSF B mw 

| 
ம 
| 

  

  
வும் அதிகமாய இரட்சிககபபடு 204 ௨௨௨ ௬ மேலும அநத ஈவு பாவம்செய் 
வோமே), (14௨ கொரி a ச ஒருவனால் உண்டான பியாயத் 

wo, De எபே ச 
௰ நாம “பராபரனுககுப பகை. ட்ட கொ பார்பபைபபோல இருகசவில்லை; 

, நூராயிருச்கையில்; அவா குமார! லோ க ev அதத தாபபு eer GHA 5 
உட . த னுடைய மரணததினாலே * அவரு ப மிரசம் ஆகஇனைக்கு எதுவாயிருக 

|டடனே ஓபபுரவாக்கபபட்டோமா | உக மா um தீதி) இருபையுளள ஈவானது ௮ 

னால், இ கனலே மிக உ கொரி ச ௦ நக பாவங்களை நீஈூ நீதியாக்கு 
காம் அவருடைய சீவனாவே மிக , 

  

    

      

௬ + . | 

தற்கு ஏதுவாயிருகளன்றது. 
இல்ல் யால் 

வும அதஇிசமாய் இரட்சிசகபபடு. வ தயை, ட மஎ அலலாமலும் ஒரே மனிதன் | 
வோமே. | weed Sepraderyt sang or wool 
மச 1 அதுவுமல்லாமல் இ இபபொ.௨3 ee சாலே மரணம் ௮ண்டுகொணடி 

முது ஓபபுரவாக்குசலை* ஈமகரு௪ * ௨௮) ௩௦ ( ௬ககக இருபையாகிய பரிபூரணத 
இடைச்சபபண்ணின ஈமமுடை டட தையும் நீகியாகிய ஈவின் பரிபூர 
ய காதசராகிய இயெசுககிறிள து | ௨ கொரி மய ணதசையும் பெறுகிறவர்கள, இ 
மூலமாய காம பராபானைக ile: et nue யேசுககிறிஸது எனனும் ஒரே ம, 
து $மேன்மைபாராட்டுகிறோம் | உர உ ௨௩ (னிசனாலே மிசவும் அதிகமாயச 

௰௨ 4 என்னததினாலெனளஞுல், | சசொரிம€ ௨௧, சிவனை அடை து ஆளுவராகள 
ஓரே மனிகளுலே பாவமும, பா, சர்க் | Woy அகையால ஒரே மனிசனு 
வததினாலே மரணமும் “உலகததி! எபடிப்ஐலே |டைய தப பிதததினாலேட் எலலா 
லே பிரவேசித்சபினபு எல்லாமணி | * *21 * 28% மணிசருக்கும் ஆக்கனைககு ஏது | 

  

  
சுயே ௩௫ 

தீரும் பாவிசளானபடியினாலே.| 102 கொர் யர் வான தாபப உணடானதுபோல, 

மரணம எல்லா மனிதருககும் வந, ௨௪,௨௨,௪ய , ஓரே மனிதனுடைய நீதியினா 
சீதுபோல, (இறிஸதுவி னாலே எல. பகா கே ஓம்| எல்லா மனிதருக்கும வ 

  
| us ௨ம் ௨௮ . 

ட லாருக்கும ஓபபுரவாக்குதல் உண் ௨௧௨ னாகிய நீதிக்கு எதுவான தீர்பபு 
பயிற? tae ௪௨. உணடாயிற்று 

| 0௬ நியாயபபிரமாணம்வருதற்கு ட பல்லை வரே | a அன்றியும் ஒரே மனிசன் 
| மூன்னேபாவம் உலககசஇில Bor suigamen BOUL UTS TAFE CHC 2 
தது: நியாயபபிரமாணம இல்லாதி | ॥ ௮௨௫ உர். ேகாபாவிகளாச்சபபட்டாகள்; 

நீதிய்லை | Gases பாவம் எணணிகசைப ; 1) யோகா மி , அதுபோல ஒரே மனிதன் £ழ்ப 
' படமாட்டாது. ட a2 al a & , படிரததிஞ்லே year நீதிமான் 

WH அபபடியிருஈதும், ம.ரணமா | ' களர்ச்சபபட்டு வருவார்கள்; 
னது ஆசாமமுகல் மோசேவராக 14 பேசவா ௦6 உ௰ 4 13மேலும் நியாயபபிரமா   கும் ஆதாமின் மீறலுக்கு ou ve உரோ ர ணம தோன்றின கினாலே சபபிதம் 

| பாய்ப பாவம்செய்யாதவர்களை! 4 sr cum, பெருகிற்று; அபபடிப பாவம் பெ 
யும் ஆண்டுகொண்ட து; 19இந்த! ௨௪ ருஇியிருந்தும் 1*தருபை ௮இக 
ஆதாம், பின்பு வாதவருக்கு 2 Meer ere ori பெருகிற்று. அதலால் பா 
படையாளமானவன்.  வம்மாணசதுச்கு ஏதுவாச (மனித 
'_௰௫ ஆனாலும் இருபையுள்ள Fr ரை) ஆண்டுகொண்டதுபோல, 
|விள் சங்கதி விழுசலின் சங்கதி. ' ௨௧ நம்முடைய கர்த்தராகிய 
 



௩௨.௮) உசோமா ௬ அகம 
  

இயேசுக்சறிஸ்துவினலே இரு இ. பி. சும.| ௮ மேலும் “Giese Car 
பையானது, நிததிய வனுக்கு ' ௮௩ ௯௮ சூட நரம மரிததிரு௧௪) 
எதுவான நீதியினாலே அணடு 1554 “| ௯ 11மரிசதோரில்ருநது எழுந்த 

1 
/ on 

கொண்டது. bos “= aooag இனி மரிபபதில்லையெ 
. ட உரோ ௭ ச னறுமமரணமஇனி௮வரை௮ண 

ar. அதிகாரம். கலா Q. ae இ 4 4 ் | on ' ரிகொள்ளாதென்றும் நாம அறிக 
ve ர 

க பாவததுக்கு மரிதத நாம urea Ble நிலைறித்கக.. ரா ர | sue யால், ௮௨௬.௨ னேகூடப 

  

கூடாதெனபதறகு ஞானஸ னம அடையாள கபே. ௨௪ Ven ம் க்கலாம் என் 

மென்பது ௦௨௩ நிஇபினா ச௱ழியகதுககு சமமை 9 லா ௩ ௨௭ | PES! BG ௮ 
92 ஒப்புலி: இருககிற தினநூம, பாவத்தின சமபளம | % அலலது Gu நம்பு BG cm றம். 

ம ணமாயிருககறஇை 2, பாவம நமமை இலி ap | ய் அன்றியும் அவர் பாவதகிற் 

ஆளாதெனபது ly ச சொரி மட காக ஒரேதரம் மரிதகா£; பின்பு 

கையால் சாம் என்ன சொல்,” போகா ௨. அவா பிழைததிருககிறது பரா 
t 

। லலாம”? 1G) cm ats பெருகுமபடிக யக Of a) பரனுச்சாக இருக்கிறது, 

  
ட ட) 

கு, பாவத்திலே நிலைங்றகசசட ' * ச 4 2 1௧ 17அழதுபோல நீயசளும் உங் 
BST கூ யமி 

வோம் என்று சொல்லலாமா? | 6 Qanh on» | சளைப பாவத்திற்கு மரிததவாகள் 
‘ 9 உட | ட poe 

| ௨ அப்படிச் கூடாதே, பாவத் (2 oe னதும், நம்முடைய காததரா 
இற்கு மரிதச நாம் இணி அதிலே | உ கொயோ அய் இயேசுககிறிஸதுவைக்கொ 
। எபபடிப பிழைபபோம்? | ௧௧ ண்டு பராபரனுககுப பிழைசதி 
௬ ௩ 3இிறிஸது இயேசுவுக்குள்ளாக. கொலோ “ |ர௬ுககறவாகள் எனறும எணணிக 

| ஞானஸகானமபெத்தர் காம்அனை 9. ௨! கொளவீரகளாக 
வரும! அவருடைய மரண ணததிற்கு । 10 கோமலோ ௨ | ௰௨ 1 ஆகையால் 1சாவுக்செ 
| உளளாக ஞானஸ்நானம பெற்ற ** மான உஙாள சரீரசகின் இஈசை 

| 21,லார ௨ Ou | ee 

| ang அதியாமலிருக்இறாசளா? ் டு௨௪ ௨௦௪ | சீறாகளு Ei Bor £ழ்பபடியசசசக 

௪ மேலும் ?பிசாவின மடஇமையி eee ௨ சாக, பாலம் அதிலே அளாதிருப 
6இ றி சே Hed காரமா ௬௫, 

னாலே *கிறிஸது மரிதசோரிலிருக  £ பதாக; 
அ எழுபபபபட்டதுபோல), ஈசா! கபே ௪௧. 1௩ அன்றியும் நிங்கள் நியாயப 
மும் புதிதான 2வனளளவாக। 14211 "பிரமாணததினகழ் அல்ல, இரு 

  

47 U8 Mere) 

| ori ஈடாதுகொளளுமபடிககு | @ fh wraanmalis | | oosuS ear ip இருககபடியால, 

மரணத்திற்குளளான ! *ஞானஸலநா। ட்ட்சண ட பாவம உநஙககாப பலபாசபப 
13 fa ont @. OF a 

னதகினாே ல அவருடனே அட்ட! ர்க் வளி கரு செகமாட்டாது. , 

அடசசம்பண்ணபபட்டோம் ம்ப ௯ ௨௭௪ அசலால *18யகள் உஙகள் 
௫ *அசலால் அவருடைய மர। 53 'அவயவஙகளை அநீதிக்குரிய ஆயு 

16 oye Qu m3 

ணச்திற்கு ஒபபாக காம அவருட ட gy, திங்களாகபர் பாவத்திற்கு ஒப்புக 
னே சாட்டபபட்ட வாகளாயிருக | 1/&லா ௯ கொடாமல், “உஙகளை மரிததோ 
க அவர் உயிரோடு எழுஈதிருககு. | aa “-” ரிலிருரது பிழைகறெவர்கள என 
தலுக்கு ஒபபாகவும் ௮பபடியே| (ரோக இ. பராபானுககு ஓபபுக்கொசெ 
இருபபோம். 31 கலால் து, உங்கள ௮லஒயவங்களை நீதிககு 
ச மேலும் நமக்குத தெரிததிருச | | a 6 @ ரிய ஆயுதஙகளாகப பராபரனுக்கு 

கறபடி மாம் இனிப பாவத்திற்கு ' Osecur og ஒபபுசசொடுபபீர்களாக 
ஊ ழியம்செய்யாதபடிககு, Win uses மடு | இதினாலே பொருளென் 
வமாஇிய சரீரம் அழிக்துபோகும். 1 rane 25 | oor ஆயிழ்று? நாம கியாயப பிரமா 
பொருட்டாக 11 ஈம்முடைய ப ஜயர cae ox BB cir Bip இராமல் தஇிருபை 
ழைய மனிதசததும் அவரோ சவ ௨ ௨௪ 'யின்£ழ்இருகறெபடியினாலே, பா 
டேகூடச் சிலுவையில் அறையப் 9, பச ௨ வம் செயயலாமென்ற பொருளா? 
பட்டத. ௨௧ அபபடி அல்லவே, 

௭ அகையால் '1?மரித்தவன் பா. 
வத்திற்கு விலச்சபபட்டானே.' 

| 
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i       தீதுக்சானாலும் நீதிக்கு எதுவான 
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0௬ மரணத்திற்கு ஏதுவான பாவ 

  

 



  

உசோமா ௭ ௮திகாரம. ௬௨௯ 
  

தீழ்பபடிதலுக்கானாலும், ? எதற் இ பி௩௬௦, 
குக£ழ்பபடியும்படி உங்களைடி | அஷ: 
மைகளாக ஒஓபபுச்கொடுக்கறொக 124 5 ௨௪ 
ளோ அதற்கே சழ்பபடிறெ அடி! பே.௨.ஷ 
மைகளாய இருககிறீ£கள் என்று 
அறியாமலிருககறீ£களா? 
௰எ முன்னே நீஙகள் பாவத்திற் 

கு அடிமைகளாயிருநஈதீர்கள், இப 
பொழுது உங்களுககு ஓபபுவிக் 

      கபபட்ட* உபதேசததின பிரமா | * சரேக்கு fe 
டி ச 6 ( aw ஒப்புக் கா ணத்திற்கு ககன் மனச்சநதோ ககட்ட 

ஷமாய்க £ழ்பபடிந்கிருககிறபடி | ௩” 
யினாலே பராபரனுககுத் தோத ? 
Slaw. | 
Oy இபபடி நீஙகள் urag போகா a 

இலிருஈ.து விடுதலையாககப்பட்ட ' டட 
பின்பு, ரீதிககு அடிமைகளானீர் 

கள், 
௰க உங்கள் சரீரதடகின் பலானத |! ws 

இன்கிமித்தம் மனிதா பிரகாரமா |1 5014௫. 
கச் சொல்லுகிறேன்; ௮ககரமத ன் 
தை ஈடபபிக்குமபடி (முன்னே) உரோ உடு 
நீஙகள் உங்கள் ௮வயவஙகளை ௮ oe me. 
FISEDO GH ௮சூரமதஇற்கும ,௨ ” 

அடிமைகளாக ஓபபுககொதெசது (8 சமா ௨௦ 
போல, இபபொழுது பரிசுதசமா | தல ன் 
னதை நடபபிச்குமபடி உஙகள 
௮வயவஙகளை நீதிககு அடிமைக 
ளாச ஒபபுக்கொபெபீர்களாக. 
உ௰ *பாவத்திற்கு, நீஙகள் அடி 

மைகளாய் இருஈத காலசதிலே நீ 
Bee நீஙனெவாகளாய் இருஈதீர் 
கள். 

௨௧ ?இபபொழுது நீஙகள் வெட் 
கபபடுகிற காரியஙகளினாலே௮ச் 
காலத்திலே உஙகளுக்கு எனன 
பிரயோசனீம் உண்டாயிற்று? *மர 
ணமே அவைகளின் முடிவாயி 
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ருக்கின்றது. 

௨௨ 7இபபொழுது நீங்கள் பா 
வச்இல்கின்று விடுதலையாச்சப |! 279 2 

BaF 2 Wee 

இ ம்ூ எபே 

௨ மரி கொ 

லோ டை we 

பட்பெ பராபரனுக்கு அடிமை 
களான பின்பு, பரிசுத்தமாகுதல் 
உங்களுக்குப பிரயோசனமாயிற் 
௮; நித்தியசுவனே அதின் கடை 
சப பலனாயிருக்கின்றது. 

am பாவத்தினால் வருகிற சம் 
வய இ 

  
t yun பாவ 

வியககங்கள் 

14 உரோ௬௦௧ 

aur @ oe 

யாக க ௰ட   

பளம் மரணம்; ப ராபரனுடைய | 
கருபையுள்ள ஈவோ ஈமமுடைய | 
காததராகய இயேசுச்டிறிஸ் த.வி 
னால் உண்டான நித்திய2வனே. 

எ. அதிகாரம். 
௪ உயி Sober Dury நியாயபபீரமானாம் மனு 
ஷனை ஆளாதென்பது ௪ சாம் நியாயபபிரமா 

ணத்துக்கு மரித்திருந்தாதும, ௪ அது பாவமாயி 
rowdy, 6௨ பரிசுத்தமும, சீஇிடம, சனமையுமாய 

இருக்கறதெனபது 0௬ பவுலதானே அனதைக் 
சைக்சொளளஎக்கடடாததஇின நிமித்தம விதனபப0 
இறதைச் சொவலியது 

யாயபபிரமாணததை ௮றிந்திரு 
ககிறவர்களுடனே பேசுறேன்; 
சகோதரரே, ஒரு மனிதன உயி 

சோடிருககுமளவுமமாத்திரம் கியா 
யபபிரமாணம் அவனை ஆளுகன் 
மது ஏன்று அறியீாகளா? 

௨ ௮தெபபடியென்றால் 11புரஷ 
னேககொண்ட ஸதிரி சன் புருஷ 
னுடைய சீவகாலமளவும் நியாயப 
பிரமாணத்தினபடியே அவனோ 
டே சோக்கபபட்டிருக்கிறாள ; 
புருஷன் மரித்சபின்பு ௮வள் சன் 
புருஷணுடைய பிரமாணத்திற்கு   
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௬ மேலுமி 1/புருஷன் உயிரோ 

டிருக்கையில் ௮வள் வேறொரு 
புருஷனை விவாகம்பாண்ணினால் 
விபசாரியென்று அழைக்கபபடு 
வாள்; புருஷன் மரிததபின்பு ௮ 
வள் அநதப பிரமாணததில நின்று 
விதெலையாகி, வேறொரு புருஷ 
னை விவாகம்பண்ணினாலும் விப 

சாரியல்ல. 
௪ 4 அபபடிபபோல என் சகோ 

தரரே, காம் 13பராபரனுக்குச் சனி 
யைச் கொடுக்குமபடிக்கு, மரித் 
தோரிலிருர்து எழுந்த இிறிஸ்து 
என்னும் வேரொருவருடையவர் 

கள் ஆவதற்கு, ரீக்சளூம் அவரு 
டைய 13ச7£ரகதினாலே நியாயபபிர 
மாணத்தில்நின்று நீங்க மரித்தவர் 
களானீர்கள். 

டு நாம் சரீரச்தின்படி நடந்தகா 
லத்திலே நியாயப்பிரமாணத்திலே 
கோன்றிய பாவமான இச்சை 

| கள்,ர் நாம் 1*மரணத்திற்கு ஏது 
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௬௯௰ உசோமா ௭ ௮திகாரம, 
  

வான கனிகளைக் கொடுககததச்ச 
தாக, நம்முடைய அ௮வயவஙகளி 
லே 1பலஞசெய்திருஈதன. 

சு இப்பொழுது நாம் மரித்தவர் 
sani Ges,” நாம் பழமையான 

எழுததின்படியல்ல, *புதுமையா 
ன ஆவியின்படி ஊழியம்செய்யத 
தக்கதாக), நம்மைக் கட்டியிருநத 

நியாயபபிரமாணத்தில் நின்று வி 
தெலையாக்கபபட்டிருஈகோம். 
எ ரி இசனாலே பொருள் என்ன 

ஆயிற்று? சியாயபபிரமாணம் பா 
வமாயிருக்ெறதென்பதோ? அப 
படி அலலவே; மேலும் 3இச்சியா 
இருபபாயாக என்று சியாயபமிர 
மாணம் சொல்லாதிருஈதால, இச் 
சிபபைபர் பாவமென்று நான் அறி 
யாமல் இருபபேன். 4*ஆதலால், 

பாவம் இன்னதென்று நியாயபபிர 
மாணததினாலே அறிஈதேன். 

இல்லாவிட்டால, பாவம் செத்த 
தாயிருக்கும்; ஆதலால் ₹பாவமா 
னது கட்டளையினாலே இடமபெ 
ற்று,சகலவித இசசைகளையும் என் 

னில் நடபபிசதது. « 
௯ இபபடியிருக்ச, முன்னே நியா 
யபபிரமாஸாம் இல்லாதபொழுது 
சான் சவனுள்ளவனாயிருஈதேன்; 
கட்டளை வரதபொழுது பாவம் 
இரும்ப உயிகொண்டது; கான் 
மரிதீசேன். 

௰ இபபடிப பாவமானது கட்ட 

ளையினாலே இடமபெறறு எனனை 

 வஞ்சிதது;, அதினாலே என்னைக 
| ' கொலைசெய்ததினாலே; 

௰க 7சீவனுசகாசக கொகெகப 
பட்ட கட்டளையை எனக்கு மர 
ணதசைக்கொடுக்கெதெனற்ு கண் 
டேன். | 
De *அசையால் நகியாயப்பிரமா 
ணமே பரிசுத்சமாயிருக்கின்றது, 
கட்டளையும் பரிசுத்தமாயும் நீதி 

யாயும் ஈன்மையாயும் இ இருக் 
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Wop corp Cand, guup 
ஆகவே இல்லை; பாவமே எனக்கு 
௮பபடி. ஆயிழ்று; பாவம் கட்ட 
ளெயினாலே மிசவும் பெரிதான பா 
வமாகுமபடிககு, அதுவே நலமா 
னதினாலே எனககு மரணம் உண் 
டாச்குகிறதாகத சோன்றிற்று. 
௰௪ மேலும் ஈமககுத தெரிகதிருக் 

கிறபடி நியாயபபிரமாணம் ஆவிக் 
குரியசாய் இருகின்றது; (மனித 
னாகிய) நானோ பாவததுக்குக 
$ீழாக விற்கபபட்டு, 

௰௫ மாம்சததுககு உரியவனாய் 

இருககிறன, எபபடியெனில 
நான் ஈடபபிக்கிறதற்கு என மன 
அ சமமதிக்கிறதில்லை.] Mere 
விரும்புகிறதைச செய்யாமல், ப 

கைக்கிறதையே செய்கிறேன். 
௰௬ இப்படி என் மனது விரும் 

பாததை நான் செயதிருக்க நியா 
யபபிரமாணம் ஈல்லதெனறு ஒத் 
துககொள்ளு றேன். 
௰எ ஆதலால ஈானல்ல, எனக 

குள் வாசமாயிருககிற பாவமே 
அபபடி ஈடபபிகசனறது 
WHY ௮து எப்படியென்றால் கான் 

அறிகதிருகறபடி மாம்ச தேகி 
யாகிய 11எனககுள்ளே நன்மை 
வாசமாயிருககிறதில்லை; ஈன்மை 
செயவதற்கான விருபபம எனனு 
டனே இருகின்றது; அபபடிச 
செயகறதை என்னிடத்தில் கா 
ணேன். 
Wm ஆதலால் எனக்கு விருப்ப 

மான ஈன்மையை சான் செய்யா 
மல், எனககு விருபபமில்லாத தீ 
மையை ஈடபபிசடஇிறேன். 
உ௰ அநத பபடி எனக்கு விருப 

பம் இலலாததை நான் செய்இற 

வனாயிருக்க நானல்ல, எனககுள் 
ளே வாசமாயிருசக்சிற பாவமே 
அடீபடிச் செய்கின்றது. 

௨௧ அனபடியினாலே ஈன்மை 
செய்ய விருமபுற என்னிடத்தி 
லே தீமைசெய்யபபண்ணுூற பிர 
மாணத்தைக காண்டிறேன். 
௨௨ 13என் உள்ளத்தோடே '3பரா' 

ன். 

ல 

 



  

உரசோமர் ௮ ௮இகாசம். ௬௬௧ 
  

  

பரனுடைய நியாயபபிரமாணத 
தன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறேன். 

௨௩ 1என் அவயவங்களிலே என் 
மனதின் பிரமாணத்துக்கு எதிரா 
ய்ப போராடு வேறு பிரமாணத் 

தைக் சாண் டிறேன்; ௮து என் ௮வ 
யவங்களில் உண்டாயிருக்கிற பா | 
வட்பிரமாணத்துககு என்னை அடி 
மையாக்கிச்சொள்ளு றது. 

௨௪ ஐயோ, நான் நிர்பபாக்கய 

முூளள மனிதன்; இகத மாணத் 
இற்கு ஏதுவான சரீரத்தில் நின்று* 
யார் என்னை விசெலையாக்குவார். 

௨௫ நம்முடைய கர்சதராகிய 

இயேசுககிறிஸ்துவினாலே (என் 
னை விெலையாககுகிற) பராபர 
னையே தோத்திரமசெயகிறேன், 
ஆதலால் கானே என் மனதினாலே 
பராபரனுடைய நியாயப்பிரமா 

ணததுககும்; மாம்சததினாலே பா 
வப்பிரமாணததுககும் களழியம் 
செய்தேன். 

Df. அதிக Tip. 

க இறிஸதுவைப பறறிககொண% தேவ ஆலவியின 
படி. ஈடக்கிறவாகளுக்கு ஆக்ினை வராதென 
றும, இ ௦ஈ மாமசத்துச்கேறற சிர்சையிவைவரும 
இமை இனனதெனறும, ௬ ௦௪ ஆவிக்கேறற 
ரரதையிவைம, மள பராபரனுடைய புததிரா 
யிரபபதினாலும வரம ஈனமை இன்னதெனறும, 
௦௯ பராபான நீதியாயத ஜோமாணிதத தமமுடைய 
புகதிரின ம௲இிமையான விெலைக்குச் இருஷ 
டிகளெல்லாம எதிாசரோகடுக்கொணடிருக்குமெ 
னறும, ௬௮ பராபானுடைய அனபிணினறு உத 

தமரை யாதொனறும நீககமாடடாதெனறும காட. 

டியது 

ஆனபடியினாலே “மாம்சத்தின் 
படி. அல்ல, ஆவியின்படியே ஈட 
ந்து, இறிஸ் ஓ இயேசுவுககு உட் 
பட்டிருககிறவர்களுகரு 456) | 
னைத தாபபு வராது, 

௨ கிறிஸ்து இயேசுவினாலே சவ 
னைக கொடுகடற ?அவியின் a 
LOMO LD GTCT CGT LI ITALY Teer LD | 

என்றிவைகளின "பிரமாணத்தில் ' 
நின்று விதெலையாக்இற்றே. 

௩ அது எப்படியெனில் Som | 
சத்நினாலே பலரனமாயிருநத கி. 
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சி. பி. ௬௰.! ததைப $பராபரன் செய்ய; தம்மு 
சண | டைய குமாரனைப பாவமாம்சத் 

1 உரோ ௬ ௦௨, இன் சாயலாகவும் பாவத்தைப் 

௯ போகரும் பலியாகவும்ர் ௮னுபமி, 
ச தலலது மா -மாம்சுததிலே பாவத்தை ஆக்கினை 
பணி சரத் ச்குள்ளாகத் தாததா£. 
ண்ண | . . ச 

மச கொரி ௨9 4 மாம்சததுக்கு ஏற்றபடி ௮ 
Gu ல்ல, ஆவிக்கு “ஏற்றபடி நடக்கிற 

“been or | நம்மாலே நியாயபபிர்மாணத்தின் 
$ ச கொரி மடு திநிறைவேறும்படிச்கே ௮பபடி 
6 ௨ கொரி (ஆயிற்று. 

6 போலா fy @) இபபடியிருகச, None eg 

ஈசு உரோ ச கு ஏற்றபடி நடக்கிறவர்கள் மாம் 
௦௮.௨௨ சலா | சததுககு ஏறறவைகளைச் இந்திக 
a. dem ட « | ட ர த 

எட ௭ ௨௪ கிறார்கள்; ஆவிக்கு ஏற்றபடி ஈடக் 

உடு | இறவாகள் 1“ஆவிக்கு ஏற்றவை 
nae “ ட களைச் சிரதிககிஞாகள். 

எபி எமக | ௬ 'மாம்சத்துககு ஏற்ற சிதை] 
PED CO! மரணத்துககுஏதுவானது;௮விக்கு 

Qe Gari டு... , ச 
os ஏற்ற இரதை$ சவனுககும் சமா 

தானத்துககும ஏதுவானது. 

௭ எப்படியென்றால், 1*மாம்சத 
(அக்கு ஏற்ற சரதை| பராபரனு 

11 போகா ௩௬ (டைய நியாயபபிரமாணத்திற்குக் 
# Gar & te 'கீழ்பபடியாமலுக் '*£ழ்பபடியத் 

் ் இராணியில்லாமலும்இருககறபடி 
330௩ வச உபோ | யால், HG பராபரனுககு விரோத 

டட . மான பகையாயிருக்கின்றது. 
| ௮ அனதால் மாம்சததிற்கு ஏற்ற 
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us a vm யவன் அல்லாதவன் அவருடைய 

17யோவா ௬௬௬ | ear அலல. 

ம மேலும் இறிஸ்து உங்களில் 
இருந்தபடியால், பாவத்தின்றிமித் 

தம் சரீரம் அழிஈதுபோனாலும் 
: அவியானது நீதியின்ரிமித்தம் ச 
' வனுயிருக்இன்றது. 
| 2௪ அன்றியும் இயேசுவை” மரி 
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டைய 1ஆவி உஙகளில் வாசமா 
யிருக்ெபடியால், *கிறிஸ் துவை 

, மரித்தோரிலிருஈநது எழுபபினவா 
உஙகளில் வாசமாயிருககிற சம், 
முடைய ஆவியினாலே* மரணத் 
துக்குரிய உஙகள சரீரங்களை உயி 
ரோடிருக்கசசெய்வார். 
Oe 4 “ஆகையால் சகோதரரே, 

மாம்சததுககு ஏற்றபடி. €வனம 
பணணததககதாக, நாம மாமசத 
அதுக்குக் கடனாளிகளாய இருககற 
இலலை. 
௰௯ *மாம்சத்தூக்கு ஏற்றபடி Fa 

னம்பணணினால் சாவீ£கள்; ஆவி 
யினாலே சரீரததின் செய்கைகளை 
“அழிததுபபோட்டால் பிழைப 
பீரகள். 
௪ மேலும் எவர்கள் பராபர 
னுடைய ஆவியினாலே ஈடததப 
படுகிராகளோ ௮வாகள் பராபர 

னுடைய புததிரராய இருக்கிளஞா 
கள். 
௰௫ ௮ரதபபடி நீஙகளும் பின 

னும 7பயபபடுகிறதற்கு அடிமை 
யின் “ஆவியை. அடையாமல், 

13அபபா பிதாவே என்று கூப 
பிடபபணணுடிற !1பூததிரசுவிகா 
ரததின் ஆவியையே அடைகதி 
ருகஇறீ£கள. 
௰௬ 11ம் பராபரனுடைய புத 

திரராய் இருககறெதைக குறிதது 
ஆவியானவா தாமே நம்முடைய 
ஆவியுடனேகூடச சாட்சிகொ 
டுக்கிறார். 
௰௭ மேலும் நாம் புததிராயிருச 

௪) 15சுதந்தரராயும் இருககிரோம, 
13இிறிஸ்துவுடனேகூட நாம் மகி 
மைபபடும்படிககு அவரோடே 

கூடப் பாடுபட்டால், அவரோ 
டேகூடச் சுதர்தரராய்ப பராபர 
னுடைய' சுதந்தரராகவே இருப 
போம்; 
௰௮ 4 ஆதலால் 14இக்காலத்துப 

பாடுகள் இனி ஈம்மிடத்தில் வெ 
ளிபபடும், மகிமைக்கு ஒப்பிடப 

பாத்திரமானவைகள் அல்ல என்று 
எண்ணு டிறேன். 
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௰௯ மேலும் சற்செயலாலே ௮ல் 

ல; சிருட்டிகளும் அழிவுககு ஏற்ற 
௮டிமைததனததில்கினறு விடுத$ல 
யாக்கபபடடு, 

௨௰ பராபரனுடைய புததிரா 
மஇமையாய அடையும் இரட்ிப 
புக்கு வரும்படிகசான ஈம்பிககை 
யோடே '1$£€ழ்பபடுததினவராலே 
லீணுககுக கீழ்பபட்டிருககிறபடி 
யால, 
௨௧ !1*சிருட்டிகளும் பராபரனு 
டைய புத்திரா வெளிபபடுதிறச 
ற்கு 1மிருஈசு அசையோடே காத 
துககொண்டிருககசினறன. 

௨௨ அனபடியால் சஈமககுத் 
தெரிஈதிருககிறபடி சகல இருட் 
டிகளுமகூடர் 1*இதுவரைககும 
சவிதது வேசனைபபடுகினறன. 
௨௬ அவைகள்மாசதிாம அல்ல, 
8அவியின முதற்பலன்களைப பெ 
றற நாமும்கூட “நம்முடைய 

சரீரம் மிட்கபபடுதலாகயெ *புத 
இரசுவிகாரம வருவதற்குக காத 

இருது, 
௨௰ “3ஈமச்குள்ளே சவிகஇறோம், 

(அதன்மேலுள்ள ) ஈம்பிககையாய 
நாம் இரட்சிகசபபடுகிறோம, “கா 

ணபபடுகிற பொருளை ஈம்புகறது 
நம்பிகசையல்ல; ஓருவன தான் 
சாணகறசை ஈம்பவேண்டுவது 
என்ன? 
௨௫ காம் காணாததை ஈம்பு௫ி 

படியால் ௮து வருவதற்குப 
பொறுமையோடே காத ருக்கி 

ரோம். 
௨௬ 4 அல்லாமலும் **ராம் தகு 

தியாயச் செபம்பண்ணவேணடு 
வத இன்னசென்று அ௮றியாமலி 

ருக்கிறபடியால் (சேவ) ஆவியா 
னவர் தாமே சொல்லக்கூடாத 
பெருமூச்சுகளாலே ஈமக்காக வே 
ண்தெல்பணணி, ஈம்முடைய பல 
ஈனங்களில் (ஈமக்கு) உதவிசெய் 
இருர். 
௨௭ அவியானவர் “ப. ராபரனு 
டைய சிததத்தின்படியே பரிசுத்த 
வான்களுச்சாக வேண்தேல்பண்' 
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மெல்லாருககாகவும் அவரையே 
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nie 
௬௩ பராபானால் தெரிக்துகொள் 

ளஎபபட்டவாகள்மேல் யா குற் 
றம் சாற்றலாம்? 3பராபரனே (௮ 
வர்களை) நீதிமான்சளாககுஇறவர். 
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அவே(௮வாசளாககாக) மரித்தார்; 
மேலும எழுாதவராயும் இருச் 
இரா, அதுவுமலலாமல் 15 அவா் 

பராபரனுடைய வலதபாரிசத்தி 
லிருஈது 1*நமசசாக வேண்டுதல் 
செயகிரா. . 

mo 11/உமதுநிமிசசம நாம் எர் 

நேரமும் கொலைசெய்யபபடுஇ 

றம என்றும அடிக்&பபடும் ஆடு 
களைபபோலஎண்ணபபடுதிறரோம் 

் என்றும எழுதியிருகசிறபடியே 
DRG bs 

| ௩௬ ஈமமைக இறிளதுவின் அன் 
soa Ou பிரிபபவன் யாவன்? 
உபச௫ாரவமோ, வியாகுலமோ, 
அனபப்படுலோ, பசியோ, கிரு 
| வாணமோ, நாசமோசமோ, கட் 

| ச்மோ, 

டே 

௩௭ 1*இிவையெல்லாவற்றையும 
காம ஈம்மில அன்புகூருறவரா 
லே ௮இிகமாயச செயஙகொள்ளு 
இமிரும். 

௩௮ மாணமானாலும் சீவனானா, 
| ஓம, சேவதூதாகள £னாலும 18அஇ 
| $1) Fear 1 CQL  வலலமைகளா 

(னாலம; சிரீழ்காரியஙகளானாலும் 
வருஙசாரியஙகளானாலும், 

| ௬௯ உயர்வானாலும “சாழ்வானா 
ஓம, வேறொரு சிருஷ்டியானா 
HID GWEN நமமூடைய கர்தசரா 

கய கிறிஸ௮ இயேசுவினால் விளங 
கய பராபானுடைய அன்பை 
a Ou பிரிகசசமாட்டாசென்று 
(நிசசயமாய் அறிர்திருக்கிறேன். 

௬. இதிகாரம். 
க பவுல் பூதாகரக்ருறித்தத துகர்தது. ௭. ஆபிர 

காமின விததெவலாம வாகருநதச சததின புததா 

| சிவல் ery ம பராபான தமகரு இஷடமான 

| வர்கரமேல இ ச்கம maahyGQ aug, we 

குயவவ களிமணணரினவலே தனகரு இஷடமான 

பாண்ட நகமாச் செய்நிருகோன பரு 2@ அஞ 

ஞானிக ௬௧௩த ததுக்குளளாகி யூதாகள புறம் 
பாக்கபபடடதை மூன அறிவிக்கபபடடதென் 

ug so பூதாகள் விசுவாசததினவ உண்டா 
கும சீதியை அஙகொ.மபணணுத மூகாச்தாம் 

!  இனனதெனபது 

க கொரி மடு ௪௬௦,௬௩௪ ௨ கொசி ௪ யக, ! 

8a கொரிம்டு டு௭ ௨. கொரி ௨௰௪ கயோ௪௪டுி ௪,0, Gant, de, da 
ர0சபே.௪௨௨௪ & De கொலோக யக உழு கபே man, 

        

 



௬௬௪ உசோமர் ௯ ௮திகாசம். 
  

சீரீரசம்பர்தமான என் வம்சத்தா 
ராகிய என் இனத்தாருக்காக 1கா 
னே கிறிஸ்துவினால் சபிக்சப்பட் 
டவனாசயேண்டும்* என்று இரு 

ந்து, 

௨ “அவர்களைககுறித்து மிருந்த 
துச்சமும் இடைவிடாத மனகோ 
வும் உள்ளவளாயிருக்கிறேன். 
௬ 3இயேசுககிறிஎஅவின்மேலே   ஆணைபபடிக்கு (இபபடி) மெய் 

யாய்ச சொல்லுகிறேன்; பரிசச்ச 
ஆவியின்மேலே ஆணைபபடிககுப 
பொயசொல்லாமல்இருக்கறேன், 
என் மனதுகூடச சாட்சியாய் 

இருக்கின்றது. 
௪ *அவர்கள் இஸ்ரவேல் சந்ததி 

யாராய் இருக்கிறார்களே; *புததிர 
சுவிகாரமும் $மதமையும் 1/உடம 
படிக்சைகளும்ர “வேதபபிரமாண         மிதெலும் *தேவ ஆராதனையும் 
1வாககுத்தசீதங்களும் அவர்களு : 
டையவைசளே. 
௫ '1பிசாககள் அவர்களுடைய 

வர்களாய் இருக்கிறா ரர்களே; மே 
லும் '“சரீரததின்படிசகுச் Bows 
அவாகளில் உண்டானாரே, 13. ' 
வா என்றென்றைககும தோத்தி ! 
ரிச்சபபட்ட் சர்வததிற்கும் Cu | 
லான தேவனானவர்.--அமன்; 
௬ 4 14பராபானுடைய வசனம் 
அவமாய்பபோயிற்று என்றுசொல் 
லச்கூடாது; என்னத்தினாலென் 
ரால் இஸ்ரவேல் வம்சசுகா£ எல் 

| 

  

  

எ அன்றியும் '$அவர்கள் பிர 

வ உ ட | 
லாரும் இஸ்ரவேலர் அல்லவே. | 

| காமின் சந்ததியானாலும் எல்லா. 
ரும் புத்திரரும் அல்லவே; ஈசாக் | 
இதனாலே உனக்குச சந்தீதி, உண் 
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to எமி wa, 

Le 

டாகுமென்று சொல்வியிருக்கீன் | oo 

றதேோ ௨. ட | 
௮ இதன் பொருள் என்னவென் | 

றால், சரீரமுறைமையின்படி புச். 
திரரானவர்கள் பராபரனுடைய 
புத்திரா அல்ல) 18வாக்குத்தத்தத்தி 

1 "அல்லத பெரியவ -$ அலலது இநியவறுக்கு --99 மல்க ௨ரட்டு மோ,௨க மடு வாக்மஈ 0௪ மர ௰௩௭ 
தூச்மச ௨௬ போவாம௨ உடு --90 ௨௦ ev பு உறு 

aed) om &o.te 95% ௨ Gor ah Dm   ஆ 
யோபு அரு 

| 1) தலா ௪ வறு 

ly a Gant wy © 

ug 

v0a Gur 2.@ 

ole மோ உடு 

am 

~ we neem ee வயு 

னாலே குறிக்தபபட்ட புத்திரரே 
(௮பபடிபபட்ட) சந்ததி என்று 
எண்ணப்படுதிரூர்கள். 
௯ ௮௩௪ வாகருசசத்தமான வார்த் 

சைசளாவன:;: 13 இக்காலததிலே 
வருவேன்; ௮பபொழுது சாராள் 
ஒரு குமாரனைப பெறுவாள் என்ப 
வைகளே 
௰ இவைமாத்திரமல்ல, சம்மு 
டைய முன்னோராடிய ஈசாச்கெ | 

ன்னும் ஒருவனாலே கருபபவதியா 
*இரேபேச்காளும், அதற்குச் 

சாட்சி; எபபடியென்றால், | 
We அவளுடைய பிள்ளைகள பிற 

வாமலும் ஈன்மைதீமை ஒன்றும் 
செய்யாமலும் இருஈசகாலசதிலே; 
*"மூத்சவன] இளையவனுக்கு$ ஊ 
ழியம்செயவான் என்று அவளு 

டனே சொல்லபபட்டது. 
௰௨ அ௮பபடிபபோல, யோக்கோ 

் பின்மேல் அன்பாயிருந்து ஏகா 
“வைப பசைச்கிறேன் என்றும் 
எழுதியிருகன்றது. 

  

  
௬ பராபானுடைய சிசசம் தெ 

ரி றுகொண௫படியே இருது, இ 
.ரியைகளினாலே அல்ல; “அழைக் 

கிறவராலே. அரும்! படிக்கு. அப 
படிச் சொல்லியிருககின்றது. 
௰௪ 4 அகையால நாம் என்ன 

சொல்லலாம? 34பராபாரனிடத்தி 
“லே அரீதி உண்டென்று சொல் 

| லலாமா? அபபடி ஒருக்காலும் 
| சொல்லசகூடாது; மோசேயட 
னே அவர் சொன்னதாவது? 
மடு **எவன்மேல் சுயை! பாயிருக் 

| கச் சிததமாயிருபபேனோ அவன் 
| மேல் தயையாயிருப்பேன; எவன் 
| மேல் இரச்கமாயிருச்சச் சிச்சமா 
யிருபபேனா, அவன்மேல் இரச்ச 
மாயிருபபேன் என்றாரே. 
௰௬ அகையால் மனிதர் விரும்பு 

இறடினாலும் ஒடநதிஞலும் ௮ல் 

ல; பராபரனுடைய தயையினாலே 
ஆயிருச்சின்றது. 

| 

க்டு மோக சு உ நாளா 0௯ ய a   » -



| ௰எ 'பின்னும வேதத்திலே பார் | இ, பி. aw. 

| 
ag: “உன்னிடத்தில் என்னுடை | 1257 * 4: அல்ல, புறத்தேசத்தாரிலுமிருக்து 
| 

உரோமர் ௯ அ௮திகாரம, ௬௩௫ | 
  

  

௨௪ அபபடிபபட்டவர்கள் gy 
வோனுடனே ௮வர் சொன்னதா!) ௯௯ ௯ கும்படி அவர் 11பூதரில்மாத்திரம் 

laor & ஸு) 

  

ய வல்லமையைச் சாண்பிககும் |9௨மோ௬௦ |6மமை ௮ழைததார். 
பொருட்டாகவும், என்னுடைய (3௨ சள ௨௦ உட அநதபபடி தசேயாவின் புத் 
நாமம் பூமியில் ஏஙகும் பிரஸ்தாப | ப. ட்ட ,சகததிலே ௮வர் சொல்லுஇறெதா 
மாகும்பொருட்டாகவும் உன்னை | தானி ௪ se வது: 1“எனககுச் சனஙகள் ௮ல் 
நிலைநிற்கபபண்ணினேன் என Chap eras | USOT sor என்னுடைய சனங் 

ரூர். Sp, யோபு கீள் என்றும் சிநேதிக்கபபடாதி 
௰௮ ஆசலால் அவர் தமது இஷ் | ௩, 0 (குக்தவளைச் சிநேகிக்கபபட்டவள் 

டததின்படி. ஒருவனுககுத தயை “ப 2. ௩௪ என்றும் அழைப்பேன். 

    

      யாயிருக்கிறா; தமது இஷ்டததின் | ௮ | ௨௬ '38ஙகள் என்னுடைய சனங் 
படி மற்றொருவனைக கடினபபடுத் * உ தியோ, “ கள் அல்லவென்று தஙகளுக்குச் 

6 வாக், ௨௬, ௪ சொல்லபபட்ட இடத்திலே, ௮ 

௰க 4 இபபடியானால் ஏன் அவர்। எரே 6௨ ௯ வாகள் சீவனுள்ள பராபரனுடைய 

குறறம பிடிககரா?3அவருடைய |“ 4] பிளளைகள என்று அழைக்கபபடு 
திததததிற்கு யாவன் a Bis OUT + swe செய| வார்கள் என்இருர். 

BE pT. 

  

னென்று என்னுடனே சொல் be On @ ௨௭ அல்லாமலும் ஏசாயா என் 
. டங்க மதச் ௯ . ச க க 

வாய். உரோ று (வன் இஸ்ரவேலரைாக்குறித்துக 
உ௰ ஆ மனிதனே, பராபானுககு ' ௨௮. ௨௬ ஈ௨ | சட பபிடுகிறதாவது: 14*இஸ்ரவேல் 

எதிராயத தர்க்கெடற*் நீயாவன்£, ee" * © | சஈததியார் சமுத்திரததின் மண 
*உருவாக்கபபட்ட வளது உரு ' கொவோ க, 'லைபபோலபபெருககமாயிருந்தும் 
வாசதினவனை நோககி, நீ ஏன் 89 '5மிதியான சிலாமாத்திரம் இரட் 
என்னை இபபடி உண்டாககினா ப கத் | சிச்கபபடுவார்கள். °   
யென்று சொல்லுமர? ப கபேல௰். | ௨ நீதியோடே சகூரமாய்க | 
௨௧ அல்லது மிதியிட்ட களி ர் one oe கர்ததா காரியதசைத்] தீர்தது நிறை | 

wer colenCa Guacr am ung) on Canmant; “PéBrwraCa g 
இரதசைக் கனமான காரியததித் 15௨0 டீடு அர் காரியசதைப் பூமியிலே தாத 
கும், மற்றொன்றைக கனஈனமான eee “” துபபோவயொர் என்றான். 

காரியததிறகும்பண்ணும்படி,மண் 16௪௪ ௨௮ | ௨௯ அல்லாமலும் அதற்கு முன் 
. உ 6 « டட இட க 17 9 ணின்மேல் *அதிகாரமுள்ளவன் 5. (னே ஏசாயா சொன்னது; சேனை 

    

அல்லவா? | yew ௩ ௨௨ களையுடைய பராபரன் நமக்குள் 
௨௨ அ௮னதால் பராபரன் தமது | | Cor ஒரு சந்ததியை மீதியாக வை 

கோபதசைச் காண்பிகசவும் தமது ' 18௪சா ௭ ௦௯ யாதிருஈசாரானால் காம் சோ 
ச ் . | எசே டும் ௪௰ : 

வல்லமையைத்தெரியப படுத்தவும் தோமைபபோலாூக் கொமோரு 
சத்தமாய், "அழிவுக்குத் தகுதி வுக்கு ஒததிருபபோம் என்றான். 
யானர் கோரீரக்கினைப 3பாத்திரங் | ௬௦ 4 இவைகளின் பொருள் 
கள்மேலே மிகவும் நீடிய சாந்தத் oats ec என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டால்) 
சோடே பொழமை வைத்துச்கொ. ட்ட Ose Se Gnanedtee Boars 

ண்டதும அலலாமல) 20 உரோ swe, ட் - 
om *srn w&lenwéars wiser ற நீதியையே பெற்றுககொண் 

மாககின தயாபாத்திரங்கள்மேலே டார்கள். 
தம்முடைய ம௫ஏிமையின் ஐசுவரி | 21 உரோ ௨.௨ | ௬௧ *'நியாயப்பிரமாணத்தினாலே 

யத்தைத தெரியபபதெதச் இத்த। “** நீதியைத் தேடின இஸ்ரவேலரோ 
மாய், அபபடிப பொறுத்துக்கொ விசுவாசத்தினால் BVO 
ண்டால் (ரீ எப்படித் தர்க்க்க , ௬௨ நியாயப்பிரமாணத்திற்கு ஏ 

  

  
லாம்?) ற்ற இரியைகளினாலே ௮சைத் தே 

அ  



  

௬௬௭௬ உரோமர் மி ௮திகாசம, 
  

டூனபடியால், நியாயபபிரமாணத் 
இனாலே நீதியை ௮டையவில்லை. 
௬௩ *இதோ, விழுதற்கான கல்லை 

யும், இலச்சை அடைவதற்கான 
கல்மலையையும் சயோனிலே வை 
ச்கிறேன்; 3௮.இினிடத்தில் விசுவா 
சமாயிருப்பவன் எவனோ, அவன் 
வெட்சுபபடுவதஇில்லை* என்று எழு 

மூதற்கான அ௮ச்சல்லின்மேல் விழு 
BEE GH. 

D. அதிகாரம். 
இ நியாயபபிரமாணததின நீஇிக்கும விசுவாசசதிள 

நீதிககும விழதியாசததையும, மக Seahawk 
வனும வெடகபபடானெனறும, 6௮ அஞஞானி 
சளாம வேதவசனததை ஏறறுககொண॥ விசுவா 
இபெபாரகள எனறம சொவலியது 2௯ Bons 
வேல் சனங்கள இநதச் சகஇகயை அறியாதவா 
கள ௮லலவகெனபது 

சகோதரரே, இஸாவேலா இரட் 
திச்சபபடவேணடும் என்று நான 

என் இருசயததோடே மிசவும் வி 
ருமபி, பராபரனை கோககி விண 
ணபபம்பண்ணுகஇிறேன. 

் ௨உ5௮வாகள பராபரனைககுறிதது 
வைராக்கியமாயிருகடுராகள என 
று சானும ௮வாகளு௫கு௪ சாட்சி 
சொலலுடிம்றன். 
௩ அநத வவராகடியம் அறிவுக்கு 

ஏற்றதலல,  எப்படியென்றால, 
$பராபரனால் வருகிற நீதியை 
அவர்கள் அறியாமல 'தஙகள் சுய 
நீதியை நிலைகிறுததத தேடுறெபடி 
யால், அவரால வருடற நதிக்குச் 
£ழ்பபடியாதிருககிறாகள். 

| ௪ விசுவாசிசசிற எவனுக்கும் 
நீதி உண்டாகும்படியாகக தறி 
ஸது சியாயபபிரமாணததின் முடி. 
வாயிருகஇருரே. ‘ 
௫ 4 மேலும் மோசே நியரபப 

பிரமாணத்தினால்வருகற நீதியைக் 
குறித்து இவைகளைச் செய்கிற 
மனிதன் இவைகளால் பிழைப 
பான் என்று எழுதினார். 
௬ விசுவாசத்தினால் வருகிற நீ 
இபபிரமாணமோ சொல்லுகிறதா 

வது: கிறிஸ்துவை இறங்கவெொப 
பண்ணுமபடிக்கு வானத்துக்கு ஏ 
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௩௨ அப ௨ 
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| நிப்போபவன் யாவன்? 
எ கிறிஸதுவை மரித்தோரிவிருர் 

அ ஏறிவாபபண்ணும்படிக்குப பா 
தாளத்தில் இறஙஇபபோபவன் 
யாவன் என்று உன் இருதயத்தி 

லே நினையாதிருபபாயாச என்ப 
தும் அல்லாமல், 
௮ அது பின்னும் சொல்லுகிற 

தாவது: 11இஈசச சங்கதி உனககுச 

சமீபமாய் உன் வாயிலும் உன் இரு 
தயத்திலும் இருகடின்றது என்று 
சொல்லுகின்றது; அந்தச் சஙகதி 
ஈாஙகள் பிரசஙகிககிற விசுவாசத 
இன் சஙகஇதான். 

| ௯ என்னவென்றால் நீதிமான்க 
, ளாககபபடவெதற்கு இருதயச்தோ 
டே விசுவாடிக்கவும், இரட்டுகசப 
படுவதற்கு 1வாயினாலே அறிக 
கையிடவும் வேண்டெசால், 
௰ ரீஉன வாயினாலே கர்தசராகிய 

இயேசுவை அறிககையிட்டு, பரா 
பரன் ௮வரா மரித்தோரிலிருந்து 
எழுமபபபண்ணினார் என்று உன் 

இருதயத்தோடே விசுவாரிததால 
இரட்சககபபடவொய், 
௰க அரதபபடி 13அவரை விசுவா 

சிக்றவன் எவனோ, ௮வனவெட் 
கபபவெதில்லை என்று வேதமும் 
சொல்லுகின்றது. 
௰௨ 4 அன்றியும '*எல்லாருச்ரூம 

காகசரானவா சம்மைத் தொழுது 
சொள்ளுறெ யாவருக்காகவும1$ஐ 
சுவரியமுள்ளவராய் இருச்செபடி 
யால் 1$யூதருகரும் இரேககருககும 
வித்தியாசமே இல்லை. 
௰௩ ஆதலால் '7காத்தருடைய காம 

தசைச் சொழுதுகொள் பவன் எவ 
னோ; அவன இரட்சிக்சபபடு 
வான். 
oF 4 அவரை விசுவாசியாதவா 

கள் எபபடி அ௮அவனாத தொமழுறு 
ணொள்ளுவார்கள்? ௮வராக்குறித 
துச் கேள்விப்படாசவர்கள் எப 
படி. ௮வரை விசுவாடிபபார்கள்? 
மேலும் 19பிரசங்கசறெவன் இல் 
லாவிட்டால் எபபடிச் சேள்விப 
படுவார்கள்? 
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உசோமர் மக ௮இகாரம. 

  

௬௩௪ 

  

௰டு மேலும், ஆ சமாதானத்தைக் 
கூறி ஈற்காரியஙகளைச் சுவிசேஷ 
மாய் அறிவிககிறவர்களுடைய 
1பாதங்கள மிசவும் ௮ழகானவை 
கள் என்று எழுதியிருக்கிறபடி ௪ 
லர் அனுபபபபடாவிட்டால், எப 
படி.ப பிரசஙகம்பண்ணுவாகள்? 
De ஆனாலும் *இரதச சுவிசே 

ஷசதிற்கு எலலாரும தழ்பபடிய 
இல்லை; அசைககுறிதது ஏசாயா 
சொன்னதாவது. கர்த்தாவே, ராங் 
சள்* பிரசங்கம்பண்ணுஇறெதைர் 
யாவன் விசுவாசித்சான் என்றான்? 
௰௭ ஆதலால் விசுவாசம் கேள் 

வியினாலே வரும்) கேள்வி பரா 

பரனுடைய வசனத்தினாலே வரு 
இன்றது. 

௰௮ இபபடியிருச்ச சான் விசா 
ரிச்ிறசென்னவென்றால், ௮வர் 
கள் கேள்விபபடவில்லையா? *அ 

வைகளின் தொனி பூமி எங்கும் 
சென்றது; “அவைகளின் வானப் 
கள் பூசசச்கரக கடைசிவராககும் 
புறபபட்டன என்பதின்படி, ௮ 
வாகள் மெய்யாய்க் கேள்விபபட் 
டாாகளே. 
௰க பின்னும் கான் விசாரிக்க 

து என்னவெனில், இஸாவேலா 
அறியவில்லையோ? (அறியாமல் இ 
ருககமாட்டார்கள; என்னததினா 
லென்றால்) முதலாவது மோசே 
சொன்னது : *எனக்குச் சனங 
கள் அல்லாதவர்களை க கொண்டு 
நான் உங்களுக்குப பொறுமை 

|உண்டாககுவேன்; "புத்திமீனழமு 
ள்ள சனஙகளாலே உங்களுக்குக் 
கோபமூட்திவேன் என்றான். 
௨௰ அல்லாமலும் எசாயா தயிரி 

யமாய்ச் சொன்னது: *என்னைத் 
தேடாதவர்களாலே கண்டு அறி 
யபபட்டேன்; என்னை விசாரித் 
துச் கேளாதவர்களுக்கு வெளிய 
ரங்கமானேன் என்றான். 
௨௪ இஸ்ரவேலனாக்குறித்துச் 

சொல்லியிருச்றெதாவது: கீழ்பப 
ட.யாதவர்களுமாய் விரோதம் பே 
சுறவர்களுமாய் இருக்கற சனங் 
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களிடத்திற்கு முழுகாளும் என் 
கைகளை நீட்டினேன் என்பதே. 

மக. அதிகாரம். . 

க புராபான இஸ்ரவேவரெல்லாரையும் தள்ளவில 
வையென்றும், எ இலர் தெரிச்தகொள்ளப்பட்டு) 
மற்றவாகள சடினபபடடுப டோனார்சளெனதும்) 
be gers ருணபபவொகளென்ற சம்பிச் 
சை உண்டெனறும, மரு அவர்சஎமேல் அஞ்ச 

னிக௭ பெருமைபாராடடச்கூடாதென்றும், ௨௬. 
பூதர்களும ரடடபபுக்கு வர்து எடடுவார்கரென் 
அம) ௧௩ பராபரனுடைய செயகைகள் அளவறுக் 
சக்கூடாதெனறும் சாட்டியது 

இப்படியிருச்சப் பராபரன் தம் 
முடைய சனங்களைச் தள்ளிவிட் 
டாரா என்று கேட்டால், அப்படி 
௮ வர் செய்யவே இல்லை. 

௨ நானும் ஆபிரகாமின் சந்ததி 
யாயும், பென்யமீன் கோத்திரத்' 
தானாயும் இருக்கிற இஸ்ரவேலனா 

| யிருககிறேனே; !3பராபரன் தாம் 
மூன் அறிந்துகொண்ட தம்முடை 
ய சனங்களைத் தள்ளவே இல்லை; 
எலியாவைக்குறித்து1 வேதம் சொ 
|ல்லுதறதை அறியீர்களா? 

  
௬ ௮அவன்பராபரனைகோக்ு, கரத்] . 

தாவே, '3உமமுடைய தீர்க்கதரிசி 
| களை அவர்கள் கொலைசெய்து, உம் 
' முடைய " பீடங்களை இடித்துப் 
| போட்டார்கள். 
| ௪ நான்மாத்திரம் “மீதியாயிருக் 

, இழேன், என் பிராணனையும் வாங 
கத் தேடுகிறார்கள் என்று இஸ்ர 

| வேலமராககுறித்து மூறையிட்ட 
, பொழுது, ௮வனுச்கு உண்டான 
தேவ உத்தரவு என்னவென்றால், 

' பாகாலுச்குமுன்பாக முழங்காற் 
படியிடாத 14ஏழாயிரம் பெயசை 
. எனக்காக மீதியாய் வைத்தேன் 
| என்பதே. 
| இ ௮*பபடி இக்சாலத்திலேயும் 
*இிருபையால் தெரிர்துகொள்ளப் 
பட்ட மீதி உண்டாயிருச்இன்றது. 

சு 16 அது இருபையினால் உண்டா 
யிருக்கறபடியால், ௮து இரியை 
சளினாலே ஆகவில்லை; அப்படி 

| அல்லவென்றால் கருபையானது 
| இருபையாயிராது; அன்றியும் ௮து 
இரியைகளினால் உண்டாயிருர் 
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௬௩௮ உரசோசமா மக ௮இகாசம். 
  

      

தால், ௮து இருபையினால் இராது) 
அல்லவென்றால், கரியையானது 
இரியையல்ல. 
௭ 4] இதினாலே என்ன தோன்று |, 

இறசெனில், "இஸ் ரவேலர் தேடு 
இறதை அடையாமல் இருக்கிறார் 
கள்; தெரிஈதுகொள்ளபபட்டவர் 
களோ ௮தை அடைகதார்கள்; மற் 
parser இன்றைததினம்வரைக 
கும் சடினமான* இருதயமுள்ள 

வர்களாய் இருக்கிராகள். 
௮ *பராபரன் சன நித்திரையுள் 

ளர் ஆவியையும், காணாதிருக்றெ 
கண்களையும், கேளாதிருக்கிற காது 
களையும் அவர்களுக்குச் கொடுத 
தாரென்று எழுதியிருக்கிற பிரகார 
மாக ௮பபடி இருக்இருர்கள். 
௯ தாவீதும் சொல்லுகறெசாவது: 

*அவர்களுடைய உணவிடம் ௮ 
வர்களுக்குக் சண்ணியாயும் வலை 
யாயும் விழுதற்கான கலலாயும் 
பதில்பெறுதற்கு ஏதுவாயும் இருக் , 
கக்கடவது, 

D தாணாபடிக்கு ௮அவர்களுடை ' 

| 

| 

இ. பி, ௬௦. ரச்சு, ௮அவாகளை அஙகெரிததுக் ' 

சட! கொள்ளுதல் மரிததோரிலிருகத | 
1 உரோ ௬ ஈ௧ ,இீவுணன் உணடானதுபோல இருக। 

Oo & | 
* இல்லத ௩. கும் அல்லவோ? | 
டான,௨-கொரி ! ழ௫ ஆதலால் நான எப்படழியும | 
௬௦௪ 6 vom am என் இனத்தாரை ஏவி, அவா. 

ர் அலலத லே களில் சிலரை இரட்செககவேணடு | 
சமுளள 

3@' Gur ௨௬ 

௪ ஏசா ௬ ௯ 

எோ ப ௨௧ 

எசே மு ௨ 

6 BY Dh Fer 

ம௮ நு ௨௨ 

ம ௨௧ உறு 

oP, உறு   
(Yi & 1B 

Wh & Re 

Bae SG roe 

Ode Bout ave 

PP, 67,0), oh 
5 எபே ௬.று 

ய கண்கள் அ௮ாதுகாரபபடககட | கிமோ௨ ௭ 
வது; அவர்களுடைய முதுகு எப 
பொழுதும் குனியும்படி செய்யு 
மென்று சொல்லியிருக்கிறான். 

Ds § இப்படியிருக்க அழிகது 
போரும்படிக்கா இடறிஞார்கள் , 

2. Your & wae 
| 8 @ Gar «& 

De & RE 

| கடிமோ௫மக 

wr G உட 

9m Gor cm w 

& Ginn WG w 3, 

என்று கேட்டால், அப்படியல்ல ' ta 20,08 
(10/௧ ௰௧ 

அவர்களுக்குள்ளே எரிச்சலை எழு படுப ௨௬௧ 
ப்புறதற்காக அவர்கள் விழுந்த எபே ௨௰௨ 

இனாலே புறத்தேசத்தாருக்கு இ « 
ரட்சிபபுக் கிடைத்தது. 
De அவர்கள் விழுந்தது உலகச௪ 

| "somaya ov 

அலலது 

']9க கொரி ம 

இற்கு ஐசுஏரியமும், அவர்கள், 1205 on. 

குறைவானது 1 புறத்சேசத்தாருச் 
கு ஐசுவரியமுமானதாயிருக்ம ௮ 
வர்கள் நிறைவானால் மிகவும் அதி 
சமாய் ௮ப்படியாகும் ௮ல்லவோ? 
Om £புறத்சேசத்தாருச்சாக கான் 
அப்போஸ்சலனாயிருககற இனா 
லே புறத்சேசத்தாராகய உங்களு 
டனே பேசுகிறேன். 
௰௪ அவர்களைத் தள்ளிவிடுதல் 

உலகத்தை ஒபபுரவாச்குதலாயி , 

Da 

Ware ௨ cy 

DP எசா ரசு 

ee) pm we 

15௧ கொரிமடு 

ட ௨ எபி. ர சு, 

oe 

16 யோகா மடு 

6 

சங ௬௬ ௨௬ ' 

உரோ 0௯ 
ர் அவலது அமி 

வானது 

7 . பியாதிருபபாயாக; 

'தயவிலே நிலைத்திருப்பாயாக; இல் 
.லாவிட்டால் 7*நீயும் வெட்டுண்டு 

மென்று என் ஊயியசதை மேன் | 
மைபாராட்டுகறேன் ர 
௰௬ 4 மேலும் முதல் விளைசல 

 பரிசுததமாயிருக்க, அம்பாரமும் ! 
'அபபடியே இருகிறது; வேர் 
னது பரிசுகசமாயிருக்க, இளைக 
ளூம ௮பபடியே இருக்கின்றன. 
War Hea Garson oa gH ¢ Sor | 

ளபபட்டதுமல்லாமல் காடடு ஒலீ ! 

வமரமாகிய 118 அவைசளுடைய 
இடசதிலே$ஒட்டவைச்கபபட்டு 
ஒலீவமாததின் வேருக்ராம் சாரத 
இற்குமஉடனபஙகாளியாயிருகக, 
௰௮ 158 ௮௩தக கிளைகளுக்கு எதி 

ராயப பெருமைபாராட்டாதிருப 
பாயாக; பாராட்வொயானால் நீ 
வேரைாச சுமககாமல், வேரே உன் 
னைச சுமச௫றசென்று நினைசதுக 
கொள். 
மக ரான் ஓட்டவைச்சபபடுவ 

தற்கு ௮நதக கிளைகள் ஒடிசதுப 
போடபபட்டன எனறு நீ சொல் 
இஇருய் 
௨௰ நல்லது அவிசுவாசததினா 

லே அவைகள் ஓஒடித்துத தளளப 
பட்டன; நீ விசுவாசத்திஞலே 
நிந்திருய; 13இறுமாபபைக காண 

  

ப 

    
௨௧ சுபாவத்தின்படி களைகளா | 

னவைகளைப பரரபாரனள் சபபவி | 
டாதிருக்க; உன்னையும் தள்ளாதப 
டிக்குப '*பயகதிருபபாயாக. 
௨௨ 1 மேலும் பராபரனுடைய 

தயயவையும் சண்டிபபையும் பாத 
அச்கொள்; விழுந்தவாகளிட சதி 
லே கண்டிபபையும் உன்னிடத 
இலே தயவையுமே பார்; 15அந்தத்   

  

போவாய்.



  
| உரோமா 0௨ OBS Tw. 

  

௬௬௯ 
  

௨௩ அனறியும 'அவாகளும் அவி 
, அவாசததினாலே நிலைத்திராவிட் 
| டால ஓட்டவைககபபடவொகள) 
' அவாகளை மறுபடியும் ஓட்டவைக 
(கிறதற்குப பராபரன் வல்லவரா 
யிருககிருரே. 
| ௨௪ அ௮னறியும் 8 சுபாவத்தின் 
' படி காட்டி ஓலீவாகயெ மரததிலி 
| ரது வெட்டபபட்டு உன் சுபா 
' வதடிற்கு விரோகமாய sawn pel 
' வமாகிலே ஓட்டவைக்கபபட் , 
I Ge, மிசவும அஇிகமாய்ச சுபா ! 
aa Marsan alu ௮வாகள் தங! 
| Bor சுய ஓலிவமரததிலே ஒட்ட 
| வைககபபவொர்கள் ௮ல்லவா? | 
। உடு 4 ஆதலால சகோதாரே, “நீங , 
| கள் உஙகள சுயபுசுதியிலே சாயா 
தபடிககு, ஒரு இரகசியததை நீங. 
சள அறியவேணடுமெனறு இருக் ' 

| இரறேன; என்னவெணில; 3புறத் 
சேசக்சார் நிறைவாய்ப பிரவேூக் 
குமளவும், இஸாவேலரில் *ஒரு 

  

பஙகுககுச கடினமானர் மனது 

உண்டாயிருக்கும, 
௨௬ 'பினபு மீட்பர் €யோனுக்கு 

arn, அ௮சூரமக்தை இயாககோ, 

பிலிருஈது நீக்குவார் என்றும், | 
௨௪ சான்அவாகளுடையபாவங் 

களை நீககுமபொழுது இதுவே | 
ஈரான் அவாசஞடனே பண்ணும் | 

யிரூகஃகிறபடியே, இஸாவேலர் எல் ' 
லாரும இரட்சிச்சபபடுவராகள். | 
௨௮ சுவிசேஷசசைக்குறித்து ௮ | 

வர்கள் உங்கள்நிமித்சம பகைஞூ | 
ராயிருக்கறாகள். | 
௨௯ தெரிரதுகொள்ளுசலைக்கு 

றித்தப பராபான் இருபைகொடுத் 
தலும் அழைச்சலும "மாராசவை 

களானபடியால், அவர்கள பிதாக் , 
களின்கிமித்சம் அன்புகூரப்பட் ' 
டவர்களாய் இருக்கிறார்கள். டி | 
௩௰ அதலால் நீங்கள் முற்காலத் । 

திலே பராபரனுக்குச் €ழ்பபடியா 
இருந்து இபபொழுது அவர்களு | 
டைய அவிசுவாசத்தினாலே இரக் ! 

  

| கம்பெற்றிருக்கிறதுபோல, அவர் 
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Sun gloy may 

1 வலத விசு 
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க்தி 
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௪87 ௯௨ டு 
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1 

களும் இப்பொழுது £ழ்ப்படியா 
| மவிருஈது;1 (பின்பு) உங்களுக் 
குணடானஇரக்கத்தினாலே(ஏவப் 
பட்டு) இரககம்பெறுவார்கள். 

௬௪ எல்லார்மேலும் இரச்சமாயி 
ருக்கத்தக்கசாகப் பராபரன் எல் 

| லாரையும்௮விசுவாசத்திற்குள்ளே 
அடைத்துப்போட்டபடியால்$ ௮ 
பபடியேயாம். 

௩௨4 ௮ பராபானுடைய ஞானம் 
அறிவு என்பவைகளின் சம்பூர 
ணம் மிகுஈத அழமுள்ளதாயிருக் 
இன்றது. 

| ௬௩11 இவருடைய நியாயத்தீர்ப்பு 
கள அ௮ளவறுக்கப்படாதவைகள்; 

| அவருடைய '!ரெறிகள் ஆராய்க் 
'அபார்க்கபபடாசவைகளாய் இரு 

| ககின்றன, 13காத்கருடைய இந் 

| சையை அறிக்தவன் எவன்? 
௬௪ !11இல்லது அவருச்கு உசா 

வுதுணையாய் இருஈதவன் எவன்? 
| ௬௫ 15அல்லது தனக்குப் பதில் 

சொடுக்கும்படிச்கு அவருக்கு 
முநதி ஓன்றைக கொடுத்தவன் 
எவன்? 
௩௭ **சகல்மும் அவராலும் அவர் 

மூலமாயும் அவருச்சகாகவும் இருக் 
। இன்றன, 11அவருச்கே என்றென் 
| றைக்கும் புகழ்ச்சி உண்டாகக்க 
ட வது.-- அமன். 

௰௨. அதிகாரம். 
க பாாபானுடைய இரக்கலகள ௩ எவனும் பெரு 

சைபாராட்டாமல, தன தன நிவைமையை ஆஅறிநது 
ஈடக்கவும, ௬ geo பிரியப்படுத்தமபடி 
Bue ஏவவும், ௯ அனபுமுதவிய சற்குணஙகள் 

உளளவாகளாயிருச்கவும், Dm குரோதத்தை நீக் 
கவும வேணடுமெனபது 

அ/பபடியிருக்சச் சகோதரரே, 
| 138ஙகிள் புத்தியுள்ள ஆராதனை 

் செய்ய, ]உங்கள் சரீரங்களைச் வே 
ஸனுமாய், பரிசுத்கருமாம், பராபர 
| னுக்குப் பிரியமுமாயிருக்றெ “ப 
। வியாச நிறுத்தவேண்டும் என்று 
பராபானுடைய இரக்சங்களின் 
நிமித்தம் "உங்களுக்குப் புத்தி 
சொல்லுறேன். 
௨ மேலும் “நீங்கள் இவ்வுலகத் 
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இற்கு ஓபபாய் நடவாமல், டரா இ. பி ௬௦. "பகத சொல்துவெவன் =| 
ret நன்மையும் “eo. தி சாலலுஇறதி ல சாகமதை. 
(pw ைவுமான சித்தம் அ ஜக தெச யம் இருச்சுக்சகடவன்; தரம | 
சென்று நீங்கள் பகுத்து அறியத், » « களைக் கொடுச்கர் வேணடுபவன் 

தக்கதாக, *உங்கள் மனதைப் புதி 4சபே 52௮ | கபடம் இல்லாமையாய்] ப 
தாக்குசலினாலே மறுரூபமாய் 6| 7° 2) டீச் செய்யகசடவன். 1*முதலாளி 
டந்துகொள்ளுஙகள். ௨௨ ௩ ௬ |யானவன் சாக்ரெதையுடனே இ 
௩ 4 அல்லாமலும் எனக்குக் 12௧ * ருக்சச்சடவன்; 1“இரச்சம்செயகி 

கொடுச்திருகீகிற கருபையினாலே ச கொரி ௩௦ வன உசசாகத்துடனே LIL 
நான் இன்னும் சொல்லுஇிறதாவ a and செய்யக்கடவன். 

து? உங்களில் எவனானாலும் தன் ao, 8) 9) & {I bo wear அன்பு மாயமத்ற 
னைக்குறித்து *நினைக்சவேண்டி. ee ae சாய் இருபபதாக; '*பொல்லாங் 
யதற்கு மேலாக நினையாமல், “௮ ocr ௦௧௨௦ சானதை அருவருக்து,ன்மையில் 
வனவனுக்குப பராபரன் பங 5௧ சொரி ௨ | ஒட்டிகசொண்டிருபபீர்களாக. 
நட்ட விசுவாசம் எவ்வளவோ, ! mes ecu? | ம சகோதரசிகேகத்திலே$ ஒரு 

  

               
  

அவ்வளவின்படி.புத்தியாய்*ஈடக '* இரேக்கு, புத) வருக்கொருவர் மிகவும் பட்சமா 
கத்தக்கசாகத் (தனனைக்குறித்து திக்கு யிருஙகள; '$சகனம்பண்ணு கறதில் 
நினைக்கவேண்டும்). ட a ° ஒருவருக்கொருவர் மூஈதிககொள் 

ve ளுங்கள். 

சரீரத்திலே ராம் ௮கேச அவயவக | சொரி oo, ௰௪ அலுவலில் நீங்கள் அசதியா 
களை உடையவர்களாயிருகக,௮வ. ௨௭ எபே ச |யிருக்கக்கூடாது; உங்கள் அவி 
யவங்கள் யாவும் ஒரே தொழில டூ ௪.59 யிலே தீபவளர்ச்சியைபபோல இ 
இல்லாசவைகளாய் இருகிறது ௦ கொரி உ | ராது; கர்ததருக்கு ஊழியம்செய் 

போல, | ௪ சபேசம, யுங்கள். 
டு "அகேகராகய நாமும் இறிஸ் பப ௨௨ | 0௨ ”1ஈம்பிச்கையிலே சசதோஷ 

துவுக்குள்ளே ஒரே சீரீரமாயிருக் | க கொரி ௦௨, | மாய் இருப்பீர்களாக; “*உபத்திரவ 
&, ஒருவருக்கொருவா அ.வயவங் | | 408௨௦௪ | சாலசதிலே பொறுமையாயிருங 

களாய், மண்ட க கள்: 
௬ 3நமக்குக் கொடுக்சபபட்ட | சலா ௬ ௬ | ௰௩ Oeusghas oGunus sig 
இருபையின்படியே பலவித வா. பகடு ப இருங்கள், “வருத்தபபடுகிற. பரி 
ங்கள் உள்ளவர்களாயிருக்கிறோம், | 12. gu 06 sa சுதசவான்௧ளுககு உதவிசெய்யுங் 
10 அந்தப்படி. தீர்க்கதரிசனம் சொ. சகொரி௦௪௩ தள்; 4அக்நியருக்கு உபசாரம் செ 
ல்லுறறெ வரத்தை உடையவன tana uber ய்கிறதை நாடுஙகள். 
விசுவாச அளவுக்கு ஏற்றதாக ௮ப |! sGaBes or *5$உங்களைத் துன்பப்படுத்து 
படிச் செய்யக்கடவன் ர்க சா ' இறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்; ஆசீர் 

er உதவிசெய்றெ வரத்தை ௨. உகொரி௮ு௨ வாதமே அன்றிச் ,சாபமிடாதி 
டையவன் உதவிசெய்கறெதிலே 14௮ப௨௦௨௮  ௬பபீர்களாச, 
சாச்சதையாய்இருச்சக்சகடவன்; ees ௰௫ *₹சந்தோஷப்படுகிறெவர்களு 
11 போதிக்கெவன் போதி த | s@u @o Con சந்தோஷபபடுககள்; ௮ழு ' 
லே சாச்சரதையாய் இருக்சக்கட | 15 ௨கொரிக ௭ கறவாகளுடனே அழுங்கள். 
வன். ௰ர௬ “ஒருவருக்கொருவர் ஐக்க 
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உசோமா De அதிகம. 

மான செதையுளளவர்களாய் இரு 

பபீரகளாக; 1மேன்மையானவை 
களைச் சதியாமல், தாழ்மையான. 
எர்களுக்கு இணங்குஙகள்.* 
௰எ 4| ?உஙகள் சுயபுததியில் சா ' 

யாதிருபபீர்களாக; யாவனுக்கும் | 
திமைக்குத் திமைசெய்யாதிரு௩ : 
sar; terns மனிதருக்கும்முன்பா. 
& யோக்யெமானவைகளை ஈடப। 
பியுஙகள். | 
௰௮ “எல்லா மனிதரோடும் சமா 

| 

தானமாய இருக்கக்கூடுமானால், : 5௦ சபே ௨ வாகளாய இருக்கிறார்கள; ஆகை 

உஙகளால் ஆனமமட்டும் ௮பபடி 

யே செயயுஙகள். 

௰௯ பிரியமானவர்களே, ₹பழி 
வாஙகுதல் எனககு ஏற்றது, நா 
னே பதில் செய்வேனென்று காத 
தீர் சொல்லுகிறா என்று எழுதி 
யிருக்றெபடியால், "நீய்கள்சாமே 
பழிவாஙசாமல் (அவருடைய) 
கோபாச்சினைச்கு இடஙகொடுங 
கள். 

௨௰ ஆச௫லால் “உன் சத்துருவுக் 
குப பசி உணடாயிருக்கும்பொ 
ws அவனுக்குப போசனம் 
கொடு; அவனுக்குத் தாகம் உண 
டாய் இருக்கும்பொழுது அவன் 
தாகச்தைச் தீர்ப்பாயாக; நீ இப் 
படிச்செய்தால் அவனுடைய தலை 
யின்மேல் நெருபபுள்ள கரிகளைக 
குவிபபாய். 
௨௪ தீமையினாலே நீ செயிக்கப 

படாமல், தீமையை ஈன்மையினா 
லே செயிபபாயாக, 

  
  0௩. அதிகாரம். 

ச துரைத்தனததாருக்குச் செலுத்தவேணடி.ய 8ழ்ப | 
படிதல முதலான கடமைகளைக் குறிததது ௮, 

அன்பு நியாயபபிரமாணத்தை நிறைவேறறுமென | 
தும, ௦௧ பெருஈதினறி குடிமுதலிய பாலச்செய ' 
கைகள் சுவிசேஷததுக்கு ஒவவாதெனறும காட. 

9 டியது | 

_இ/இகொரம் உள்ளவர்கள் பராபர | 
னாலே அன்றி இருக்கமாட்டார் । 
கள்; 11அதலால் எநத மனிதனும் ப 
அ, கொரம் உடையவர்களு க்குக், 
தீழ்ப்படியச்கட வன்; உண்டா. 
யிருக்க அதிகாரிகள் பராபர 

t சே ee @ 

QD wa. 

td 

1 go tHe a2 

* அலலது stp 
மையானனைவைக் 

னில மணாமமிய 

மாயிரு்கள 

9 வாக் ௩ ௭ 

Qe Oa ஏசா 

@ we a Gur 

de 2 ff) 

ம. வாக உ௰ 

ae, ne @ | 

am &@ Gse@ | 

  
4 உரோ OF Dee | 
௨ கொரி ௮ | 
OF 

5மாற், ௯ ட 
உரோ௰௪ ௰௯ 
எபி 0௨ dF 

6 @ Cur mo 

௩ எபி ம் ஈம் 

7௬ மோமக,ம், 9. 

வாக் ௨௪௨௯ 

Oe as 

8௨மோ ௨௬௪,। 

@ வரக் ப.) 

௨௧, ௨௨ மத 

நு ௪௫ 

Garé gy OG, 
O& தானி ௨ 

யக ௪ 

Cues Dem wa 

1064 5 #& Gu 
Qo. Om 

ர் அல்லது கட 

டளையிடபபட்டி | 

ரகஇராகள 

11தீத ௩௪ 

Wa Gu a oe 

& OS 

13 பாறு ௨ 

146 பேக 

15 0g 22,04 

wip da der, 

தூக் ௨ம் உடு,   

யைச் செலுத்துகிற தே௨ ஊழியக் 

உ | ௫ 

௬௪௧ | 
பட்ட | 

“wer நியமிச்சபபட்டிருக்றொ 
கள. 

௨ 11ஆனதால் ௮திகாரம் உள்ள 
வர்களுக்கு எதாத்து நிற்தெறவன் 
பராபரனுடைய நியமத்துக்கு ௪ 

இாததுறகிறான்; அபபடி எதிர்த்து 
நிற்திறவாகள தஙகளுக்குத்தாமே 
ஆக்கினை வரருபண்ணு ருர்கள். 

௬ மேலும துரைகளானவர்கள் 

நற்திரியைகளுக்கு ௮ல்ல தர்க்க 
ரியைகளுககுப பயஙகொடுக்கிற   யால் நீ ௮திகாரததுக்காகப் பய 
 மில்லாதிருககவேண்டும் என்றி 
ருந்தால், 1*ஈன்மை செய்வாயாக) 

௮தினால் உனக்குப் புகழ்ச்சி உண் 
| LT lD. 

| ௪ உனக்கு ஈன்மை உண்டாகும் 
' பொருட்டு ௮வன் பராபரனுடை 
ய ஊழியககாரனாயிருக்சிறான், நீ 

| தீமைசெய்தால் பயம் சொள்வா 
பயாக; கட்கசதை அவன் வீணாய்ப 
பிடிக்சவில்லை; பொல்லாஙகைச் 
'செயகிறவன்மேல் கோபாக்கினை 
'வரபபணணும்படி ௮வன் நீதி 
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௬ அதினாலே நீங்கள் (அவர்க 
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யைச் செலுத்துங்கள்; தீர்வை 
யைச் செலுத்தவேண்டியது எவ 
னுச்சகோ, அவனுக்குத் தீர்வை 
யைச் செலுத்துங்கள்; பயப்பட 
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௮ 4 ஒருவரில் ஒருவர் அன்பா “2. யாமல், 'கோத்தராகிய இயேசு௧௫ , 

யிருககிறதே அன்றி, மற்றொன் | ஈம் மோ றிஸதுவைத தரித்துககொள்வீர்க | 
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௯ எபபடியென்ருால் விபசாரம் | | மச யா/ உறு ம௩ அவைசமிலை ஒருவருககொறுவா விதனம | 

பணணாதிருபபாயாக; கொலைசெ ie 1 மத உட ௪௦ | உணடாககாதிருகவேணமெனறும, பம, Aur: 
| யம காடடியறு | 

ய்யாதிருபபாயாக, களவுசெய்யா |, து ட. 
ட 4 Q 201 8 119 ஈவாசச்சில் பலானமுள்ளவ | திருபபாயாக,பொய்ச்சாட்சுிசொ, ௩௪ எபே ட 2 

கேடி னுடைய நினைவுகளை நீஙகள குற | ல்லாதிருபபாயாக, இச்சியாதிருப ் ட ் 3 
௪ (ஈமாய எண்ணாமல், [அவனைச் ' 
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களும் வேறு எரநதக கற்பனையும। கொலோக 9 | FESS களவு கள் 
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ல; பிறன்மேலும அன்புகூர்வா ௨௨. ௩ டாவாயும புசிககலாம எனறு நமபு 

யாக எனற ஓரே பிரமாணததி | 41 27 60 Barak. பலஈனமுள்ள மற்றொரு 
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,௰ அன்பானது பி க்சுபபொ 5 ௩௦௪ 
அ] ஷி! அனு கு 1]பிவி ௪ பி 

ல்லாங்கைச செய்யாது; ஆதலால் | கதேச௪ wr 

“அன்பு நியாயப பிரமாணததை ஙி | ட் பே உட 

௩ புஏககிறவன் புசியாதிருகஇற 

வனை அ௮சட்டைபண்ணாூருப 
பானாக;!$புசியாமலிருக கிற வனும் 

றைவேற்றுகறசாயஇருகனெறது nese “e ட் புசகிறவனைச் குற்றமுள்ளவன் 

Os | மேலும் ”நிததரையை பத கபே ௨ ௦ ஏன்று நினையாகிருபபானாக; பரா 
ட்டு எழுஈதிருக்கதசக்க வேளை ene “பரன் அவனைச் சேர்சதுகசகொண் 
யாயிற்று என்று நாம் காலசதை' கொலோக௯ பாரே, 

அறிஈதிருச்செறபடியால், இபபடி | 11௨0 ் 2 5) ௪ 11மற்றொருவனுடைய வேலை 
எச்சரிக்கிறேன்; அன்றியும காம ட்ட ட க்காரனைக்குற்றமுள்ளவன் என்று 
விசுவாசிகளானபொழுகு இரட் If yous sor இர்ச்ற ரியாவன்? அவன் நின்றா 
சிபபு சமிபமாயிருஈததிலும் இப | co லும் விழுந்தாலும் அவனுடைய 
பொழுது அது ஈமக்கு ௮திக சமி! ௦௨.௮௭ சொரத எசமானே அவனை விசா 
ven pa eres ச சொரிய ௨௪ ரிபபான்; மேலும் பராபரன் அ 

௨ இரவு சென்றுபோயிற்று;. ee “வனை நிலைகிறுதத வல்லவரான | 
பகல் சமீபமாயிற்று "ஆனபடியி ம சொலோ ௨ | படியால் அவன் நிலைகிறுதசபப 
னாலே அர்தகாரத்தின் இபியை “pure oe, | Ome 
களை நாம்தள்ளிபபோட்டு, "ஓளி வ ௪ ௨) டு 1 அன்றியும் ஓருவன் ஒரு 
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Uh 

  

  ளக்கடவோம். | மாக, எண்ணுகிறான்; வேறொரு 
Om *பேருணவையாவது, வெ | வன் எல்லா சாள்களையும் சரியாய் 
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| Boag சாசசருகசென்று ௮ப | 
Ube செய்கிறான) புசிககிறவன | 

| பராபரனுசகுத் தோத்திரம் செலு | 
. சதுகறபடியால,;காதசருககென்று | ' 
| புரிக்கிறான், புசியாமல இருகூற | 
௮னும காசுதருககென்று புசியாம | 

। லிருஈது “பராபரனுக்குச தோததி 
. ரமசெலுதுதுகிறான. 

எ சமமில் யாவனும சனககா, * 
' கப பிழைககிறதும இல்லை; யாவ | 
ணும் தனககாச மரிககிறதும் இல் 
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ட. ஆகையால நாம் பிழைத்தா | 
லும் மரிகதாலும் சாதசருடையவா 

' களாயே இருபபோம. 
*அசற்காகக இறிஸ்்தவும் wolf | 
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யாசனசகிற்குமுன்பாக கிறுதசப 

' படுிவோமே. 
Os Tenor 2வனுள்ள௨ன்; முழ 

WET யாவும் எனககுமுன்பாக 
முடங்கும்; Glaser யாவும பரா 
பரனை ௮றிச்சைபண்ணுமெனறு 
பராபரன் திருவுளம்பற்றுகிருர் 
என்று அழுதியிருககிறதல்லவோ( 
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ye | விசேஷிசதுசகொளளாமல் இருக ரித்றக பெ எரு 

- அசுத்தமாயிருக்கிறதே அன்றி, 11ஓ 

இலலை. 

மாக; *வழுவுசற்காவது விழமுதற்கா 
வற எதையாகிலும சகோதரனுக் | 
குழுன்பாச வைததபபோடாசப | 
டிககே எணணமுள்ளவாகள் ௮, 
வீராகளாக. 
We கான் காசதராசிய ,இயேசு 

வினாலே௮றிஈதிருககெபடி, "ஒரு 
பொருளை ௮சுநதம்ர் என்று எண 

ணிககொள்ளுகிறவஹுககு அது 

ர பொருளும தானாய் சுத்தம]   
௰௫ அன்றியும் புசிககி.தினாலே 

உன்சகோதானுக்கு விசனம் உண் | 
டாகஇனால, நீ அனபாய$ CLS | 

, தஇறவன அல்ல; அவனுககாகக | 

| 

| 
| 

| 
॥ 

இிறிஸது மரிததாரே, 1“அபபடிப 
பட்டவனை உன போசனததினு 
லே செதெ௫பபோடாதிருப்பா. 
யாக; | 

௰௬ 13உஙகள் ஈன்மை தூாஷணிக , 
கபபடாதிருபபதாக. 
0௭ 14பராபானுடைய இராசத | 

யம் புசிபபினாலும் குடி.பபினாலும*| 
அலல, நீதியிஞலும் FTE NCTE | 
இனாலும் பூரிசுச்ததவியால் வரு | 
இற சகசதோஷசதினாலும் பொருக | 
இயிருகஇின்றது. | 
௮ | 1இவைகளாலே இறிஸ்து | 

வுககு ஊழியம்செயகிறவன் பரா | 
ப.ரனுககுப பிரியமானவனுமாய, 

மனிதருக்குப் பாசதிரனுமாய் ற. 

  

| ருக்சிறான். | 
௰௯ இபபடியிருக்ச, சமாதானத் 

திற்கும !1யாவராயும் ஐச்சபபத 
ததறரும் ஏற்றவைகளைத் தேடிச் 
கொளளக்கடவோம். 
௨௰ !$போசனதஇின்றரிமிதசம் பரா 
பரனுடைய இரியையை -அழித் 
துபீபோடாதிருபபாயாக;1*எந்தப 

பதார்த்தமும் சுத்தமூள்ள்துதான்; | 
(மற்றவன்) விழுதற்கு ஏதுவாகும் | 
படி. எதையாகிலும் புஏக்றெவ 
னுச்கே அது தீமையாயிருக்கும். | 
௨௧ உன் சதோதரன் வழுவுதற் 

காவது) விழுதற்காவது) பலன 
மாகுதற்காவது ஏதுவான “மாம் | 

  

 



  ~ 

ர 

ட௬௪௪ 
  
சததைப புசியாமலும்;இரசததைப் 

| பானம்பண்ணாமலும; மறற எதை 
யாலும செயயாமலும் இருக்கிற 

| தே ஈன்மையாயிருக்கின்றது. 

ட ௨௨ நீ நிச்சய அறிவுள்ளவனா 
னால்; *தைப பராபரனுக்கு முன் 
பாக நீ தானாய்க் கொள்வாயாக; 
ஒருவன் தான் சம்மதிக்கிற பொ 

' ரூளினாலே சனக்குச் குற்றம் வரப 
car COE REET, அவன் பாக் 

'தியவானாயிருபபான். 

om (போசன பதார்த்தங்களுக் 
'குள்ளே,) வித்தியாசம்பண்ணு 
'றவன்* (அவைகளை) நிச்சய அறி 
 வில்லாமல்புசிச்சபடியினாலே ஆக 

. இனைக்கு ஏதுவாயிருபபான்; “நிச 
சய அறிவினாலே வாராத யாவும் 
, பாஏமாயிருககின்றன. 

| ௰௫. அதிகாரம். 
டக பலமுளஎளோ பலானரைத் தாககவேண0மென 

பது ௨ இறிஸது தம்மைப் பிரியபபடுத்தாமல 
யூதாகளையும அஞஞானிகளையும ஏறறுககொண 
டத போல, சாமும ஈமமைப பிரியபபடுத்தாமல 

1 ஓருவரை ஒருவா எறறுக்கொரளவேணடுமென 
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௮௨ அ... குமபொருட்டாய், முன்பு 1எழு | 

1s Gur ௩  இயிருக்றெலைகள் எலலாம ஈமச் | 
* gos சர் குப போதகமாக எழுதபபட்டி | 

தேகககொளளு ருக்கின்றன. | 
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யும் ஆறுதலையும் கொடுக்கற பரா 
பரன், நம்முடைய காததராகய இ 
யேசுககிறிஸ்துவுக்குத் தேவனும் 
11 பிதாவுமானவனா நீங்கள் ஐக்௪ ' 
மாய் ஓரே வா.பினாலே துஇிககும். 
படிக்கு, | 
௬ இறிஸ்து இயேசுவினுடைய | 

சித்தத்தின்படியேர் ஒருவருககொ' 
ருவர் ஒரேவிதமான சரதையுள்ள 
வர்களாய் இருபபதற்கு அதுக. | 

or 

9 உரோ ௪௨௭௩, 

ee க கொரி றன் | 
கக ௰௰௰௧ கம்செய்வாராக. | 
௩. இிமோ ௬ a9 ௮அபபடியே!*பராபரனுக

்குப 

Og, Der ee . . . . 

l02Gir oe புகழ்ச்சி BCL AE GSE EST | 

மச சசொரிச | கிறிஸ்து ஈம்மைச சோததுககொ | 
D Sed m, we 

11அப ௪௨௪ 
ரா ஒருவர் சேர்த்துககொளளுங் 
கள். 

௮ (இதைக்குறித்து) நான் பின் 

ர் அவலது மாதி 

ண்டதுபோல, 7நீங்களும ஒருவ | 

| 

ரியினபடி பே | 

| 
| 

12 உரோடு ௨ பத மடு பவுல நிருபததை எழுதினதறகாக நியா ' 6 ப் 14 
யமசொவலி, ௨௮ ஆவாகளை வநது காணபே ‘1d eG oe னும் சொல்லு கறெதாவது: பிதாகக 

னெனறு வாககுததத்சமபணனரி, ௦6 அவாகள | By Me OTE GU பணணபபட்ட வாக்குக் 

தனக்காக வேணடிக்கொளளாமபடி, கேட்க 
கொண்டது 

| அஇழ்னபடியினாலே 

வர்களுடைய பலானஙகளைப 

டும்; அல்லாமலும் காம் ஈமககுப் 
பிரியமாய் நடவாமல், 

௨ “அவனவன் தன்தனக்கடுத்த 
பிறனுடைய ஞான வளர்பபுககு 
ஏதுவான ₹ஈன்மை உண்டாகும 
படி ௮வனுக்குப பிரியமாய் ௩டக 
க்ச்கடவோம். roy   ௩ 7இறிஸ்துவானவரும் தமக்குப் 

| பிரியமாம் நடவாமல்) உம்மை 

| கிந்திச்ிறவர்களுடைய நிந்தை 
| கள் என்மேல் விழுந்தன என்று 
எழுதியிருக்றெபடி. நடந்தார். 
௪ அன்றியும் வேதவாக்யெங் 

கள் இருட்டாந்தப்படுத்தின பொ 

| 
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பொறுமையோடே சடககவேண | 

, ! ௨ 
பலமுள்ள ! 15 டிதமட ௨௪ 

வாகளாதிய நாம் *பலஈனமுள்ள , Cures ds 
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அமையினாலும் ஆறுதலினாலும் | 19 ௪௨ moe a. 

14 உரோ ௬௩ ் . . 
» கெரி ச தீதீதீஙகளை உறுதியாக்கும்படிசகு, 

௦ 1*பராபரனுடைய சததியத்தின்நி 
மித்தம் இயேசுக்கிறிஸ்து விருத்த 
சேதனம் உள்ளவாகளுக்கு ஊழி 
யக்காரரானார். 

௯ 1$புறச்சேசத்தாரும்(அ வருடை 
ய) இரச்கததிற்சாசப பராபரனைத் 
துதிககும்படிக்கு ௮பபடியானா; 
ஆதலால் எழுதியிருக்கிறதாவது: | 
17இதஇின்கிமித்தம் கான் புறத்தேசத | 
தாருக்குள்ளே உம்மை அறிக்கை : 
பணணி, உம்முடைய நாமத்தைச் ! 
சொல்லி, சங்கேம்பாடுவேன் என் 
பதே; மறுபடியும் ௮வன் சொல்லி 

யிருக்கிறது. 

ம, 13புறச்சேசத்தார்சளே, அவரு ! 
டைய சனங்களோடேகூடச் சக | 
தோஷ பபடுஙகள் என்பதே. 
௰க மறுபடியும் ௮வன் சொன். 

னது: caer புறத்தேசத்தார் 
சளே, 13பராபரனைத் துதியுஙகள்) 
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உசோமர் மட அதிகாசம். ௬௩௪டூ 
  

எல்லாச் சனங்களே, ௮வனா மிக 
வும் துதியுககள் என்றான். 
௰௨ எசாயாவும்சொன்னது: ஈசா 

யின் வேர் இருக்கும்; புறத்தேசச் 
தாரை ஆளும்படி எழும்புவாரும் 
இருப்பா) அவரில் புறத்தேசத் 

தார்கள் ஈம்பிச்கையாய் இருப்பார் 
கள் என்றான். 
௰௩ அந்தப்படியே நீங்கள் பரி 

சுத்ததவியின் பலத்தினாலே ௮ந்த 
நம்பிச்சையை அதிகமாய் அடை 
யம்படிச்கு ஈம்பிகசைச்கு ஏது 
வான பராபரன் £விசுவாசததி 
னால் உண்டாகும் எல்லாவித சந் 
தோஷத்தினாலும் சமாதான ௪வுச 
இயத்தினாலும் உங்களை நிரப்பு 
வாராக, 
௰௪ 4 3என் சகோதரரே, நீங்கள் 

தாமே நற்குணத்தினால் நிறைந்த 
வர்களுமாய்; சகல அறிவினாலும் 
நிறைந்தவர்களுமாய், *ஒருவருக் 
கொருவர் புத்திசொல்ல வல்லவர் 
களுமாயிருக்கறீர்கள் என்று நா 
னும் உங்களைக்குறித்து நிச்சயமாய் 
அறிர்திருக்கிறேன். 
௰௫ அப்படியிருந்தும் சகோ 

தரரே; பராபரன் எனக்குக் கொ 
டுத்ச கருபையினாலே நான் உங்க 
ளுக்கு ஞாபகபபடுத்தம்படிக்கு, 
இலைகளை ௮இக சயிரியமாய் 
எழுதினேன். 

௰௬ புறத்சேசத்தீர்கள் பரி 
சுக்ச ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக 
சப்பட்டுப் பராபரனுக்கு மிகவும் 
பிரியமான பலியாகுமபடிக்கு," 
ரான் புறச்தேசததாருக்கு இயே 
சுக்கறிஸ்துவினுடைய ஊழியச் 
காரனாய்ப் பராபரனுடைய சுவி 
சேஷத்திற்கு ஏற்ற ஆராதனைசெய் 
யும்பொருட்டு, (அந்தச் இருபை 
எனக்கு உண்டாயிற்று). 
௰எ ஆதலால் சான் இயேசுக் 

இறிஸ்துவைக்கொண்டு 3$பராபர 
னுக்கு உரியவைகளைக்குறித்து 
மேன்மைபாராட்டுதற்கு முகாந் 
தீரம் உண்டு, 
dy ஆனபடியினாலே இறிஸ்து 

  

  

இ. பி, ௬௦. 
வதை அரவ 

1 er, ds, 4, 0, 
வெளி,டு ட 
22. da, 
உரோ ve 

dea. ow, da, 

3a. Gu « oe. 
கயோ௨உ ௨௧ 

4 சொரி ௮. 
க, ளம் 

உரோ ௧௪ 

de. ௬ கலாச 

0@ «Guana, 

beet ௬௬ வம், 

பிவி௨௰எ 

* அல்லத காணி 
க்கை 

7 உரோம்க மர 

கவா ௨ ௭௮, 

௬ கீமோ 
௨௱ ௨நீமோ 
& 06 

8a, @ « 

9 gu ௨௧௯ 
சலா ௨.௮ 

10௨ரோ க ௬. 

de 2G 

ll gu Om be 

௨ கொரி, ம௨, 

oa 

19 எசா டெம்டு 

13௨ கொரி 2, 
0s, 0@, Da 

14 aGae & Dn 
கதெச,௨ wer, 

DS 
ர் அவலது மிகு 
இயாய 

15 ௮ப De ௨௪, 

கம வ௪ உரேர, 

& va, 

1 அல்லது உ௰௧ 

கள இனததோ 
@, ae. ws 

16 அப, 80), ௪,   

வானவர் என்னாலே 7ஈடப்பியாத 
வைகளில் ஒன்றையுங்குறித்துப் 
பேசத் துணியாமல், 

௰௯ 13புறத்சேசத்தார் வார்த்தை 
யிலும் செய்கையிலும் விசுவாசத் 

திற்குக் சீழ்ப்படியும்படித்கு, எரு 
சலேம் ஈகரத்தைச் சொடம்க ௮ 
தைச் சூழ்ந்ததிசையிலேயும் இல்லீ 
ரிச்குத சேசம்வரைக்கும் இறிஸ்து 
வினுடைய சுவிசேஷத்தை விஸ் 
தாரமாய்ப் பிரசங்கெகத்தக்கதாக 
11 தற்புதங்கள் அதிசயங்கள் என்று 
இவைகளின் பலத்தினாலும் பரி 
சுத்த ஆவியினுடைய பலத்தினா 
லும் ௮வர் என்னாலே ஈடப்பித்த 
வைகளைக்குறித்துமாத்திரம் Cues 
துணி௫ூழேன். 
௨௰ மேலும் '*அவராக்குறித்து 

அறிவை அ௮டையாதவர்கள் ௮வ 
ராப் பார்ப்பார்கள் என்றும்,கேள் 
விப்படாதவர்கள் ௮றிர்துசொள் 
வார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிற 
படியே, 
௨௧ நான் மற்றொருவனுடைய । * 

௮ஸ்.திபாரத்தின்மேலே கட்டாத 
படிக்கு, , இறிஸதுவின் நாமம் 
சொல்லப்பட்டிராச இடங்களி 
லே சுவிசேஷத்தை, அறிவிக்கும் 
படி, ௮தஇக கருத்துள்ளவனாய் இ 
ருக்கிறேன். 
௨௨ 4 14அஇனாலே கான் உங்க 

ளிடத்தில் வருகறதற்கு Cras 
சரம் தடை உண்டாயிற்று. 
௨௬ இபபொழுது நான் இந்தச் 

திசைகளிலே இருச்இறதற்கு இ 
டம் இல்லாதபடியினாலும், '“உங் 
களிடத்துக்கு வரும்படி ௮ரேச 
வருஷங்களாய் எனக்கு மிகுந்த 
விருப்பம் உண்டாயிருந்தபடியி 

ன்லும்; 
௨௪ நான் இஸ்யானியா சேசச் 

இற்குப் பிரயாணமாய்ப் போகும் 
பொழுது, உங்களிடத்தில் வந்து 
உங்களைச் கண்டுபேசவும், உங்க 
ளோடு] இருக்்றெதினாலே முத்திச் 
சற்று மனச்சர்தோஷம் ௮டைந்த 
பின்பு அவ்வழியே உங்களால் 
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௬௪௭௬ 
  
அனுபபிவிடப்படவும் ஈமபியிரு ' இ. பி. ௬௦ 
E@Cn or. | பெய அவ! 
உட இபபொழுது 1மசசேதோ 1௪ சொர 05 

> க 6,0. 2. Gar 
னியா காட்டிலும் அகாயாநாட்டி! ௩ ௨ 
லும் உள்ள சபையார் எருசலே| ௦௨ 

2 gu ௯ ௨௨ மில் இருக்கற பரிசுத்சவான்க , oon ae 

ஞூக்குள்ளே இருக்கிற எழைக। டீ 
ஞூக்காகச் சில சருமஙகளைக சேர 4௨ dave 

மக கொரி ர 
சதுக்கொளளப பிரியமானபடியி , ls sor mn 

னாலே; பிலி # Dar 
௪ டி 6. ம் 

. ச 6 oS mh Qo 

பரிசுச்தவான்௧ளுககு ஊழியம அல்லது இப 
செய்யும்படி அவ்விடத்கிற்குப | படியாதவாகளு 

ர | கரு பிரயாணமாய்பபோக எதசனமா se ay we 
We Omen. | 2 Gard & om 

| 

| யாக் ௪ 0@ ௨௭ அபபடிபபட்ட பிரியமுள “5. a 
ளவாகள ஆவதற்கு அவாகளு 145 சொரி v2 

டைய கடனாளிகளாயும இருகஇ| ட. உ கொரி 
ரூாகள்; எபபடியென்றால,53புறச |” eee 
தேசத்தார் அவாகராடைய ஞான « ov 
ஈனமைகளில பஙகுபெற்றிருக்ச; | a கொரி ௮ 
(சஙகள்) *சரீர ரன்மைகளால ௮ | 
வாகளுக்ரு ஊழியம்செய்ய Buin | 
ய்மாயிருககினாதே. 

1922 சொரி த 

மக கொலோ 

சி மட 

1 பிவி ௨௧ 

  

aH இ சி ஊ மியத்தை ரன ,]4/உரோம௩டி௰ 

நிறைவேற்; ௫) ப்லனை ககொரி ww 
6 ற ற்றி, இ ன்பு of an ow Ort 

வாகள சையிலே பச்திபபதெ 
Blan Nery, உ௱கள ஊாவழியாய 
இஸபானியா தேசசடிற்குச செல் 
லுவேன். 

௨௯ நான் உஙகளிடச்தில் வ 
ரூமபொழுத; இறிஸ்்துவினுலட 
ய சுவிசேஷத்திலுள்ள சம்பூரண 
மான நசாவாசங்களோடே வரு 
வேனென்ற அறிஈஇருசசிறேன. (17 அப ௨௩ ௩, 

ய யக பிவி௪ 

Gh @ Glos m 

wr, எட்ட யு 

பம் 

15 sug uo 

16 பிவி௦ 

நயோ 

இர. 

a dey 

& 6 Ge 

| 

          

உசோமா ௬ ௮.இகாச ம. 

ட ௬௨ !*என்னோடேகூட நீமகள் 

௬௰ ர மேலும சகோதாரே, Ty ட்டம் 
4 . me ia i" ௪ 

தேயா சேசத்தில் இருகறெ அவி ம்ம 
சுவாசிகளுக்கு* கான் தபபுவிக் 
சப்படும்படிககும, பாரீபரணு 

ச e um 

டைய திததக்தினாலே sna a ' 
தோஷததிடனே உங்களிடத்தி | 
ற்கு வந்து 1/உங்களோடேகூடச | 
சவுக்கயெபபடச்தக்சதாக, 

11 உ ௦ மி உ ர்க சொறி மக 

ma கான் எருசலேமிலுள்ள | கொலோ | 
பரிசுச்சவான்களுக்குச் செய்யப ! ௪ மம ப்லே 
போகிற ஊழியம் குப் “ 
பிரி O es ழியம் HONE OHEGU 19 ச கொரி ம௬ 

யமாயிருக்கும்படிச்கும், ௦௫ 

' எனசசாகப பராபரனை கோக, 
| போராட்டமாய்ச் செபம்பண 
ணவேணடும் என்று ஈம்முடைய 

| கர்ச்தராயெ இயேசுகதிறிஸது 
Mer சிமிதசமும 13அவியானவ 
ரால் வரும் அன்பின் நிமித்த 
(தேம உங்களை வேண்டிசகொள 
| 05 IC marr. 
| ௩௩ 1*சமாதானததை அளிகடற 
| பராபரன் உங்கள அனைவரோடுந 
கூட இருகசக்கட வா--மன். 

௬. அதிகாரம். 
பவுல அரேகருசகும் சகோதரா வாழதததல சொ 
வலவும) ம பிரிவி*னகளையும, இடறலகளையம 

உண்டுபணணுகிற வாகளைக்ருறி௩ற. எச்சரிககை 
ட யாயிருக்கவும காட்டி, ௨௧ இஅர௫ேகா விளவுதவ 

களை அமிலிஈநு, பராபானுகருத ததியும தோததா 

Gio Geass) நிருபதகை முடி தாது 

| 
டி 

|   
'8ீஙசள  1$கெஙஇிரேயா ஊரின் 
சபைக்கு ஊழியக்காரியாகிய ஈம | 
ப முடைய சகோதரி வொய்பேயா | 

மாக காகஸாபபறறி இருக்கிற 
வம் என்று 15௨ பசாம் செயது ! 

2 அ௮வளுககு உஙகள் உசவி, 
வேண்டிய காரியம ஏதோ; 2/8) | 

| 

பரிசுத்தவான் ௧ சகு ஏற்றபடி | 

ச லே ௮வளுககு உதவியாய் இருக் 
கவேணடுமென்று அவளை உங்க | 

ரூக்கு ஒபபுவிககிறேன், அவளும் ! 
அகேகருஃகும் எனககுஙகூட ஆ. 
Frain Oey rer ot 

௩ 4 இறிஸது இயேசுவினீடச 
கில் என்னுடனேகூ்ட வேலை 
யாள்களாகிய 1பிரிஸ்கில்லாளை 
யும் அச்கில்லாவையும வாழ்சது ' 

oo செய்யுங்கள் ங் 

௪. அவர்கள் என பிராணனுககா. 
கத தஙகள் கழுத்தையும் நீட்டின ' 
வாகள; அவாகளுககு நானமாத் 

/ரமலல, புறச்தேசக்தாரில் உண் 
டாள சபையார் எல்லாரும ஈன்றி 
யறித$லைக் காண்பிக்கத்தக்கது. 

டு *அவாகளுடைய வீட்டிலே 
கூடிவருகிற சபையையும் வாழ்ச் 
அங்கள், அசாயா நாட்டிலே 11இறி 
ஸ்துவுச்கு மூதற்பலனாதிய எனக்” 
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உரோமர் Wor அதிகாரம். ௬௪௭ 
  

குப பிரியமான எபபெனெத்து இ. பி ௬ம.! மடு பிலோலோகையும் யூவியா 
என்பவனை வாழ்ததுஙகள். | wer ame சோயம. நேரேயையும் அவனு 
௬ எஙகளுச்சாக*மிசவும் பிரயா 1சலா ௪ “ட டைய சகோதரியையும் ஒலிம்பா 
சபபட்ட மரியாளை வாழ்ததுங , "N88 @ | , வையும் அவர்களோடிருக்கிற பரி 

கள். | ர் அவவத குடும | சுததவான்கள் எல்லாரையும் வாழ் 

௪ அபபோஸ்தலர்களால் புகழ்ச் போட தீதுஙகள்:. 
சி அடைர்தவர்களுமாய்,"எனக்கு 4௪ கொரி 0௩ | 0௬ “ஒருவலாயொருவர் பரிசுத் 
மூஈதிக் கிறிஸ்துவுககு உள்ளான. ௧௮௨ கெரி | மாய் மூகதமசெய்து வாழ்த்துங் 
வாகளஞுமாய, என் இனசசாரு! w oe at கள்; Benga esr சபையார்கள் 
மாய், எனனுடனே கூடச் காவ! ௩௨ உங்களை வாழத்துஇருர்கள. 
லில் வைககபபட்டிருக்றெவர்க "4 ரக ௰௭ 4 மேலும் சகோதரரே, நீங் 
ளுமாய் இருக்கற அரதிரோனிச்।' ௨௪ சள சற்றுககொணட உபதேசத் 
கையும யூனியாவையும் வாழ்த ௪ சொரி @ LOG விரோசமாயப பிரிவினைக 

துங்கள், கத Boru விழுதற்கு ஏதுவானவைக 
௮ காததாவினாலே எனக்குப பி உரமோஈ௩க Bar ay *உணடாககுடறவர்களை 
ரியமான அமபிலியாவை வாழ்த Pas » 6 Gur "ஆசாயாது பார்ச்சகவேண்டுமென்' 
தங்கள். 6 பிஏ ௩ ௦௩ ௮ உங்களுககுப புகதிசொல்லுகி 

௬ இறிஸதுவினிடத்திலே ஈம்மு ' “Baus க 6 றேன். 
டனேகூட வேலையாளாகிய உரு. , im ௰௮ அப்படிபபட்டவர்கள் ஈம் 
பானுவையம எனகருப பிரிய ஈத் சம முடைய காத்தராகிய இயேசுச 
மான இஸதாகுவையும வாழ்கது ப (ees a BA ong a) & & அல்ல, *தஙகள் வ 
கள, ous உம |யிற்றுககு ஊழியமசெய்து, யவ 

௰ இறிஸ்துவினணிடசதில் உண, 4 கொரி ௦௪. சணிபபினாலும் ஆசாவாசம்சொல் |. 
மையான அபபெலலேயை வாழ்த 4 இலவு மாசற ஓ றதினாலும் பேதைமையான | 
துஙகள், அரிஸதோபுலியினுடை var scrrus வர்கரரடைய 'இருசயங களை ae | 

waretar™® aur lpr By i Bat 10a Sr 0G) ms ரிககறெவரீசளானபடியினாலே; நீங | 
lls Gorm wy | 

௰௪ என Borgen eo Gus ஏரோதஇி § save Kee | சள் அவாகளைலிட்டு விலகுவா£க 
யோனை வாழ்ததுஙகள்; காதத தப்பே மேபடி (ளாக: | 

ரைபபற்றி இருகடிறவர்களாகிய : ப ௨) மக 7நீங்கள் €ழ்பபடி ஜெவர்கள் | 
ஈருக்சேவினுடையவாகளை] வா! ௨௨ ௨ கொரி | எனபது யாவருககும செரியவஈ 
ழ்கதுஙகள் ௦ 6ஈ பிபிஈ ' இருக்கினறது, ஆகையால் உஙக 
de காசதாவின் நிமிதசம் பிரயா' 2 பு | சோக குறித்துச் சந்தோஷ.பபடுகி 

  

                    

சபபடுகிற இரிபேனாளையும் இரி © Ose » ர a றேன: 3மேலும் நீங்கள் கனமைச் 
போசாளையும வாழ்த்துஙகள; காத we கு ஞாணிகளுமாய, தீமைககுப 
தாவின்ரிமிதகம் மிகவும் பிரயா, பேசைகளுமாய்[ இருக்கவேண்। 
சபபட்டு, எனககுப பிரியமாயி டம எனறு விரும்புகிறேன 
ரகற பேர்சிசொளை வாழ்த்துங ௨௰ 11மேலும் சமாதானசவுச்கியத் 

கள். | தை அளிக்கிற பராபரன் சீக்சர 
௰௯ ”காத்தராலே தெரிர்துகொள் ' மாயச் 11சாத்சானை உஙகள் கால் 
ளபபட்ட ௨ ரூபபுவையும் எனச | | களின் £ழே ஈசுக்சபபோடும்படி$ 

கும் அவனுக்கும் தாயானவளை | செய்வா) ஈமமுடைய கர்த்தரா 

யம வாழ்த்துங்கள் 

OF அசிஙகிரித்துவையும பிலே 13௮0 5௬ 4 
பிவி ௨ Cm 

கோனையும் எர்மாயவையும் பத்தி! கொலோ கச | 

ரோபாவையும் எருமேயையும் ௮) ௪செ௩௨ . ௨௧ 13என் உடன்€வலையாளா 

வர்களுடனே இருக்கற சகோதர seer க ட இய தீமோத்சேயும் என் இனத்தா 
ரையும் வாழ்த்துங்கள் liggu ௯ க ராகெயஇலூகச்கியும்11/இயாசோனும் 

| சிய இயேசுகஇிறிஎதுவினுடைய 
| கிருபைஉ HECK, டனேகூட இருக் 
சக்கடவது அமன். 

     



  = 
உரோமர் ம௬ ௮திகாசம். 
  

'சோடப்பத்தரும் "உங்களை வாழ்த் 
துூருர்கள். 
௨௨ Dis சிருபத்சை எழுதின 

தொத்தி என்னப்பட்ட சான் கர்த 
தீராலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். 
௨௬ எனக்கும் சபையார் எல் 

லாருச்கும் வீட்டிலே உபசாரம் 
செய்துவருகறெ 3சாயு என்பவன் 
உங்களை வாழ்த்துருன்; பட்ட 
ணத்து நிலைமைச் சணக்கனாயெ 
*எரஸ்தும் சகோதரனாகிய குவர்த் 
அம் உங்களை வாழ்த்துஇறார்கள். 
௨௪ *ஈம்முடைய 

பை உங்கள் எல்லாரோடுங்உட 

இருச்சக்கடவது.--அமன். 

  சர்த்தராகய 
இயேசுக்கிறிஸ்துவினுடைய இரு! 
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தரிசன ஆகமங்களினாலே ௮ாதி 
யான பராபரனுடைய கட்டளை 
யின்படி வெளிீயரங்கமாச்சபபட் 
டதுமாய் *விசுவாசத்திற்குச் £ழ்ப் 
படியும்படிச்கு எல்லாத் தேசததா 
ருக்கும் அறிவிச்சபபட்டதுமாய் 
இருக்கற ?இரசசயத்தை வெளிப 
படுத்துகறெதாயும், 
௨௬ இயேசுக்கிறிஸ்துவினுடை 

ய பிரசங்கமாயுமிருக்கிற 11என் 
சுவிசேஷசத்தின்படியே உங்களை 

"'ஸ்தபபடுத்துதற்கு வல்லவரு 
மாய், 
ag 13ஒருவராய் ஞானமுள்ள 

வருமாய் இருக்கற பராபரனுக்கு 
இயேசுக்கிறிஸதுமூலமாய் என் 
றென்றைக்கும் புகழ்ச்சி உண்டா 
வதாக. அமன். 

10௨ரோ௨.௰க--11 எபே ௧௨ம் கதெச ௩ ௦௧ ௨௦௪௨௦௭ ௩௩ யூதா ௨௪,--19கஇமோ,கமஎ சம்௬ யூதா உடு, 

 



  

  

I. CORINTHTANS. 

அப்போஸ்தலனாகிய பவல் 

கொரிந்தியருக்கு எழுதின 

முத் 

அதிகாரம். 
க பவுல் சபையரரை காழ்த்திப பராபானைத ஐ.இ$் 

அ, ம ௮வாகளை ஒருமனபபடடிருச்சக் கற்பித்து, 
௦௨ அவாகளுடைய பிரிவினைகளைக் கடிஈதுகொ 
ண்டது மு பராபான ஞானிகளின ஞானத்தை , 

as சொலவ்லப பிரசஐசத்தினலே வீணாக்க, 
௨சு, ஞானிகளையும, வல்லவாகளையம, மேறகுவத 
தாரையாவிட்டு, ௨௪, ௨௮ பேதைகளையும், இழி 
குலததானாயும தெரிரது கொண்டது. 

ப. ராபானுடைய ித்தத்தினாலே 
?இயேசுககிறிஸ்துவின் ௮பபோ 
ஸ்தலனாக அழைக்கப்பட்ட பவு 

லும்; 

௨ சகோதரனாகியசொஸ்தெனே 
யும்சொரிகதுவிலே1பரிசுத்தவான் 
களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர் 
களாயும் “கிறிஸ்து இயேசுவினால் 
பரிசு த்தமாச்சப்பட்டவர்களாயும் 
இருக்கற ₹பராபானுடைய சபை 
யாருக்கும் எவ்விடத்திலேயும் 7ஈ 
மக்குப பெரதுவாயிருக்இற கரத் 
சீராயெ இயேசுககிறிஸ்்தவின் கா 
மத்தைத் *தொழுதுகொள்ளுகற 
அனைவருக்கும்கூட எழுதுகறெதா 
வது? 
௬ 1ஈம்முடைய பிதாவாகிய பரா 

ப.ரனாலும் கர்த்தராகிய இயேசுக் 
இறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் 
இருபையும் சமாதானமும் உண் 
டாகச்கடவது, 

16ச தெச ௧௦௧ --17 யோகா,ம்டு ௪; 
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«Gu 

கொலோ. கச 

2உரோக்க 

3 gu Oy der 

4e.Gurpa எ 

௨ தீமோ, ௧,௯ 
5 யோவா wer, | 

ம௯ அப மடு ௯ | 

6 யூதா, ௪ | 

7 உரோக ௨௨ 

ம் dow 

8ககொரிழு ௯ | 

9 yu, mm be, 

26 டெட் மிச, | 

௨ $ீமோ 
oo, 

  

| 
10உரோ,க எ | 

௨கொரிக ௨ 

எபே,க ௨ 

& Gu ae. 

11 பிவி க ௨௰ 

தத ©. oe, 
a Gu ® do, 

* அலலது ays 

கைக்கு, கொ 
லோகு ௪, 

18க கொரி ௨ ௪. 
உ தீமோ, ௧௮, 
வெளி «, a 

13௧ கொரி ௦௨ 
௮ ௨ சொரி 

௮. ௪ 
14உரோ ௧.௮, 

15 @aerGer « 
௨௨ & Ose   டு on 

லாம் நிருபம். 

௪ 4 நீங்கள் ஒரு வரத்திலும் 
குறைவு இல்லாதவர்களாயிருந்து, 

, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுச் 
| சிறிஸலது !''வெளிபபடவெதற்குச* 
சகதோஷமாய்ச் காத்திருக்கத்தக் 
கதாக, 

டு இறிஸ்துவைக்குறிததுச் சொ" 
ன்ன சாட்டி உங்களுக்குள்ளே ஸ் 
திரபபடுத்தயபட்டிருச்கையால், 

& நீங்கள் இயேசுக்கிறிஸ்துவி 
ளாலே எல்லாவற்றிலுல் 13எல்லா 

உபசேசத்திலேயும் எல்லா அறிவி 
லேயும் சம்பூரணம் உள்ளவர்களா 

உ | னபடி.யினாலே, 
எ அவர்மூலமாய் உங்களுக்குக 

' கொடுச்சகபபட்ட தேவடிருபைக 
காக 1*நான் உங்களைககுறிதது எப 
பொழுதும் என் பராபரனைத் Cars 

இரிக்கிறேன். 
௮ அவரும் ஈம்முடைய கார்த்த 

ராகெ இயேசுச்கிறிஸ்துவின் நா 
ளிலே basa குற்றம்சாற்றப்ப 
டாதவர்களாய் இருக்கும்படி, 
*முடிவுபரியந்தம் உங்களை ஸ்தி 

ரப்படுத்துவார். 
௬ தம்முடைய குமாரனுமாய் 

ஈம்முடைய கர்த்தருமாயிருக்இற 
இயேசுக்கிறிஸ்துவுடனே Nong 
கமாய் இருப்பதற்கு உங்களை 

de ae a Gur an: ee. 

 



  

௬௫௰ 

அழைத்த பராபரன் 'உணமையுள் | 
ள வராய் இருக்கிறாரே. | 

௰ 4 ஆ௫லும என சகோதரமே,. 
உஙகளுச்குளளே வாசகுவாதங | 
கள உண்டென்று குலோவேயா 
ளூககு உரிததானவர்களாலே ௭௪ 
னக்கு அறிவிசசகபபட்டது. ! 
௰க ஆதலால் "நீஙசள் எல்லாரும 

ஏரேவிதமாய்ப பேசவும, மிரிவி | 
னைகள* இல்லாமலும் ஏக மனதி 
னாலும் ஏக யோசனையினாலும் ஐச் | 

சபபடடிருச்சவும் கவே ணடும என ; 

று நம்முடைய சாசதராகிய இயே 
சுககிறிஸ்துவின் ஈசாமததினாலே 
உஙகளுககுப புசதிசொலலுகி 
றேன். 

௰௨ உங்களில் ஒருவன் கான 
பவுலைச் சோகதவன் என்றும், ஒரு 
வன் [அபபொலலோவைச சேர் 
கவன் என்றும; ஒருவன “கேபா 
வைச சோரதவன் என்றும், ஒரு 
வன் இறிஸ்துவைச் சோகவன 
என்றும சொல்லுகஇறபடியால், நா 
ன் இபபடிச் சொல்லுகிறேன் | 
௰௩ 4 *இிறிஸது பிரிசதிருசகிரு 
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இக்கும்படிக்சே அலலாமல, சூர 
னஸகானசதசைக கொடுககுமப 
டிக்குச் கிறிஸ்த என்னை ௮னுபப 
விலலையே) கிறிஸ்துவின் சிலுவை 
வீணாய்ப போசாதபடிககு, கான் 
HOS OES Chior வானஙத 
ளோடேர் அல்ல, பிரசஙஇககும 
படிக்கு ௮னுபபிஞனார். 
௰௮ ௮௩௪௯ திலுவையைக்குறிச 

தச சொல்லிய வசனம*கெட்டுப | 
மீபாகிறவர்களுகருப 1$பயிச்திய 
மாகச் கோனறுஇன்றதே அனறி, 
13இரட்சசசபபடுறெ £மககு 4 oy | 
அ சேவபலனாய் இருககின்றது. ' 
௯ 15அரதபபடி ஞானிகளுடை | 

ய ஞானத்தை சானஅழிதது புசஇ | 
சாலிகளுடைய புதகியை மறைஈ 

  
| 
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| துபோகபபண்ணுவேன் எனறு | 
எழுதஇியிருக கின்றதே. | 
௨௰ 1$ஞாணியானவன் எஙசே? | 

வேசபாரகன் எ௩சே* இபபிரபஞ் । 
௪ தருக்சசாஸதிரி எஙகே? 17இகத 
உலசஞானசதைப பராபரன் பயித । 

இயமாககவில்லையா ? 
௨௧ எபபடியெனில் 18பராபரனு 

டையஞானத்திற்கு ஏற்றதாய உல 
கதசார தஙகள் சொத ஞானத்தி 

ஞுலே பராபானை அறியாதபடி , 
யினாலே; பயிததியமாகத் தோன்று 

1 

| | 

| கிற பிரசஙகததினாலே விசுவாசி 
களை இரட்சிககவேணடும் என்று 
பராபரன பிரியமாயிருநதா.. | 
௨௨ அந்தபபடி யூதர்கள் அடை 

| யாளத்தைச்கேட்இளுர்கள்; இரேக 
கர் ஞானத்தைச் தேடுகிராகள் 
௨ஈ நாங்களோ சிலுவையில் ௮ 

மையபபட்ட இறிஸ்துவைக கூறு 
இரோம்; “1௮து யூதர்களுக்கு இட 

|றலாயும்; “1*இரேச்சருக்குப பயிச 
இயமாயும் இருச்இன்றது. 
௨௭ ஆடலும் பூதரிலும் இரேக். 

கரிலும் எவர்கள் அழைக்கபபட் | 
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௮வாகள சொல்லுற பயிததியம | 

ஞானமாயும், தே.வனைககுறித்து | 
அவாகள் சொல்லுகிற பெலஈஎனம 
மனிசருடைய பெலனிலும் ௮5 
பெலனாயும இருககினறது 
௨ஈ 4) அதற்காகச் சசோதாரே, 

(உங்களை அழைச்தவிதசதைப பா 
ருஙகள்; அநேக லவு£ச ஞானிக 
MAG அகேச வல்லவர்களாவது, 
௮ே௪ உயாகுலசதாராவது, இல் 

லையே. 

  

௨௭ ௮௩5 ஞானிகளை வெட்சப 
படுததுமபடிககு, “பராபரன் உல 

ககிலே பயித்தியரென்று எண 
ணபபட்டவாகளைத செரிஈதுகொ 
ண்டார், பெலவானகளைவெட்சப 
படுசஅமபடிக்கு, பராபரன் உல 
கசநிலே பெலானரானவர்களைச 
தெரி துகொண்டரா. 

2.4 *இருககிறவாகளைத தள்ளும 
படிக்கு) *இல்லாதவாகளையும உல 
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நஇறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்! 
டிரு£றொகள், அவரே ஈமககுத 
*சவஞானமும் "நீதியும் Sumas 
தீமும மீட்டிமானா | 

௬௧ ஆனதால் எழுதியிருகறெபடி. 
மமேன்மைபாராட்டுகிறவன் கரத । 
தீரைக்குறிச்தே மேன்மைபாராட்.. 
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ஞானததுக்கும, ௯, வவு£ச yeaa Mao x 

கி உ. ம௬ு ௨௫,௨௨௩ எபேஈு ௯ கொலோச ௨ 

ப வெரி நமச 94 தரக் உரச கப ர மர Duman ue 
நி 

மத us ale 

சங் 

க கொரி ௨ | 

4oaCun # oa 

) 0 ன மனுஷன அறியக்கூபாதென்றும சொவலவியது 

oy Ao erg ''பராபானுடைய சாட் 

மாக டீ டி, யை '*உயாரத வசனிபபோடும் 
௮ ௨. அல்லது ஞானத்தோடும் உஙகளுக 
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் ௫ உஙகள விசுவாசம மனிதரு , 

an டைய ஞானத்தில் அல்ல '1பராபர 
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ன யததிலே மறைக்சபபட்டதுமாயி | 
19 க கொரி “ ரத தேவ ஞானததையே பேசு. 
உட எம், ஐ . 

ரோம். 
de பிஸி ௫ ர ' . 

veo உ. ௮ அசை இபபிரபஞ்சத்துப் | 
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1 சொரி ௨ யில் அறையமாட்டார்களே. ் 

டி க வேதத்தில் எழுதியிருச்றெபடி 
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௬௨ க கொரிந்தியர் ௩ அதிகாரம். 
  

கூருறெவர்களுக்கு எத்தனம்பண் 
ணினவைகளை (மனிதர்) சண் 
காணவும் இல்லை; சாதுகசேட்க 
வும் இல்லை; ௮வைகள் மனிதரு 
டைய இருதயத்திலே தோன்றவும் 
இல்லை. 

ம *நமச்கே பராபரன் ௮வைக 
ளேத தமது ஆவியினாலே வெளிப 
பதெதினா்; ௮ஈத ஆவியானவர் 
எல்லாவற்றையுமபராபரனுடைய 
ஆழங்களையும் ஆராய்ஈதிருக்கிறு 
ரே. 
Oe £₹மனிதனிலுள்ள அவியே 

அன்றி, மனிதரில் எவன் மனி 
சீனுசகு உரியவைகளை அறிவான், 
(மாட்டானே,) 1(௮பபடிபபோல, 
ப.ராபானுடைய ஆவியே அல்லா 
மல் ஒருவனும் பராபரனுடைய 
ஆழஙகளை அ௮றியமாட்டான். 
Ve இபபடியிருச்க சாஙகள பரா 

LITE) Bose MMU 
வைகளை அறியும்படிச்கு உலகச் 
நின் ஆவியை அல்ல, “பராபரணி 
லிருந்து புறபபடுற அவியையே 
பெற்றோம் 
Om அவைகளை நாஙகள் மணித 

ருடைய சொந்த ஞானம் போதிக் 
இற வாரத்கைகளால் அல்ல;பரிசுத் 
தீவி போதிககறெ வார்த்தைகளா 
லே பிரசஙகம்பண்ணி, ஆவிக்கு 
உரியவைகளை ஆவிக்கு உரியவை 
களாலே ஒத்துபபாரத்துக் காண் 
பிக்சிரோம் 
௰௪ ஆலும் "சென்மசுபாவத் 

,கஇின்படியான மணிதன் பராபர 
னுடைய ஆவிக்கு உரியவைசளை 
ஏற்றுசக்சொள்ளமாட்டான்; 8. 
வைகள் அவனுக்குப், பயித்திய 
மாகத் தோன்றும்; ?மேலும் ஆவை 
களை ஆவிச்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆ 

ராய்ந்து நிதானிச்சவேண்டியபடி 
யால், ௮வன் ௮வைகளை அறிய 
மாட்டான். 
மடு 11அவிக்கு உரியவனே எல் 

லாவற்றையும் ஆராய்ச்து நிதானித் 

அ; மற்றொருவனாலும் ஆராய்ந்து 
கிசானிக்கபபடான். 
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௰௬ ௮வனுச்குப போதிசசத்தக் 
கதாக,1 கர்த்தருடைய சிதை 
யை அறிந்தவன் யாவன்? era 
சளே இறிஸ்தவின் சரதையைப 
போலச ிந்தையுள்ளவர்களாயி 
ருக்கிறோம். 

௩. அதிகாரம். 
௨, குழக்தைகளுக்குப பால் உரியதெனறும்) ௬, 

போராட்டமும,  பிரிவினையும மாமச௫ச்சைச்ரு 
உரியதெனறும, ௭ நடுறெவனும சண்ணீர பாயச் 
சுறலனும் விளைவுக்குக்காணாலலவெளறும, ௯ 
சேவகளழியக்காரா பராபானோடே. உடன வேலை 
யாள்களெனறும, மக இறிஸ்து ஒருவரே அஸ்தி 
பாரமெனறும, ம௬ மணிதர்கள்தேவாலயவகளென 
றும, ௭ அவைகளைப் பரிகுததமாயக் காததக்கொள 
எவேண்டியதெனறும, 6௯ இவவுலகஞானம 
பராபானுடைப பா£வைக்குப பயித்தியமெனறும் 
'சொலலியத, 

இீர்னும் சகோதரரே, உங்களை 
ஆவிக்கு உரியவர்கள் என்று 
எண்ணவும் உஙகளுடனே பேச 
வும்கூடாமல் !'*உஙகளை மாம்சத் 
இற்கு உரியவாகள் என்றும் !*இ 
றிஸ்துவில் குழநதைகள் என்றும் 
எண்ணி உஙகளஞடனே பேசவே 
ண்டியதாய் இருந்தது. 

௨ உணவை நீங்கள் தாஙகத் இரா 
ணியில்லாதபடியால் ௮தை உஙக 
ஞுக்குக் கொடாமல், “urs 
குடிச்சச்கொடுத்தேன்; இன்ன 
மூம நீஙகள் மாமசததிற்கு உரிய 
வர்களாயிருக்கிெறபடியால் 11 இப 
பொழுதும அதைத் தாஙகமாட் 
டீர்கள். - 

௬ 14வைராக்கஇயமும் வாக்குவாத 
மும் பேதகஙகளும்$ உஙகளுச் 
குள்ளே இருக்க, நீஙகள் மாம்சத் 

இற்கு உரியவர்களாயும், மனிதரு 

டைய மார்ச்கமாய்| ஈடக்றெவர்க 
ளாயும்,இருசக்கிறாகள் அல்லவோ? 

௪ உங்களில் ஒருவன் கான் 
பவுலைச் சேர்ந்தவன் என்றும் வே 
ளெருவன் கான் ௮பபொல்லோ 
வைச் சேர்ந்தவன் என்றும் சொல் 
லுறெதால், நீஙகள் மாம்சத்திற்கு 
உரியவர்கள் அல்லவா? 
டு4 பவுல் யாவன்? அப்பொல் 
லோ யாவன்? 50 அவர்கள் நீங்கள்     

ed 
௫



  

க கொரிரதியர் ௩ அதிகாரம, 
  

௬6௩ 
  

ல ஏதுவாயி 
, ர௩த ஊழியக்காரர்தானே; அது 
வமஅவனவனுக்குக்கர்ததர௮௬ள 

| அளிததபடியே இருக்கிறது. 
| ௬ மோன் ஈநட்டேன,; 3அ௮பபொல் 

। லோகீ£பாய்சசினான்; *பராபானே 
MOTTE BST « 

._ ௭ அபபடியிருகக *சமிகிறவனா 
ஓம ஒன்றுமிலலை, நீர்பாயசசுற 

। வனாலும் ஒன்றுமில்லை; வளர்கிற 
| பராபரனாலே எல்லாம ஆகும. 

௮. ஆகையால் நடுகறயனும நீர் 
பாய்ச்சுறெவனும் ஒன்றாயிருககி 
ரோகள்; ஆகிலும் $காஙகள பரா 
பரனோடே கூடிய வேலையாளக 
ளானபடியால 1அவனவன தன 
தனனுடைய வேலைககுசதகசதா 
ய்ப பலனைப பெறுவான. 

௯ நீஙகள் பராபரனுடைய பண் 
ணையும* “பராபானுடைய மாளி 
கையுமாய் இருச்கிமாகள 

O€ ஏனக்கு அளிக்கப்பட்ட 
சேவகிருபையினபடியே; விவே 
கமுள்ள சிற்பாசாரியைபபோல 
1! அஸதிபாரததைப போட்டேன்; 
வேறொருவன் அதின்மேலே சட் 
ெகிரறான்; 11/எவனானாலும தான் 
அ௮தின்மேலே கட்டுகிறது இன்ன 
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Baer உழ மச 

Woe 

சோதிசகும். 
OF அஸதிபாரத்தின்மேலே சட் 

டின ஒருவனுடைய இரியை நின் 
ரல், அவன்பலனைபபெறுவான். 
௰ட ஒருவனுடைய இரியை வெர் 

துபோனால, அவனுக்கு ஈஷ்டம் 
வரும; அலும௮வனே இரட்சிக 

கபபடுவான; '3அதுவும் ௮கனி 
யில் ௮அகபபட்டுத தபபினாற்போ 
லவே இருக்கும். 

௰௬ 4 19நீங்கள் பராபானுடைய 
ஆலயமாய இருககறா£கள் என்றும், 
பராபரனுடைய அவியானவர் உங 
சளிடததில் வாசமாயிருச்சிளா 
எனறும் அறியாமல் இருக்இறீர்ச 
ளா? பராபானுடைய ஆலயம் பரி 

; சீசசமாயிருக்கின்றது 

௰எ ஆதலால் அவருடைய ஆல 
யத்தை ஒருவன் கெடுததால்| ௮வ 
னைப பராபரன் கெடுபபரா, 

| Dy CieCor 965 you; ஒரு 

    

  

, வனும சன்னைசசானே வஞ்சனை 

'செயயாதிருபபானாக) ?1ஞானிச 
ளே அவர்களுடைய தந்திரத்திலே 
பிடிககிராரெனறும், 
Da **ஞானிகளுடைய சரதனை 

கள் வீணாயிருககின்சன என்று 
சாத்தர் அறிந்திருககரர் என்றும் 

  
  
  

தென்று பார்க்சக்கடவன். | ஆ ட 
௰க என்னததினாலெனில், '*இயே | ௨சொர்/க 4 

சுககிறிஸதுவே அஸஇபாரமாகப | கொரி ச ட 
போடபபட்டிருககிறாரே; போ 15 தூக் வ கம 

எழுதியிருககிறபடி, “*இவ்வுலகத 
இன ஞானம் பராபானுக்குமுன் 
பாசுப பயித்தியமாய் இருகடன் 

| 
| 
q 

    
டபபட்ட அநத youslunrg |} @ tag, Ge ற்தே | 
தைச்சவிர வேறே ௮ஸதிபாரசசை 
ஒருவனும் போடககூடாது. 
௰௨ ஒருவன் அந்சு ௮ஸ்திபாரத 

இனமேல் பொன், வெள்ளி, இரத 
இனக்கற்கள், மரஙகள், புல், தாள 

டி, இப்படிபபட்டவைகளைச்சேர் 
ச்துச் கட்டினால் !* 

டைய இரியை வெளிபப(ம. 
Om 15அச்சினியினாலே வெளி 

யாச்சபபடுவதால்,1 gg தோன் 
றம் காளே அதை வெளிபபடுச் 
தும், அவனுடைய இரியை இப 
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| pote. ட ௨௰ ஆனசால் உங்களில் ஒருவன் 
16, பே க உ ,இவ்வுலகசதிலே தன்னை ஞானி 
1s Gath » G 'யெனறு எணணினால்; அவன் மெ 

Waar can ।ய்ஞ்ஞானியாகும்படிககுப பயித் 

  

19௪ கொரி ச | தியக்காரனாகக்கடவன். 
௯ கொ ் 

| ட்ட படே | es ரி இப்படு யிருக்க “ஒருவ 
மனிசமாக்குறித்துப பெரு 
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ச ப் « 

,மை பாராட்டசகூடாது; Pere 
௨ ௨௧ ௨௨ |னும் 

எபி ௬ கபே 

a. ue . 
।லாம் உஙகளுடையசே. 

t YU gu | . ’ _ 

பாக்வலை | ௨௨ பவுலாகிலும், அப்பொல் | 
20 வாக ௩ எ | Caran & ey, கேபாவாூலும்; | 

er @ 2& ।லோகமாகிலும்; சீவனாதிலும், மா 
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௬௫௪ க கொரிந்தியர் ௫ ௮இகாரம். 
  

ணமாகலும், நிகழ்காரியங்களாகி 8. பி டு௯. | ௬4 சகோதரரே, *எழுசபபட்ட 
லும், வருங்காரியஙகளாகலும் எல் | 

லாம் உஙகளுடையது. 
௨௭௬ நீஙகள் இறிஸ்துவினுடை ய | 

வர்கள், இறிஸ்து பராபரனுடைய 
air. 

௪ அதிகாரம். | 
௪ போதகாகள இப்படி, எண்ணபபடவேணடுமெ 
og, + mote உரியவையெல்லாம பெறறுசி 

கொண்டோமெனறும, ௬ அபபோஸதலர்கள் 
லோகத்துக்கும, தூதாகளுகளும, மனுஷருக்கும, 
விரோதமாகவும், ம௩ உலகத்நின குபபையும ௮ 

முக்குமாகவும எணணபபட்டவாகளாய இருநதா 

nt Graces ger toc 
டியதெனறும காட்டியது 

இப்படி இருகடறபடியால்) யா 
வரும் “எங்களைக் இறிஸ்துவின் 
ஊழியச்காரர் என்றும், “பராபர 
னுடைய இரச௫ியங்களின் ௨௧௫ 
ராணக்காரா என்றும், எண்ணிக 

கொள்ளககடவர்கள், 
௨ உக்ரொணக்காரரிட சிலே 

உணமையையே காணத் தேடவொ 
ருள். 

௬ (அதைககுறிச்து) நான் உங்க 
ளாலே அல்லது மற் ரு மணித 
அதிகாரத்தினாலே * நியாயதகீர்ப 
பைப பெறுவது எனககு மிசவும் 
சிறிசான சாரியமாயிருச்சின்றது;; 
என்னைக்குறித்து கானும் Owings 
தீர்பபுச் சொல்லுறெதில்லை. 
௪ குற்றத்தை நான் என்னிடத் 

இல் அறியேன்; ஆடலும் *அதி 
னாலே கான் நீதிமானாகிறகிலலை; 

| கர்ததரே என்னைககுறித்துத் தீர்ப 
| புச் சொல்லுஇறவர். 

|) இ௮னபடியினாலே சர்த்தர்வரும 
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      ளவும் நீஙகள் காலத்திற்கு முன் 

| ளே ஒன்றையுககுறித்துத் தீர்புபுச் | 
சொல்லாதிருப்பீர்களாச; அவரே 

| இருளின் அந்தரஙகங்களை வெ 
' ஸியரங்கசமாச்ச, இருதயககளின் ! 
| யோசனைகளையும் வெளிபபடுத்தா 
| வார்; அப்பொழுது அவனவனுச் 
GU பராபரனாலே புசழ்ச்சி உண் 
டாகும் 
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$தக எ கபே ருட்டாநதஙகளாக வைத்து, இ 

இயக ப வலைகளை எழுதினேன். 
were eer | GT அன்றியும; உன்னை விசேஷிச் 

Cone ட Sewanee Spee யாவன்? 
jn mad ௧ பற்றுககொள்ளாமல் உனக்கு 

ஈ4 | உணடாயிருககறது யாது? நீயும 
௨2௨ உர | பெற்றிருசகப பெற்றுககொள்ளா 

5 |தவனபோல ஏன பெருமைபா 
உரோ ௨ &, ராட்டுகிளுய்? 

௬ கெள் உட ௮ 1 இப்பொழுதே 1”திருததி 
oo Zor esiges&dsrser; GuGunr 

oe aan ee (es ஐசுவரியமுள்ளவாசளாய் 
எங்களைத் சவிர 

|ஆணம௩ர்கள்; நீககள அண்மாக 
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9௧ கொரி ௩ । 

8உரோ௰௨ கு 

௨௪ டு ௨௯ அீரீனால் சன்மையாயிருக்கும, அப 

10சகொரி ௧ பொழுது உஙகளுடனேகூட மா 
Le. mh & ‘ tation. oy ஙகளும் ஆளுவோமே. 

தியாசஞசெயம | ௬ ௮ பபடியன்றிஎனகருத் சோன் 

pe OBoug பராபான அபபோஸ்த 
ட உ. 

oo ure g லிரரீகிய எங்களைக் கடைசியிலே] 
be ac சம “மரணத்திற்குக் குறிக்சபபட்ட 
த are | வாகளைபபோலச் காணப்படப் 

லவறு பிக . . . . 
ewan Ty BOE ழ் அபபோஷத | பண்ணினா) உலகத்திற்கும் தூத 
வாகன எ ருக்கும் '*மனிதருக்காம் வேடிக் 
கம் 15 . 16 பககக வ ' கையானோமே;$ “ஈரவகள் இறி 
உரோ ௮ ௧௪ ஸ்துவின் நிமிதசம் பயித்தியக்சா 
கிகொரிம்டு ௩௦, ரர் 
sa ௨ சொரி உட ச ச 
cos ௧ ௧ மநீங்கள் இறிஸ்துவில் புத்திசாலி 

14 எபி 2 ௧௩ | sor; Vermeer பலஈனர்; நீஙகள் 
§ 8G ag, ₹ட । புலவான்கள்; நீங்கள் சனம்பொ 
னசாலை யானே . oe » ச ம் ருந்தியவர்கள்; நாங்கள் கனமற்ற 

15ககொரிஉ ௩ |வரலள். 
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றவன 

ஸ் 
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“வையப்படுகிறபெஈழுது ஆசீர்வ 
இிச்கிறோம; துன்பபபடுகிறபொ 
(pg! HSRC pw. 
௰௬ தூஷணிச்சபபடுகிறபொழு 

அ வேண்டிசகொள்ளுகிறோம்; இ 
ன்றையவராக்கும் *காஙகள் உல 

கததின் குபபைகளைபபோலவும்; 
எலலாரும் துடைககற அழுகசை 
பபோலவும் நோம். 
௰௪॥ உஙகளை வெட்கப்படுததும் 

படிக்கு, நான் இவைகளை எழுச 
வில்லை; *நீயகள எனககுப பிரிய 
மான பிளளைகள் என்று உஙகளுக் 

Gu புத்ிதிசொல்லுகறேன். 
௰௫ இறிஸதுவில் உஙகளுக்குப 

பதினாயிரம உபாச்டிகள் இருஈசா 
லும், அரேகம் சசபபன்மரா உஙக 

ஞக்கு இல்லையே, “கிறிஸ் நு இயே 
சுவில் சுவிசேஷச்சினாலே கானே 
உஙகளைப பெற்றேன. 
௰௬ ஆகையால் *எனனைப பின்ப 

BIND AN EAM YFG EA GOT Me El 
கரககுப புத்திசொல்லுகிறேன். 
௰எ 4 இதுநிமித்தமாக Tener 

எனக்குப பிரியமும் கர்த்கருககுள் 
உண்மையுமான என்னுடைய கு 
மாரணாகிய *தீமோததேயுவை உங 
களிடத்தில் அனுபபினேன், 7௮ 

வன் எங்கும் 19எரசச் சபையி 
லும் சான் போதிககிற வசை இன் 
னசென்று 11இறிஸதுவுக்குளளான 

என் வழிகளை உஙகளுகரு நினைவு 
உண்டாக்ருவான். 

னி 13கான்சானே உங்களிடத் 
இற்கு வருகற்தில்லை என்டிறதாகச் 
Ban .இறுமாபபடைர்தார்கள். 

ஸிடததிற்கு வக்கு, 15பராபரனு 

லே அல்ல பலத்தினாலே உண்டா 

யிருகறெபடியால், 
உ௨உ௰ இறுமாப் படைந்தவர்களு       —— ee we 

  

லைசெயது பிரயாசபபடுகிரோம) 

  

இ. பி. டக. 
en AR 

1 gu by & 

௨௰ ௩௪ கதெச 

௨௬௯ உ தெச 

we மி 

205 @ ௪௪ 

லூக் ௬ ௨ 

௨௩ ௬௪, அப 

எ கம் உபோ 

we. OF, @0 

சபே௨ ௨௬ 

௬ ௯ 

௪டு 

4கதெச o da 

அப ம்பு we 

eCir ie ae 

ககொரி ௩௭ 

aur & WK 

பிவே மயாக 

&é O07 

6ககொரி wa 

க Wea) m oe 

Sys சு 

      
\ 

  

    

aGgr & & 

a Oger & & 

76 8Cor so 

உடிமோ௧௨ 

8 als Om ௨௨ 

சகொரி 0௬ 

பிலி ௨ ம௯ 

& Gar h @ 

98 Garf 

Wer 

10௪ கொரி ௦௪ 

ந 

lla கொரி மக 

௨ 

12க கொரி டு 

௨ 

13 yu Do ௨௧ 

eCrr 0B me. 

எபி ௬ஈ யாக் 

௪ மடு 

டா 

14 வப ம௯ ௨௧ 

கசொரி we 

மி ௨கொரிச 

மக வரு 

15ககொரி ௨ 

௪ கழதெசக 

டு % 

16௨ சொரி oa 

13 |? ௰க 13அகலும் கர்த்தருக்குச் தத | ட து 
மானால் 14கான் சீக்கிரமாய் உஙக | 5 மோ. ௮ 

@ Gur QR. 

௬ழ 

oo 

20 ௨உகொரி எ 

எம் 

௬ ௮ கதீமோ | 

டைய வசனிப்பை ௮ல்ல, பலத் 
| தை ௮றிஈதுகொள்வேன், 

௨௧ உங்களுக்கு என்னவேண் 
டும்? சான் பிரம்புடனே உங்க 
ளிடததில் வரவேண்டுமோ ? அல் 

| லது அன்போடும் சாஈசமுள்ள ஆ 

| ee வரவேண்டுமோ? 

. அதிகாரம். 
& இட இருர்சத முறைகேடானக்குறித்த, 

௬ genes சரதோவு.பபடாமல் வெட்கப்பட 
ட. வேணடுமெறைம, எ. புளித்தமாவையொத்த 

பழைய முணததை சீச்சகவேண்டுமெனறும்; o 
,  தவடதுரோகெள் விட ரீமகவேணடுமெனறும 
| , சொல்லியது 

| /ஞ்ஞானிகளாக்குள்ளும் சொ 
| லலபபடாத வேசிதசனம் உங்க 
|ளுக்குள்ளே உண்டென்று பொ 
துவாகச் சொலலிககொள்ளுகிறார் 
'சள்; என்னவெனில், 18ஒருவன் 
| சன தகப்பனுடைய மனைவியை 
| வைத்துக்கொள்ளு கறதே. 

| ௨ மேலும் இபபடிபபட்ட ரி 
|யையைச செயதவனை உங்களி 
லிருந்து நீககத்தச்சதாகத் 0துயரப 
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 மாபபுள்ளவாகளாய் இருக்இதீர் 

» | கள: 
௩ ஆசலால் **சான் சரீரத்தினாலே 

உங்களுக்குத் தூரமாயிருநஈதும், 
ஆவியால் உங்களோடேகூட இ 
ருக்கிறவனாய் அபபடிச் செய்தவ 
னைக்குறிகது இபபொழுதே கூட 
இருக்கறதுபோலச் தீர்பபுப்பண 

னேன்.* 
(என்னவென்றால்,) ஈம்மு 

டைய காசசராகிய இயேசுக்கிறிஸ் 
அவின் நாமசதினாலே நீங்களும் 
என்னுடைய அவியுஙகூட இருக் 
"கையில் 

௫ 'அபபடிபபட்ட வனுடைய 

! ஆவி கர்த்தராகிய இயேசுக்கிறிஸ் 
: அவின் நாளிலே இரட்சிச்சப்ப 
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வீரகளாக. | பவ சனவரி 

‘ ௭. அதிகாரம். | 
௨ விவாசம, ௪ வேூதெசனதறுக்கு புரிவெனறம, | 

ம விவாகககட்டு எளிதாய மூறிக்கபபடக் கடா | 
தெனறுச, மறு ௨ம் அவன்வனுக்குரிய தொழி ' 
வில நிவைததிருக்ககவேணடுமெனறம, ௨ கன, 
னிகழியாம.ிருககவும முகரஈதாம இனனதென 
oo ஈடு விவாகமசெயயவும செயயாமவிருசக 
வும முசாடதரறகள் இனனவையெனறும சொல் 
வியறு | 

Bam எனககு எழுதின காரி, 

யககளைக்குறிதது நான எழுதுற 
து என்னவென்றால், 1மனிதன ஸ 1 oem as 

இரியைச் தொடாமலிருஈசால் ஈல உபா ௦2௪0 
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| aCuU m ௪ 

on GEG 
5 SurGea 

௨ ஆடலும் Cah ss னங்கள் Gan) ae எக 

உ Ginn மஃ 

தீபடிசகு, அவனவன் நின் மனை: DA 5 deg 

வியையும அவளவள தீன் புருஷ. ௨௧ சட்டு 
கொர டு காளவார்களாச;. னையும் கொளவார் sae hms 

ல we கடமையைச 
06௮௩௬ ட௬௯ 

செய்யககடவன், மனைவியும தன் 7 சொரி x 
5 பபடியேசெய் டு 

புருஷனுக்கு ௮ டி யக் உய ௰௩ wR. 

GLO We க கொரி we. 

௪ மனைவியானவள் தன் சுய சரீ ட 
ச ௨ வச 

ரசு த/க அதிகாரி யாயிரா£மல், 02 10 க$மோ ட 

as Cen ௮௪1 ற்கு அதிகாரியாயிருக ! be 
. Mode ew, ro 

இருள்; அப்படியே புருஷனும் 
தன் சுயசரீரததிற்கு அதிகாரியா 19மவ9 ௨0௪, 

யிராமல், மனைவியே அஇகாரியா | ba : ட் 

WG Bey ar | மாற 9 newe. 
ட "ஒருவருக்கொருவர் விலகாதி தூக 0௬ மறு 

ருங்கள; ௨ உபவாசத்திற் கும் செபம் (“4 ௪௪ 
பண்ணுசற்கும் சாவகாசம் உண் 
டாயிருக்கும்படிக்கு, இருவரும் 

| 

ம 

  

சிலகாலத்திற்காக விலசவேண்டும் 
என்று சம்மதிததால்அபபடிச்செய் 
யலாம; பின்பு உங்களுக்கு விரதச் 

அவம் இல்லாமையால் *சாத்தஈன் 
உங்களை எழுபிபாசபடிச்கு, மறு 

i 
| 
| 

| படியும் கூடியிருங்கள். 
௬ ட இசை ரான் கட்டளையாக ! 

, அல்ல, உச்சாரமாகச் சொல்லுக 
றேன். 11 மலஇ உடு 

௭ ”எல்லீ மனிதரும் என்னைப் 
(போல இருக்க விரும்புகிறேன்; 

| “ஆூலும் பராபானாலே ௮வனவ 

ஆ a 

னுக்குச்சொதமானவரம் உண்டு, | 
ஒருவனுக்கு ஒருவிசமாயும் மற் | 
Segrase’ ஒருவிதமாயும இ. 

ருக்கிறது, | 
௮ எப்படியும் விவாசம இல்லாத | 

வாகளையும் கைம்பெண்களையுக | 
| குறித்து கான் சொல்லுகிறது என் 
னவெனளுல், “அவாகள் என்னைப் 

போல இருர்துவிட்டால் சலமா | 

  

| யிருக்ரும் 
| 5 ஆகிலும் அவர்கள் 10 விரத்சராய் 

இருசசசகடாதிருரதால், விவா 
' கமபண்ணச்கடவர்கள்; வேூற | 

| சைவிட விவாகம்பண்ணுறெத | 

உத se fun Hee Cw | 
| D விவாகமபணணினவர்களுக்கு | | 
Usrervay erggn கட்டளையிடு 
Sng) என்னவெனில், மனோ வி 

யானவள் சன் புருஷனைவிட்பெ | 
ne குனம். சீன மனைவிககுச | ட்டொரி a ' பிரியாதிருபபாளாக. 

சய்யவேணடிய ௰௪ பிரிரதுபோனால்௮வள் விவா | 

சம் இல்லாதிருகசச்சடவள; அல்! | 
லது புருஷனணுடனே ஒப்புரவாகக 
கடவள, புருஷனும் சன் மனைவி , 
யைவிட்பெ போசாதிருபபானாக. | 
௰௨ 4 மற்றவாகளுக்குச் Derg | 

சா அல்ல கான் சொலலுகிறசா 
agi சகோதரன் ஒருவன் அவி | 

சுவாசியான மனைவியை உடை | 
யவஞளாயிருஈது தனனுடனே ௮ 
வள்வாசமாயிருச்சச்சம்மதிகதால், , 
அவளை விட்வெடாதிருசாச்சட। 
வன்; 
௰௩ மனைவி ஒருத்தியும் ௮விசுவா | 

சியான புருஷனை உடையவளா 
யிருந்து சன்னுடனே அவன் வாச । 
மாயிருச்சச் சம்மதிததர்ல், அவனை | 
விட்டுவிடாதிருக்கககடவள் 
௰ஈ என்னத்தினாலெனில் அவிசு | 

வாசியான புருஷன் சன் மனைவி | 
யால் பரிசுசசமாச்கப்பட்டான்;௮ 
விசிவாசியான மனைவியும் புருஷ 
னால் பரிசுச்சமாச்சப்பட்டாள்; 
இல்லாவிட்டால் 14*உங்கள் பிள் 
சேோசள் அசுத்தமாயிருக்குமே; இப... 

| பொழுது அவைகள் பரிசுத்தமாயி | 
| ௬ுச்ன்றனவே. | 
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| எபபடிர் ௮றிஈதிருககிறாய்? us ogy 
| 4 yu We 4,@. எ பராபரன அ௮வனவனுககுப 

ப௫ாஈதுகொசெசது எபபடியோ, 
காதசா ௮வனவனை அழைகதது 

எப்படியோ, ௮பபடியே அ௮வனவ 
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5 ஒண் மற. 0௬ 0௯. விருதசசேதனத்தினால் ஒன் oe, Oe oe 

அமில்லை; விருததசேதனம் Qu: go 
லாமையாலும் ஒன்றுமில்லை; $பரா | 10 ௨௰ ௧௪ 
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௨௰ அவனவனும் தான் HOE |, 

கப்பட்டவொழுது இருநத நிலை | (வலது ae 

மையிலே நிலைகிற்கச்சடவன்;: | செததின 

| 

யாதினமாயிருக்குமபடி கவலைபப | உபேசு om 

டாதிருப்பாயாக ; சுயாதினமாக் 
கபபடக்கூடுமேயானால், அப்படி ' 
அதுசரிக்கலாம். 
௨௨ கர்த்தரால் அழைக்சப்பட்ட 

அடிமையானவன் கர்த்தருச்குச் | 
*ுயாதினனாம். 1 இருக்கிறான்; அத.     

ட ௨௫ 4 அன்றியம விவாகம் இல் 

'சம் பெற்று யோசனை சொல்லு 
மேன். 

சபைகளிலேயும் இபபடியே திட் ee ட் | 

டமபணணுகிறேன். ௧௯ உமா ௬ 
௰௮ ர ஒருவன் விருச்சசேசனச ba ௨௨ 

Maou de 

தைப் பெற்ற Dds EMU அழைக்கப் டம் இரெக்று, சுயா. 

| பட்டிருகதால், விருகசசேதனம் | ஜேமாக்கபபட | 
இல்லாமையைததேடாமலிருபபா ae தல) அவர்கஞூக்கு நலமாயிருக 

கள் (சரீரததிலே) உபத்திரவபப | 

| l4a, g வ௪ 

௨௪ அடிமையாகிய நிலைமையி | 
லே அமைககபபட்டாயாலை. ச | 15aCror dm ba 

HOP © a | கபேச௪ எ 

  

போல அழைக்கப்பட்ட surf 
னன் *இிறிஸதுவுககு அடிமையா | 
 யிருக்இறான | 

௨௬  7மிகுர்க இரயத்தினாலே 
கொள்ளப்பட்மாகள்; மனிதருச் 
கு அடிமைகளாகாமல இருபபீர்க 
ளாக; 

௨௪ சகோதரீரே, 18 அவனவன் 
அழைககபபடடபொழுது இருக் 
சு நிலைமையிலேசானே பராபர 
னுக்கு முன்பாக நிலைரிர்கசகட 
தி 

லாசவாகளுககாகக 11காதகருடை 
யசட்டளை எனக்கு இல்லை; ௮ப 

படியிருஈதும் சான் உணமையா 
யிருககிறதறகுக் 'காசகரால் இரக 

௨௬ ஆகையால் நான் பிரமாணிக 
கிறது எனனவெனில், இப்பொ 

து உண்டாயிருக்றெ இடுக்க 
ணின்$ரிமிசதம் 11மனிதர் அபப 
படியே (விவாகமில்லாமல்) இருசி 

  
கும. 
௨௪ நீ ஒரு மனைவியோடே கட் 

டபபட்டிருகதால், ௮விழ்கசகபப 
டும்படி. தேடாதிருபபாயாக) é 
ஒரு பெண்ணில்லாதவஞாயிருக் , 
தால், ஒரு பெண்ணைத் தே கடி. 
ருபபாயாக, 
௨௮ நீ விவாசம்பண்ணினாலும் , 

| பாவமில்லை, ஒருசன்னிகாஸதிரி 
 விவாசமபணணினாலும் பாவமில் | 
லை; அகிலும் அபபடிபபட்டவர் 

  

| 
டவொாகள; அதற்கு நீங்கள் தப்ப 
வேண்டும் என்கிறேன். 
௨௯ 1 சகோதரரே, பின்னும் 

நான் சொல்லுகிறது என்னவெ 
னில், இனிவரும் காலம் சுருக்க 
மானபடியினாலே, மனைவிகளே 
உடையவர்கள் மனைவிகள் இல் 
லாதார்போலவும், AGA Danser 
அழாதார்போலவும், | 
௬௰ சர்தோஷப்பகெறவர்கள்சர் |
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 வெலவதைகசகளை 

௬௬௦ 
  

தோஷபபடாதாபோலவும, பொ 
| ரளைச் கொள்ளுகிறவாகள் பொ 
ருளைச் கொள்ளாதா£போலவும், 
௬௧ 1/இவ்வுலகததை அறுபவிககி 

halen அதை அதுபவியாதார் 

போலவும் இருக்கவேணடும; “இ 
வ்வுலஈசதின மவஷம் கடாதுபோ 
இனறதே. 

௬௨ நீஙகள் கவலையற்றவர்சளாய 
இருகக விரும்புகிறேன, விவாக 
மிலலாதவன காததருககு எப்ப 
டிப பிரியமாயிருககலாம என்று 
கர்த்தருக்கு. உரியவைகளுககா 

கக* கவலைபபடுகிறான். 
௩௩ விவாகம்பணணினவன் தன் 

மனைவிக்கு எபபடிப பிரியமாயி 
௬கலாம என்று உலகததிறகு உரி 
யவைகளுககாகக கவ£லைபபடுகி 
றான   ௬௪ அதுபோல விவாசஸ்திரிக் | 

யாசம் உண்டு; *விவாகம் இல்லாத ; 
வள் சரீரசடிலும் ஆசதுமாவிலும்| ,4 

பரிசுசசமாயிருக்குமபடிககு, காத | 
தருககு உரியலைகளுககாகக கவ, 
லைபபடுகறொள; விவாஈம்பணணி 
னவள புருஷனுககு எப்படிப மி. 
ரியமாயிருக்கலாம என்று ௨ was 
இறகு உரியவைகளுககாகக் கவ 
லைபபடுகிறாள். 
௬௫ இதைகான் உஙகளமேல் வலை | 
யைப போடுகிறசற்காகச சொல் 
லாமல், கனம்பொருகதியதர்யிருக 
கும் என்றும், தடையிலலாமல் 
கர்த்கரைப பற்றிசகொளளலாம | 
5 என்றும உங்கள் சய பிரயோசனத 

| திற்காகவே சொல்லுறேன். 
| ௬௬ ரி ஆகிலும் ஒருவன்சன் கன 
டனிகைப் பருவவயது சென்றுபோ 

| னவளாகச் கலியாணம் இல்ல ரம 
விருந்தால் யோ்கதயம் அல்ல என் 
றும், விவாகம் பண்ணுவிக்கவே 
ண்டும் என்றும் நினைச்சால், சன் 
மனதின்படி செய்யக்கடவன்; ௮ 
அ பாவமல்ல, விவாகம்பண்ணட் 
டும் ” 

Fal 2 நூலும்சனகன்னிசையைக் 

    
      

கும் சன்னிகாலதிரிககும் விதி 

  
க கொரிஈதியா ம) ௮தஇிகாரம, 

@ 9. Ge. 
வதி ate! 

சொச்ச அவயததைக் காணா 
மல், தன் இருதயததிலே உறுதி 
உள்ளவனுவும கனசுய சிததததின 

| படி செய்ய அதிகாரம் உள்ளவனா 

யம இருது; அவளை அபபடியே। 
Pen Se & | கரக்கவேண்டும் என்று தன இருத 
உப யத்திலே சாமானிச்றெவனே ஈன் | 

மைசெயலறவன். 
உ 4௭ | ௬௮ “ஆதலால் விவாகம்பணணிக | 

'கொெவலும் eee 

| 

le Gar om 

wy 

Fo & Gun 

» 8 8Gor @ @ 

(aa; கொடாமலிருக்கிறவனும் 
அதக நனமைசெய்கிறான. 

* 2மேரு, ௪௪ ௬௯ 4 மனைவியானவள் தேன் புரு 
லைல் ve ஷன் உயிரோடிருககும் காலமள 

© Sas, 

| ட வும கட்டபபட் டிருககிறாள்? அவ 

(ஞடைய புருஷன் மரிததபினபு; 
| அவள எவனையாகிலும் சன் இஷ் 
டபபடி விவாகமபணண விதெலை 

| யாயிருக்கிறாள், 7சாததருககு உ ட் 
| பட்டவளாகமாத்திரம் அபபடிச 
| செயயவேண்டும். 

2! ௪௰ அவள் விடுதலையாகவே இ 
பேச ரூரீதுவிட்டால, என்னுடைய 
6 உரோ ௨.௨ யோசனையின்படி ௮திச பாககிய 
௨ கொரி ச வுியாய்இருபபாள்; *என்னிடத 
௨௨ ௧௪. இலும் பராபானுடைய அவி உண் 
9கதெ௪ ௪௮ டென்று எண்ணுகிறேன். 

௮. அதிகாரம் 
க விஈசொகமகளுச்குப படைச்சபபடடவைகளைச் 

a TOT 

es 

சாபபிடக்கூடாதெனறும, ஐ. ௯ 
சுயாதீனச்தைக் தூவகையாயக் கையாடிச் சகோ 
Sia6@e வீசனததை உணபெணணக்கடடா 
செனறம, ௦௧ ஈமமுடைய அறிவை அனபிஞ 
லே கடடிவைக்கவேணடுமெனறும சொவவி 

ஈமமுடைய 
| 

| 

I 
1 

| 
10 அப மறி ௨ம் | 

௨௯ க கொரி 

ம மர 

ll aC we oe, | 

ote 

wg 
“விகரெகங்களுககுபபடைக்கப 

| பட்டவைகளைககுறிதது 11ராம்எல் 
, லாரும் அறிவுள்ளவாசள என்று 

 அறிந்திருக்றோம்; '”அறிவுமாச்தி 
ம் இறுமாபபாயிருச்சசசெய்கின் 

ஐது; அன்பே எழுபபுதற்கு ஏது 
வாயிருக்கெது. 
௨ ஆகையால் தன்னை ௮றிவுள் | 

ளவன் என்று ( இமாபபாய்) | 

எண்ணுகிற ஒருவன் தான் அறிய , 
' வேண்டிய பிரகாரமாக ஒன்றும் | 
அறிந்தவன் அல்ல. 
ir ராபரனிடதரில 

19உோ,ய௫௪ க, 

ம   
| 

13க கெரி om 

பிரிட கலா 

Gm a Bor 
௬௪ | 

அன்பாமீ



  

    

| க கொமிச்தியா ௯ திகாரம. ௬௬௧ 

ருக்றெவனே 1 அவரால அறிந்து தி. பி.௫௯., உன்னை ஒருவன் விக்சிரகச்கோ 
கொள்ளபபடுகிரூன். லை அவச) மிலிலே போசனபநதி இருக்கக் 
௪ ஆனதால் விக்இர்தஙகளுக்குப (1௨ மோ. ௩௩ கண்டால் '/பெலஈனனாயிருக்கற 
படைககப்பட்டவைசளைபபுசிக| அவனுடைய மனது விச்சொகங்க 
இறெதைககுறிகது சாம் அறிரதிருக் 
இறது என்னவெனில், *உலகத்தி 
ல விசீசொசமானத ஒன்றுமில் 
லை, “அல்லாமலும் ஒருவரே அன் 
றி வேரு தேவனும் இல்லை 

டு வானததிலெயும் ட பூமிபிலேயும் 
*சேவர்கள் என்னபபட் டவர்கள் 
உணடு, இப்படி. ௮ரேச தேவர்க 
ளம் ௮0ேக கர்ததர்களும் உண் 

டாயிருர்சாலும், 
௬ sua gu பிதாவாகயெ ஒரே 

சேவன் உண்டு; *அவரிலிருஈது 
சகலமும் உணடாயிருக்ன்றன; 
அவரிடசதில்* ஈாமும் இருகி 
Copp; 1இயேசுககிறிஸ்௩; என 
னும ஒரே கர்த்சாவும் ஈமக்ருண்டு, 
அவராலே சகலமும் உண்டாயி 
ருகின்றன; அவராலே காமும் 
இருகஇரோம. 

௪ அபபடியிருஈதும் இ.ச அறிவு 
எலலாறிடச லும் இலலை; றன 
சால் ॥லர்இன்றைவராகமும் விக் 
இரகச்சையும் (ஒரு சேவனென் 
று) நனைதது, விகரகத்துககுப 

படைககப்பட்டதைப புசிக்கி 
1? அதினாலே பெலான 

மாயிருககிற அவாகளு டைய மன 
ந அ௮சுசபபடுகனறது. 
௮ 4 118போாசனமானது நமமை/ 

ப ராபானுகரு உகசஈசவாகள் BYES 
மாட்டாது, என்னத்தினாலெனில் 
புசக்சால் காம் பெருகுவதும்] 
இல்லை; பு௫யாதிருர்தால் 
குறைவதும்] இல்லையே. 
௯ ஆகிலும் இதைக்குறித்து உங் 

களுக்கு உண்டாயிருக்கிற அதி 

ராகள் ; 

நாம் 

தவறுதல் வாராதபடி.க்குப 
£பமீர்களாச. 

௰ எப்படியென்றால் அறிவுள்ள , 
    

[4 

  

  
காரத்தினாலே$ பெலானருக் ச், 
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CHE SU படைககபபட்டவைக 
ளைப புஏககறசற்கு எழுபபபப 
டும்|| அல்லவோ? 

௰க பெலானனாகய உன் சகோ 

தரனுககாகக கிறிஸ்து மரிச்சாரே; 
13அவன் உன்னுடைய அறிவினா 
லே கெட்டுபபோசகவாமா? 

௰௨ இபபடிச 1சகோதாரருககு 
விரோகமாசப பாவம்செய்து பெ 
லானமான அவாகளுடைய மன 
தைக  காயபபடுததுநறெதினாலே, 
நீஙகள் இறிஸதுவுககே விரோத 
மாசப பா௮ம்செயகிறாகள். 

17 அனபடியினாலே போச 
னம என் சகோதானுக்குக கேடு 
வருதற்கு ஏதுவானால், என் சகோ 

சீரனுகருக கேடு வராதபடிக்கு 
எனறைககும் இறைசசியைப புசி 
ககமாட்டேன். 

௯ அதிகாரம். 
க பவுல ரனச்ருணடான சுயானம இன்னதென 

றம, ௭ போதகா சுலிசேஷத்தைக கொணடு வ 
எமபணமைணவேணடுமெனறும நீடு அவன நாத 
பியாபததை அருசமிசகாமல, ௮ அவாகளுகருற 

சனனைசருறிக ச் செலவிலலாமலும, உய அற 
பமானவைகவிலே தான ஓ௱சரனுகரும விதனமு 

ண்டாக்காமதும இரு ஈதானெனறும, ௨௪ நமமு 

டைய இவன பாதய ஓடடமபோல இருக்கற 
தென்று சொல்லியது 

யக 

நான் அபபோஸ்தலன் அல்ல 
வா? நான் சுயாதீனன் அல்லவா? 
19நான் நம்முடைய கர்த்சராகிய 
இயேசுக்கறிஸதுவைத தரிசிக்க 
இல்லயா? *0கர்த்தராலே நீஙகள் 
என்னுடைய இரியைக்குக் (இரு 
ட்டாரதங்களாய்) இருக்கிறீர்கள் 
அல்லவா? > 

௨ கான் மற்ற மனிதருக்கு அப் 
போஸ்தலனாய் இராவிட்டாலும்; 
உங்களுச்சல்லவோ அப்போஸ்த 
லனாயிருக்கறேன்; கர்த்தராலே 
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௬௬௨ க கொரிநதியர் ௯ DSTI. 
  
ரீசள் என் அபபோஸ்சல ஊழி 
யத்தின "முகதிரையாய இருக்இ 
நாகளே. 

க. என்னைககுறித்தத் இபபுச் 
சொல்லுஇறெவாகளுக்கு நான் என் 
ன உசதரவு கொடுக்சிரேனெ 

ல், 
௪ (சபையின் செலவிஞலே) 
*போசனபானம்பணண எஙக 
சக்கு ௮தஇிகாரம இல்லையோ? | 
௫ மற்ற அபபோஸதலரும் rss, 

தருடைய சகோதரரும் பா, 
வும செய்கெதுபோல, நாங்களும் | 
மனைவியாகிய* ஒரு இறிஸதவ 
ளைச கூட்டிகசொண்டு SAB 

தற்கு எஙகளுககு அதிகாரம இல் 
லையோ? 

சு ௮ல்லது சைவேலை செய்யா 

  

    

திருககிறதற்கு எனக்கும் பருன. 
பாவுககுமமாததிரம் 5அதிகாரம | 
இல்லையோ? 

  

௭ 4 எக்காலசதிலாகிலும் தன் ' 
சொசபபணதசைச் செலவழித் 
அ, எவன் தண்டிலே சேவகம்பண் 
ணுவான்? 7எவன் இராட்ஈததோ 

ட்டம் உண்டாக, நுதின் சனி 
. . or 

களில சில பசியாமல் இருபபான்; பவ கொரி vs 
₹அல்லது சீவன் ஆடுகளை மேய்த | 
த; அதின் பாலிலே கொஞ்சம் । 
சாபபிடாதிருபபான். 

௮. இவைகளை மனிதர் ஈடசகை | 
யின்படிமாசதிரம் சொல்லுறே ! 
னோ? சியாயபபிரமாணமும் இப 
படிச சொல்லுகறெதில்லையா ? 
& *போரடிகடிற மாட்டின் வா 

யைக் கட்டாதிருப்பாயாக என்று 
மோசேயின் பிரமாணத்திலே எழு 
தியிருச்சின்றதே, பராயரன் மாடு 
களுச்காச (மாததிரம்) விசாரீக்கி 

gre 6, 
௰ அது விசேஷமாய் ஈமகச்காகச் 
சால்லியிருச்சறதில்லையா? 11௨ 

மூடிறவன் பலனில் ஈம்பிச்சை 
யோடே உழவும்; போரடிக்கிற 
வன் தான் நம்பின பலனுக்குப 
பஙகுள்ளவனாவேன் என்ற ஈம் 
பிச்கையோடே போரடிக்கவு ௦ 
co ee 

  

இ. பி, டக. | வேண்டியபடியால், ௮து ஈமககா 
t 

  

பவ? தவே எழுதியிருககனறது. 
‘= சொரி ௧ | Oe lls rim &oR உங்களுக்கு ஞான 

உம௪ வசனம் । நன்மைகளை விசைத்திருகக), உங் 

கதெச ௨௬ கள் சரீரரன்மைகளை அறுசதால் 

உதெச ௬ ௯ | அது பெரிய சாரியமாயிருக்கு மா? 
3g Oh B®, , , , 

மாற க ௰௨ வேறுபேர்கள் உஙகளிடத் 
தூக் ௬ ௦8 தில இருநத அதஇிகாசதசை அறு 
sor etm 22ககொண க்ச,அவர்களி 40S YY WF ச் அதமம் பரு ro & 

* quop | Ob Ewe அ௮தஇிகமாய ௮பபடிச 
fan செயயலாம அல்லவா? 15அபப 

டியிருஈதும் கிறிஸ்துவின் சவிசே 
ஷத்திற்கு யாதொரு சடையையும 
உணடாக்காதபடிககு, 1சாஙகள 
இரச ௮திகாரசதை ௮ுுபலிததுக 

௨௪ ௩௮, 

௯ 

02 கொரி ம 

௪ சர்மோக 

D9 Oo 

உழிமோா ௨௬ 

கு 

௪௭ கொளளாமல் எலலாவிதமான பா 
7@ Cor ரி . ர 

ர வாக் எ டும் படுகிறோம், 

v9 eOs | Dm YF 14கோவிவில் ஊழியம் 
பேய்ப் 2 செய்கிறவாகள் கோவிலுககு உரி 
டி சுபே (யில் புசிககிராகளர் எனறும; 

௨ பீடததில ராசனைசெயடிறவர் 
9டுமோ உடு டத்தி போதி ட் 

சள் பீடசஇில் உள்ளவைகளில 
பங்கை ௮டைகிறாகள் எனறும 

அறியாமலிருகஇறீகளா? 
மச அதுபோலக 1காச்கரும் தம 

து 1%சவிரேோஷவசதசை ௮றிவிகஇற 
வர்களுக்குச் சுவிசேஷததினாலே 

௪ கறிமோடு 

று 

10௨இமோ ௨ 
& 

lleGsr மடு 

ae aor &   0௨ ழைபபு வரவேண்டும எனறு 
Wags 20 86 கட்டளையிட்டா. 
0G), Py awe 
௨சொரி, ௦2 எ, 0௫ | அபபடியிருநதும் 17சான் 
om ue um | இவைகளில் ஒனறையும் YY BF 

he ce ave, AgsgaeQercraral ae; இபபடி 
௨௪ ௭௬ம் Bret மேனமைபாராட்டுகிறசை 
oe ட ஒருவன் அவததமாககுகிறகிலும 
மோ ம க , சாகிறதே எனக்குப பிரியமாயி 

ட் வே (ரூச்கும்; ஆதலால் அப்படி இனி 
னை (மேல அறுசரிக்கவேண்டும் என்று 

usd 0 git சான் இவைகளை எழுகினதும் 

thant ௬.௧ இலலை : . 
sBior Gua, OF சுவிசேஷச்தை கான் பிரசங 

17 0௨ as gu ! இம்றஇினாலே கான் மேன்மைபா 

Sart ote, ராட்டசகூடாது? அது எனக்கு 
சதெச௨ ௯ உண்டான கடமையாய இருக் 
ses 9 | BormCs மேலும் சுவிசேஷச 
eee தை நான் பிரசஙகம்பணணாமல் 

இருஈதால், ஐயோ, எனக்கு லே 

தனைவருமே. 
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க கொரிஈதியர் ௰ ௮திகாரம். ௬௩௬௬ 

  

௰எ௪ அன்றியும் சான் மனோச்சா 
சமாய் அபபடிச் செய்தால் எனக் 
குப பலன் உண்டு;ஏமலனோச்சாகம் 
இலலாதவனாயிருஈதாலும “உக்கி 
ராண உததியோகம் எனக்கு ஓப 
புவிகசகபபட்டிருக்கிறது. 
DH ஆனதால் எனககு என்ன 

பலன் உண்டு? நான் சுவிசேஷச் 
தைப் பிரசங்கெகையில்), அதில 
*எனக்கு உணடாயிருககிற அதி 
காரதசை அ௮றுசரியாமல், கிறிஸது 
வின சுவிசேஷச்சைச செலவில் 
லாமலே ஸதாபிபபேன்; ௮துவே 
எனக்குப பலன்; 
OH 4 ஆகையால் “கான் எல்லா 

ரையும்விட்டு௪ சுயாதீனனாயிருஈ 
தும் $சரன ௮இிக சனங்களை ௮, 
தாயபபசெ௫ிசகொளளும்படிக்கு 
1என்னைதசானே எல்லாருசகும 
உ மியககாரன் அக்கினேன 
QW) அ௮ஈதப்படி யூசனை அசாயப 

ப௫ெதிககொள்ளசசச்சசாக 'யூச௪ 
ருக்கு யூசனைபபோலவும, நியா 

யபபிரமாணததிற்முக் €ழோானவர் 
களை அதாயபபசெதிச்சொள்ளத 
தககதாக நியாயபபிரமாணத்திற் 
குக €$மானவனைபபோலவும ஆ 
னேன். 
௨௪ "நியாயப்பிரமாணம் இல்லா 

தவாகளை ஆதாயபபடுத்திககொள் 
ளத்தககசாக 1?அவாகளுககு கியா 
யபபிரமாணம  இல்லாதவனைப 
போலவும் னேன், அபபடியி 
ருர்தும Vere பராபானுக்கு முன் 
பாச நியாயபபிரமாணம் இல் 
லாசவனாய் இராமல், விசேஷ 
onus Abdus Ser Gumus 
மாணததிற்கு உள்ளானவனாயிருக 
GC mom. 
௨௨ மேலும் பெலானரை ஆதா 
பபபடுசதிகசொள்ளத்தக்கசாசப 

“பெலானருக்குப் பெலானனைப 
பால னேன்; 13மான் எபபடி. 

யம் சிலரை இரட்டுக்கும்படிக்கு, 
'*எல்லாருச்கும் எல்லாவிசமும் 
னேன். 

| ® பி. ௫௯. 

புது எவ? 

‘3a Gari ௬௮, 

| மச 
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௨௬ சுவிசேஷத்தின் பலனுக்கு 
கான உடன் பஙகாளனாகும்படிக் 
GF சுவிசேஷசதின் நிமித்தமே 
இபபடிச் செயடறேன். 
௨௪ 4 ஐடுசற்கு ஏற்ற சாலையில் 

எலலாரும ஒவொகள், ஆகிலும் 

ஒருவனமாசததிரம் பர்சயபபொரு 
ளைப பெறுவான் என்று அறியாம 
விருகசறோகளா? நீயகள் (பந்த 
யபபொருளைப பிடிசகசசககதாக 
வே 15ஐடுககள்.) 
௨௫ '$மேலும போராடுகிற யாவ 

ரூம் ௮ழிவுள்ள சரீடசகசைப பெ 
அம்படிச்கு, எல்லா இச்சைகளை 
யும் அடககிகசொள்ளுவாகள்) 

நாம் ௮ழிவில்லாச கரிடததைப 
பெறும்படிக்கு ௮பபடிச செயடி 
ரோம. 
௨௬ அலால் 1ரன் நிசசயமில் 

லாமல் ஒடேன்; நான் ஆகாசச்சை 
அடிசதுச சிலமபம்பணணேன 

  
௨௭ ஆசலால் மற்றவர்களுக்குப 

பிரசஙசம்பண்ணுகஇற நான்கானேட 
1? பாதகானாயப போகாசபடி 
க்கு, என் சரீர்த்தை *1ஒடுக்கெ 
ழ் பபடுத்துகிறேன். 

ட. அதிகாரம். 
க யூதாகள அசரிததுவரத சடறரகுகள ௬ ராம ௮ 
Muy சடங்குகளுக்கு அடையாளஙகள 
எனறம, மக அவாகள பட்டபாடுகள ஈமக்குத இ 

ரூடடாா தஙகள எனறம, oe லிக்தாகாராதனை 
க்ரு விலகவேண்டியதெனறும, ௨௧ நாம காதத 

ருடைய பநதியைப பேயகளின பரதியாக்கச் 
கூடாசெனறும, ௨௪. அறபமான காரியகசளிலும 
ஈமமுடைய சகோதரருடைய நன்மையை தோரக் 
கவேணடு மெனறும சொவலியது 

இப்படியிருக்கச் சகோதரரே, 
நீஙகள் எவைகளை கினைககவேண் 
டுமென்றிருக்கிறேன் என்றால், 
நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லா 
ரும்”*மேகசதிற்குக £ழாயிருந்தார் 
கள; ஏல்லாரும் “சமுத்திரத்தின் 
வழியாய் ஈடந்துவந்தார்கள். 
௨ எல்லாரும் மோசேயுக்குள் 

ளாக மேகத்தினாலும் சழுத்திரத்தி 
னாலும் ஞானஸ்கானம்பண்ணப் 

பட்டார்கள். 

23 ௨மோ,௦௪ ௨௨ ௪மோ ae ௮ யோசு ௪ ௨௩ சம எழு 0 
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௩ 1எல்லாரும் ஓரே ஞானபோச 
னபதார்ததசதைப புசததார்கள். 
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உ௨தொ மடு 

டக இப்பொழுது சங்கள் என்ன! | 
'அறியவேண்டும என்று இருககி 

| றேன் என்றால், *இிறிஸது புருஷ | 1 எபே டு ௨௧ | 

டனைனைவனுசகுத் தலையாயிருகதி 
கரோ ௩ Oe ரா, “புருஷன் மனைவிக்குச சலை 

யாயிருகடிரான்; *பராபரன் கிறி 
ஸ்துவச்குச் தலையாயிரு-இஞா. 

௪ எசப் புருஷனானாலும் செ,“ வெ 
| பம்பணணி அல்லது 7தாகசகரி| ஈ ௨௩ 
சனம் சொல்லுறெபொழுது, சன; 2: ட் ்் 
-சலையை மூடிச்கொணடிரு சால் 74 கொரியடம 

க திமா eos, 

we 2 Gu ௩, 

& ©, & 
        

up 

4 ப்வி 

| 

'தன் தலையைக் கனானபபடுசறு! 83 ஈம 

வான். | 
| டு *ஸ்திரிபானவள செபம்பண் feu ௨௧ 
t ட்ப 

'ணிஅல்லது தாககசரிஈனம் சொ 
| ல்லுறபொழுது, தலையை மூடிக 
 கொளளாமலிரு*சால், தன சிலை 
யைக் கனானபபடுநுவாள; 3! 

@ Gor we 

ve 

1/ ௪சோ இறு 
மற co. tr) 

  

| 
11 கமாக ௨௧ 

௨.௧ ௯ | 

பவள் தலை ொச்சபபட்டத. க | 
ட 19௧ சோ 2, 

போல இருக்குமே. ப்பட 

  

| 

| ௬ அனதால ஸ்இிரியானவள் மூ. 1௧0 ௨63, 
! டிசகொள்ளாவிட்டால், மயிரைத 84.௨4 
| 10 11௪ டக 
! கசதரிகதுபபோடக்சடவள், 11௮ ine nn ow 
பபடி மயிர் கததரிகசப்பசதது | ௬௮ 

| அல்லது சிரைக்சகபபடுஇரது ஸதி tte சன) 
பரிகத வெட்கமானபடியினாலே, ப ககம! 
'மூடிச்சொண்டு இருகசககடவள் ! எபதற்குச் தீ 
| எ 1/புரூஷனான௨ன் பராபரனு "20 
டைய சாய்லுமாய் ம௫மையுமாயி 
(ருகறெப்டியால்) தீன் தலையை மூ டட கர 

,டிக்கொள்ளவேண்டுவது இல்லை. ! * gine ooo 

௮ மேலும் புருஷன் ஸ்திரியினா ! | 18 » Por ae, 
Ga தோன்றினவன் அல்ல, ஸ்தி। 19 ௪ பொரி 
ரியே புருஷனால் தோன்றினவள். | oe 6௪, 
௯ 13அல்லாமலும் புருஷன் ஸ்.இ! 
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ட ரிச்காகச் சிருட்டிச்சபபட்டவன் 
அல்ல, ஸ்திரியே புருஷனுக்சாகச 
சிருடீடிசகபபட்டவள். 
௰ அகையால ஸதிரியானவள் 
புருஷனுடைய மகிமையாயிருச் | 
இறதும் அல்லாமல், ''தாதாகளின் ' 
நிமித்தம் 15அவள் சன் தலையின் | 
மேல் வஸ.இிரச்சால முலைக, 
வேண்மெ 1 

௰க ஸதிரி புருஷனால் இருக்கெ. 
ட் துபோலப புருஷனும் ஸ்திரியினா 
லே இருக$றதால், 
We 1*கர்சசருடைய முறைமை , 

யின்படி ஸ்இயி இல்லாமல் புருஷ, | 

னும் இல்லை; புருஷன் இல்லாமல் , 
' ஸதிரியும் இல்லை; 17சகலமும் பரா 
பரனாலே இருசனெது. 
Om 4 ஸதஇிரியானவள் பராபர 

னைத தொழுது செபமபண்ணுகை , 

யில, சன் தலையை மூடிக்கொள் 
இலக்கணமாய | 

| 
I 

ர 

t 
I 

on rwallana SmaI 

8 rg தமோ என்று உஙகராககுள் | 
ளேநீஙகளே எணணிககொளளாங , 
கள். 
௰ஃ அல்லது புருஷன் மயிரை நீள 

மாய வளாசசால்் அது அவணுகறாக 
கனானமாயிருககனறது என்றும, | 
OG எரி தனக்கு முச்காடாகர. 

மயி கொகெகபபட்டிருகறெபடி 
பினாலே சீன் மயிரை நீளமாய வ 

| ளாததாரல், அநு அவளா க்கு மகிமை 
யாயி Gul Oger ம் சுபாவமே ' 
உங்களுக்குப் போதி றெதில்லை 
யோ? 
War அஆ௫லும்(இதைககுறிதது 13 

ருவன் வாககுவாசம் செய்யப பிரி 
யாய் இருஈதால், எங்களுக்கும் 

| “பராபரனுடைய சபைகநாக்கும 
௮பபுடிபபட்ட வழக்கம் தில்லை. 

யென்று அறியக்சடவன். 
0௭ பின்னும் சான் அறிவிக செழு. 

என்னைவெனில், நீஙகள் கூடிவரு 
தல் ௮௧ ஈன்மைக்கு அல்ல; 
AH திமைக்கே ஏதுவாயிருக்கின் 
றிது; ௮தைக்குறிச்து சான் உங்க 
ளைப புகழக்கூடாது. 
௰௮ என்னவென்றால் முதலா 

6 
  

ஆணவச் tae வையக வலவ hd ae 
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க கொரிந்தியர் 0S wParrw. ௩௬௭ 

வது, நீங்கள் சபையின் வீட்டிலே இ. பி. ௫௯. கையாய் இருக்கின்றது; நீங்கள் 
கூடிவர்திருக்கும்பொழுது, 1உங் | ௯.௯௪ | பானம்பண்ணும்பொழுசெல்லாம் 
களில பிரிவினைகள்* உண்டேன்  !* சொரி ௪௨ ஏன்னைகினைத்துக்கொளளும்படிக் 

. ts, 02 ௬ & ச . . ச . 4 
று கேள்விபபடுகிறேன். * லலத பேத। ரூ இப்படிச் செய்யுங்கள் என்றார். 
௰௯ ?பாத்திரவான்௧ள் வெளியா | ௨௧௭ | ௨௬ ஆகையால் கர்ததா வருமள 

கும்படிககு மோார்க்கபேதஙகளும்ர் மரல் “சி | வும் நீங்கள் இந்த அபபத்தைப பு 
உஙகளில உண்டாயிருககவேண் | மோ ௦ ௩ | சித்து, இநதப பாத்திரததில் பானம் 
டியதால், சான் (கேள்விபபட்ட [3௦௪ ம ௭ பணணும்பொழுதெல்லாம் ௮வரு 

வைகளில்) சில ஈம்புகிறேன். ere on LD ad ap | OLWWIGT OSS oS Orson 4) 
௨௰ ஆனதால் நீஙகள் ஏகமாய்க | சதீமோ ௪ ச | ௨௭ 4 இபபடியிருகக 19எவனாகி 

கூடிவாது சாபபிடுஙகாலத்தில், ஓ ,* ௨௬௨ | ஓழ் கர்ததருடைய அபபத்தையா 
ருவன் பசியாயிருககவும் ஒருவன் பண “e (வறு பாததிரத்தையாவது அபாத்தி 
இருததி ஆடையவும்தகசதாக, மு | 4 “30 ௨௦௩ 'ரமானவிதமாய்ப போசனபானம் 
ன்னே ௮வனவன் தன் சொரகதப । bene gu பண்ணினால், அவன் கர்த்தருடை 

போசனததைபபண்ணுவான... | படிபிரசாலரீ ய 'சரீரத்திற்கும் இரததத்திற்கும் 
௨௧ அ௮பபடிச் செயஇறறு கர்த்த , ae “ares | குறிறமுள்ளவனாய் இருப்பான். 
நடைய இராபபோசனம்பண்ணு போசனம பண , ௨௮7 அந்தப்படம் அபாத்திரமான 

தல் அல்லவே. oranirs விதமாய் ௮அதைப போசனபானம 
௨௨ அதென்ன? போசனபானம் | 

  

  

  
| 

ந ககொரி௰ ௬௨ இ . o 
சனபானம் | பக ௨௧ பணணுகிறவன், கர்த்தருடைய 

பண்ணுதற்கு உஙகளுக்கு வீடுகள் ! $ அலலத சரா சரீரசதை விசேஷித்துச்சொளளா 
இலலையா? அலலது பராபரனு | ve டல மல்,சனககு அக்கினைவரும்படி** 

டைய சபையின வீட்டை அசட் ,% வாச ௧, போசனபானம் பண்ணுஇிறபடியி 

டைபண்ணி,$போசனம இல்லாத ! மக; 6௨ ene, 
ர ச 8மக ௨௬ ௨௬ “WwW, ல ட் 

வாகளை$ லெட்கபபடுதது இறக | risen 2% எவனாூலும் ''சன்னைத்தான் 
ளா?உஙகளைககுறிதது மானஎன்ன , துக் ௨௩ சோஇசது அறிது, பின்பு இந்த 
சொல்லலாம * உங்களைப கழ. ee ௮பபச்தைப புசித்து, இந்தப பாத் 
லாமா? அசைக்குறிசது நான் உங 90,௨௦௪ திரதிதிலே பானம்பண்ணககட 

களைப புகழககூடாது. ௩ ௨௪ ௨௨ வுன. 

௨௩ 4 "நான் உஙகரககு ஓபபு ' எ கர்ட் ட ௬௰ அந்தக் குற்றத்தனாலேதா 
விச்சதைக சாதசராலே ௮டைஈ ௦௨௩௪௪௪ னே உங்களில் அகேகர் பலஈன 

கண் 8 0 Gge | ் க * . தேன்; எனன வெனில, காதசரா | ட ae ருமாய் வியாதியுள்ளவர்களுமாய் 
இய இயேசு தம்மைச SILOS கெளிக௭ இருக்கிறாகள்; வேறு அகேகரும் 
கொகெசபபட்ட அன்று Bang 1 ௮௨௧௪ கூ இறந்துபோயிருக்கிறார்கள். 
இரியிமீல அபபசதை எடுத்துக் வேக படடரக கம்மை காமே வகையறுத் 
கொணடு சோச்திரம்பண்ணி, ௮ ox போவா துபபார்த்தால், காம் அபபடித் 
தைப பிட்டு நீஙகள் வாஙபெ பு! ௪ கே, 5௩, சண்டிசசபபடுவதில்லை. 

. . ௬௪ D& ௨௪ . . ‘ . . 

யங்கள். © Oat Pon ௫௨ காம தண்டிககபபட்டிருக 

௨௪ இது உங்களுக்காகப பிட் **அலலதரியப ௧, 13உலகத்தோடே நித்திய ஆச் 
சபபடுகற என்னுடைய கரீரமா கண்பட கேச னக்கு உள்ளாககபபடாதபடி. 
யிருகதன்றது; என்னை நினைத்துச் | 11 சொரி ௯ கீர, காசதராலே சஷ்டிச்கப்படு 
கொள்ளும்படிச்கு| இபபடிச செ! @ser se ¢ Oar. 

ச hie 5 க॥இ a 1196, an @ ர் ச . ௦ 
ய்யுஙகள என்றா | aren ௬௫ அகசையால் என் சதோதர 
௨௫ அ௮ஈதபபடியே அவர் இராப | 13௪௨௯௪ to ரே, நீஙகள் போசனம்பண்ணக் 

போசனம் பண்ணினபின்பு, பாத்। ** 9 55 உடிவருகிறபொழுது, ஒருவருக் 

|   
  

@ os 8 
இரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு, | i we. lens ஒருவர் காத்திருரிகள். , 

| இர்தப பாத்திரம் என்னுடைய Hf gees seu ௬௪ 1*ஒருவனுக்குப பசியிருந்தா 
| இரத்தத்தினாலே புதிய உடம்படிச்| *” ல் நீஙகள் ஆக்இனைக்குர்ர் எதுவா       
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சக் கூடிவாராசபடிக்கு, அவன் (௫. பி. ௫௯. 
வீட்டிலே சாப்பிடச்சடவன்; மற் | அஅ௯/ 
றக்சாரியங்களை *கான் வரும்பொ (1 &2 ௨௪ 

92. - ச ‘ . 2a Qed ௪ 
முது 3இிட்டம்பண்ணுவேன். om 

‘ 3a Qa எ ௰௨. அதிகாரம். ong 
க தேஙவவாறகள, ௪ பலவிதமாயிருஈதாலும, எ எல் 

லாம பிரயோசனத்றுச்ரு ஏதுவானவைகள என *ச கொரி 0௪, 
௮2, ௮ அதற்கு அவைகள பலலிதமாய அளிக் | £* ௦ ரி 
கபபிஇனறன கூ£றும, 0௨, சுபாவ சரீரத்தின 9 § Gan 
அவயவவகஏ எலவாம, ௰௬ சரீரகறக்கு அழகும், 

௬ 

உக எபே ௨ 

௨, பிரயோசனமும், ௨௬ உதலியுமுளளவைக 0s,0a. ட் தெச 

னாய இருக்ெதுபோல, ௨.௪ நிருச்சபையாகிய a நித்க ௧ 

இ a a. னா கட்ப்௪ ௬ மிஸறவின சரிமும ஓழுூமருபட அதி அவய Cen ma @ 

வலகளாஇ சாமும இருககவேணடியதெனறும 
சொல்லியது ரமாற ௬௬௬ 

சடோசக . 
மெலும் சகோதரரே, *ஆவியால் அலலது சப 

் வருறெ வரங்களைச்குறிதது நீங் | பெற 

அடை வு 

கள் அறிலீனராயிருக்க எனக்கு Bus we oe 

- யோவா படு மனதில்லை. 
ரூ வட as ௨ சொரி 

௨ (முன்ன) நீங்கள் அஞஞா। ௩6 
ணனிசளாய்) மற்றவாசளால் நடச் கரோ ௪ 

a டெ சு 
தப்பட்ட பிரகாரமாகவே Span | ar 
மையான விச்சொகஙகளைச் சோக் Wels ௪.௪ 

$$ாகள் என்று உங்களுக் 11௨ da இருந்தாக? று ளு குத், கரோ 
தெரிநதிருக்கின்றது. | கட 

௬ ஆசலால் சான் உங்களுக்கு ர் அலவ பாணி 

அறிவிககிறது என்னவெளில, விடை சரியே 

ath 

1பராபரனுடைய ஆவியினாலே lz எபே & Qa 

பேசுற எவனும் இயேசுவைச 1409 ron 5, 

சபிக்சபபப்டவன் எனறுர* சொல் ௭.௮ ௪ சொரி 
ச . 8 ச மக ௨௬ எபே 

லமாட்டான) அன்றியும பரி ௪ எ கபேச 
சத்த ஆவியினாலே அல்லாமல ஒரு a, vx 

| 

வனும் இயேசுவைக காத்தரென்று lis கெரி ௨ 

  

சொல்லமாட்டான். ௬, ௭ 
. ச , lhe Qa ச 

௪ 4 9வரங்களில் விச்தியாசங g ow wv 
கள் உண. a Gah yor 

10 ௨.31 1160s Gar Dm, 
டு ஆவி ஒருவரே; ஊழியக | ௨ம் « கொரி 
களிலேயுமர் விததியாசங்கள ௨, . 
ண்டு; கர்த்தர் ஒருவரே. |! உடகசி சய 
௬ உள்ளான இரியைகளிலே 17282௧ ௨௫ 
ர் : me on Ses ora whe Go oe யும் வித்தியாசங்கள் உண்டு; என் ட ககம 

வாரவறறையம எலலாருக்குளளம். ௩ 0௩ de 

ஈடபபிச்றெ3பரா! ரன் ஒருவரே. aura G 
1B பிரே 19௨2 மட & 

௭, '3அவியின் வரங்கள் பிரயோ 5 

ஈனம் உண்டாகும்படியே,௮வன ௨ &ழ 
sua Gari ue 

cy ந்த் னுக௫ அளிச்சபபட்டிருச்சன் பக்கம் 

ன, ‘ டச ச 

1 அப ௪ உ ௪௨ கொரி உ, ௮09 யோகா கரு எபி௮ ௪, 

| ௮ எப்படியெனில் ஒருவனுக 
கு ஆவியினாலே !4ஞானத்தைப 
போதித்தல் கொடுக்கபபட்டது; 
வேறொருவலுக்கு 15அந்த ஆவியி 
னாலேசானே சல்வியோடே போ 
இத்தல் உண்டாயிற்று. 

௬ வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவி 
யினாலேதானே 1£விசுவாசம் உண் 
டாயிற்று; வேறொருவனுக்கு ௮ 
நச அவியினாலேதானே !1குண 

| மாக்கும் வரங்கள் உண்டாயின. 
| ௰ வேறொருவனுக்குப 1*பலத்த 

  

அற்புதங்களைச் செய்கிற பலன்க 
ஸம், வேறொருவனுககுத் தீர்க 
| கசரிசனம் சொல்லுதலும், வே 

| ஜொருவனுககு 0 அவிகளே வகை 
யறுக்குசலும், வேறரொருவனுக்கு 

| அஈரியபாஷைகளைப பேசுசலும, 
 வேரொருவனுச்ரு.. *1அர்கியபா। 
ஷைகளே வியாச்யொனமபண் ! 

ணுசலும் அளிஃ£கபபட்டிருக்கின் 

றன. 
| De Os வாஙகளை எல்லாம் 
8 ஒரே அவியானவா ஈடபமி, 

சது, தமத சித்ததநின்படி *3௮வ | 
னவனுக்ருதசகுதியானவைகளைப 
பஇரஈதுகொடுக்இரூர். 
De 4 அது எபபடியெனிட, 

84ரரீரம ஒன்றாய் ௮கேகம் ௮வய. 
வஙகள் உள்ள; ஓரே சரீரத்தின்: 
அவயஉஙகள் எல்லாம் ௮கேகமா 
யிருந்தும, சரீரம் ஒன்றாயிருக்கன 

றது; “அதுபோலக் கிறிஸது வும் 
இருக்கிருர். ! 

| Dn ®orn ysori a gid, Pra 
கராயிருஈதும்;] அடிமைகளாயி 

ருந்தும், சுயாதினராம் இருஈதும்' 
- எல்லாரும் “ஓரே சரீரமாக ஒரே! 

| .நவியினாலே ஞானஸ்ரானம்பண் , 
'ணப்பட்டு, எல்லாரும் ஓரே ௮ 
வியில் பானம்பண்ணும்படி செய 
யப்।ட்டோம். 
௰௪ 4 சரீரமும் ஒரே ௮வயலம் 

உள்ள சாயிராமல், ௮ரேக வய! 
வங்சள் உள்ளதாயிருக் ன்றது. 

    

எலி உரோசமவ,௧ க செரி என @ Gerd Ove 

சபேசஎ. சத போ மச, ட எபே ௪கம்சு 22% உ௱கச சவாத புக அரி சவர சவ எபே, மி௨ம்௪ மக 
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க கொரிந்தியர் ரூ அதிகாரம். ௬௬௯ 

  

மடு காலானது சான் கையாயி 
ராதபடியினாலே மான் சரீரத்தின் 
அவயவம் அ௮ல்லவென்றால், அதி 
னாலே அது சரீரத்தின் ௮வயவம் 
அல்லாமல் போகுமா ? 
௰௬ காதானது நான் கண்ணா 

யிராதபடியினாலே கான் சரீரத் 
இன் ௮வயவம் அல்லவென்றால், 

அதினாலே அது சரீரத்தின் ௮வய 
வம் அல்லாமல் போகுமா? 
௰எ௪ சரீரமுழுவதும் கண்ணானால், 

செவி எஙகசே இருக்கும்? அது 
மூழுவதும் செவியானால், மோத் 
தல் எங்கே உண்டாயிருக்கும் ₹ 
௰௮ ஆனதால் !'பராபரன் தமது 

தித்தச்தின்படி "அவயவங்களை 
ஒன்றொன்றாகச் சரீரத்திலே வைச் 
தார், 

௰க அவையெல்லாம் ஒரே ௮வ 
யவமாயிருந்தால், சரீரம் எப்படி. 

இருக்கும்? 
௨௰ ஆளதால் அவயவங்கள் ௮ 

கேசமாயிருந்தும், சரீரம் ஒன்றே. 
௨௧ அன்றியும் கண்ணானது கை 
யுடனே 8 எனச்கு வேண்டுவ 
இல்லை என்றும், அல்லது தலையா 
னது கால்களுடனே நீங்கள் என 
க்கு வேண்டுவதில்லை என்றும் 
சொல்லமாட்டாது. 

௨௨ அதைத்தவிர சரீர அவயவங் 
களில் பலஈனமாய்க் காணபபடு 
இறவைகளே மிகவும் வேண்டிய 
வைகளாய் இருக்கின்றன. 
௨௯ அல்லாமலும் சரீர அவயவங் 

களில் கனாஈானமாய்ச் சகாணபபடு 
இறெவைகளுச்கே அதிக சனத்தைக் 
சொடுச்ஜேம்;* இவ்விதமாய் ஈம் 
மிடத்தில் அவலட்சணமானவை , 
களுக்கே ௮தஇி௧க இலட்சணம் உண் | 

। டாயிருக்கின்றது. | 
| ௨௪ இலட்சணமானவைகளுக்கு | 
அப்படிச் செய்யவேண்டுவஇல் | 
லை; ஆனதால் சரீரத்திலே பிரிவி | 
Caer உண்டாயிராமல், ௮வயவவங் ' 
கள் ஒன்றுக்கொன்று ஒரேவித ' 
மான சவலையாயிருக்கும்படிக்கு, ! 

௨௫ பராபரன் சுனத்தில் குறை ! 
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வுள்ளதற்கு ௮௧5 சனத்தைச்கொ 
டுத்து, இப்படிச் சரீரச்சை ஏற்ப 
டுத்திஞர். 
௨௬ ஆனதினாலே ஒரு அவயவம் 

பாடுபடும்பொழுது, மற்ற ௮வய 
வங்கள் யாவும் கூடப் பாபெடும்; 
ஒரு ௮வயவம் மகமை அடையும் 
பொழுது; மற்ற அவயவங்கள் யா 
வும் கூடச் சச்தோவ்ப்படும். 
௨௭ 3நீங்களே இறிஸ்துவின் சரீ 

ரமாயும் *தனிச்சனியான ௮வய 
வங்களாயும் இருக்கிறீர்கள். 
௨௮ 4 அவர்களில் சிலரைப் 

“பராபரன் சபையிலே முதலா 
' அது, $8அப்போஸ்தலராகவும், இ 
ரண்டாவது, இர்ச்சதரிகளாக 
வும், மூன்றாவது, போதகராகவும்) 
பின்பு வல்லமைகளையும்; பின்பு 
குணமாக்கும் வரங்களையும், 11உத 
விசெய்தலையும், 11] ஆளுகைகளையு 
ம், அந்நியர் பாஷைகளையும் ஏற் 
படுத்தினார். 
௨௧ எல்லாரும் அப்போஸ்தலர். 

களாய் இருக்கிறார்களா? எல்லா 
ரும் தீர்க்கசரிசிகளாய் இருக்கிருர் 
களா? எல்லாரும் போதகராய் இ 
ருக்கிறார்களா? எல்லாரும் வல்ல 
மைகளைச் செய்கறெவர்களா?6 
௬௰ எல்லாரும் குணமாக்கும் வர 

ங்கள் உள்ளவர்களா? எல்லாரும் 
அச்கிய பாஷைகளைப பேசுகிரா 
களா? எல்லாரும் வியாக்சியொனம் 
Li et gap BI cap torn? 

௬௧ 4 அப்படியிருக்க, “நீங்கள் 
௮இ௧க ஈன்மையான வரங்களைத் 
சேடிச்சொள்ளுங்கள், அதற்காக 
மிகவும் ௮திகமேன்மையான வழி 
யையே உங்களுக்காகக் காண்பிக் 

| இடறன். 

௰௩. அதிகாரம். 

    | 

| 

ச மற்றெல்லாச் இறச்த வாலகளும், ப, ௩ அன்பி 
வ்லாலிடடால் பயன்படாதெனறு, ௪. இதைப 
புகழ்ச்து, 6௩ அது சம்பிக்சையீலும், விசுவாசத்நி 
தும் ஜெச்ததெனறு காட்டியது 

நான் மனிதர் பாஷைகளையும் 
தூதர் பாஷைகளையும் பேசினா 
Ho, gery எனக்கு இராவிட்



  

௬௭௰ க கொரிச்தியர் 0௪ ௮இகாசம். 
  

டால், சத்தமிடுகிற வெண்கலம் 
போலவும், ஓசையிடுகிற சைத்தா 
எத்தைப்போலவும் இருப்பேன். 
௨ கான் 'தீர்ச்கததரிசனங்களை ௮ 

டைந்தாலும், சசல இரகசியங்க 
ளையும் சசலசகல்விசளையும்௮றிக்சா 
லும், "மல களைப் போக்கத்தச்சசா 
க மிகுந்த விசுவாசம் உள்ளவனா 
யிருந்தாலும், அன்பு எனக்கு இரா 
விட்டால் வீணனாய் இருப்பேன். 

௯௬ மேலும் *எனக்கு உண்டான 
ஆஸ்திகள் யாவையும் ஏழைகளுச் 
குக் கொடுத்தாலும், சுட்டெரிச் 
கப்படுவதற்கு என் சரீரத்சைக் 
கொடுத்தாலும், அன்பு எனக்கு 
இராவிட்டால் எனக்குப் பிரயோ 
சனம் வராது. 

௪4 4அன்பு நீடிய சாந்தமும் 
சயவும் உள்ளது; அன்புக்குப 
பொருமை இல்லை; அன்பு தன் 
னைப் புகழாது, * இறுமாபபாயிரா 
த; ஆகாததைச் செய்யாது. 

டு *தன் பொழிவைப் பாராது, 
| உசசரெத்தை ௮டையாது, பொல் 
லாங்கானதைச இந்தியாது, 
௬ $ூயொயத்தில் சந்தோஷப் 

படாமல், 1சத்தியத்தில்1 சந்தோ 
ஷபபடுெறது; wg ‘sens 
தையும் மூகென்றது. 
௪ சகலத்தையும் விசுவ்ீசிகனெ் 

ஐது; சகலத்தையும் ஈம்புின்றது; 
சகலத்தையும் சடிக்கன்றது. 
௮ 4 தர்ச்சதரிசனம் சொல்லுதல் 

ஒழிந்துபோம்) அர்சியயாஷைக 
ளும் ஒய்ந்துபோம்; கல்வியும் ஒ 
ழிந்துபோம்; ௮ன்பே ஒருக்கா 
லும் ஒழியாது. 
௯ அல்லாமலும் Apr gy 

இிவு குறைவுள்ளது; நாம் தீர்ச்சச 
ரிசனம் சொல்லுதலும் குறைவுள் 
ளது. 
௰ கிறைகானது வரும்பொழுது; 

குறைவானழ ஒழிர்துபோம். 
மச நான் குழர்சையாயிருர்த 

பொழுது ஃகுழர்சையைப்போலப் 
பே?னேன்; சுழர்சையைப்போ 

| ஐச் சிந்தித்சேன்;| குழர்சையைப் 
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க்ஷ   

போல யோடித்தேன்; சான் புருஷ 
ஞனபொழுது குழர்தைச்கு ஏற்ற 
வைகளை ஒழித்துவிட்டேன். 
De இப்பொழுது 11கண்ணாடியி 

னாலே கிழலாய்ப6$ பார்ச்சிறோம், 
அப்பொழுது முகமுகமாகவே 
பார்ப்போம்) இப்பொழுது சான் 

குறைந்த அறிவுள்ளவன்; அப் 
பொழுது ரான் அறியப்பட்டபடி. 
௮றிந்துகொள்வேன். 
மக ர அனதால் இப்பொழுது 

விசுவாசம், நம்பிக்கை; அன்பு 

இம்ஞூன்றும் நிற்கின்றன; இவை 
களில் ௮ன்பே பெரிதாயிருக்கஇன் 

டது 

௰௪. அதிகாரம். 
௪ இர்ச்சதரிசனப் போஇபபு, ௨ ௩, ௪ அர்கியபாஷை 

களைப்பராக்இலும சல்லதெனறு, ௬, தேவாத்தியம் 
களைக்கொண்டு ஓபபனையிடபபட்டும, 2௨, இரசக் 
கதரிசனமாகத, அரகியபாஷையாவது பிரயோச 

னத்தை, ௨௨ தருஇறதாயிருக்கவெண்டியதென 
றம, ௨௬ அவற்றின பிரயோசனம்கள இன்ன 
வையெனறம, ௨௭ அவைகள் இபப்டி. சடந் 
தபபடகேண்டுமென்றும், ௧௪. ஸ்திரிகன் சபை 
யில் பேசக்உடாதென்றும் சொல்வியது. 

அன்பையே ௮இகமாய்த் தொட 
ருங்கள்; ஆவிக்குரிய வ.ரஙகளை 
யும் தேடுங்கள்; (௮வைகளில்) 
12தீர்க்சதரிசனம் காட்டுற வரத் 
தையே விரும்புங்கள். 
௨ என்னத்தினாலெனில், 14௮கி 

யபாஷையில் பேசுறவன் மனி 
தீருக்கு ௮ல்ல, பராபரனுக்குத்தெ 
ரியப் பேசுகிறான்; ஆவியினாலே 
௮வன் இரசூியங்களைப் பேக் 
கொள்ளுகிறபடியால், ஒருவனும் 
அவன் பேசுறெதை ௮நிய| மாட் 
டானே. 
௬ தீர்க்கதரிசனம் மாட்டுெவ 
னே மனிதருக்கு எழுப்புதலும் 

புத்தியும் ஆறுதலும் உண்டாகத் 
தக்சவிசதமாகப் பேசுகிறான். 
௪ அர்கியபாஷையில் பேசுறெ 

வள் சனச்குத்சானே எழுப்புதல் 
உண்டாக்குகிறான்; தர்ச்சதரிச 
னம் சாட்டிகிறவனே சபைக்கு 
எழுப்புதல் உண்டாச்குகருன். 
ட சீங்கள் எல்லாரும் அர்நியபா, 

। ஷைகளைப் பேச விரும்புறேன்; 
  a eo meagre 

 



  

    

  

க கொரிக்தியர் 0௪ அ௮திகாசம. ௬௭௧ 

ஆலும் ௮ர்கியயாஷைசளில் பே | 9. பி.டுக.| 0௨ [ ஆனதால் நீங்களும் ஆவிச் 
சுறெவன் சபைக்கு எழுப்புதல் | ௯௯-௯௭ | குரிய வரங்களைர் சாடுறெவர்களா 
உண்டாகும்படிக்கு ௮தின் Gs யிருக்க, சபையாருக்கு எழுப்புச 
தத்தையும் சொல்லாவிட்டால், லுக்கு ஏற்றவைகளையே அதிக 
தீர்ச்கதரிசனம் காட்டுகிறவன் ௮ மாயப் பெற்றுக்சொள்ளப் பாருக் 
வனிலும் பெரியவனாயிருப்பதினா கள். , 
லே நீஙகள் தீர்க்கதரிசனம் காட் 
டுறெவர்களாகவேண்டும் என்று 
அதிகமாய் விரும்புறேன். 
௬ 4 முந்தபபடி சகோதரரே, 

நான் உங்களிடத்தில் வந்து, @ 
களுக்கு இரகசியங்களை வெளிப் 
படுத்தலுக்காவது, உயர்ந்த அறிவு 
உண்டாக்குதற்காவது, தீர்க்கதரி 
சனத்தை ௮றிவதற்காவது, மற்றப 
போதகம் உண்டாகுதற்காவது, 
ஏதுவானதைச் சொன்னாலும்; ௮ 
ந்நியயாஷைகளில் பே௫னால் உங் 
களுக்கு என்னாலே எர்தப் பிர 
யோசனம் வரும்? 
௪ சத்தமிடுறெ உயிரில்லாத வாத் 

இயங்களும் தீங்குழலானாலும் ௬ர 
மண்டலமானாலும் சட்டமான 
தொனிகளினாலே* வித்தியாசம் 
காட்டாவிட்டால், ஊதினது ௮ல் 
லது கொட்டினது இன்னதென்று 
எபபடித் தெரியும்? 

las we 
ர அல்லது இரா 
சல்களிஞலே 

ர் அல்லது இவ 
குவான 

1 இரேச்சு, ஆகி 
ate, 

GaGu @ ta 
கொலோ, «a 
da 

366 ec ௪, 

4a Qarfl be 
are 

Om RHESULI. BeRwuTEas 
We Curkpecr afer soe 
தையும் சொல்லத்தச்சசாச விண் 
ணப்பம்பண்ணச்சடவன். 
௰௪ என்னத்தினாலெனில், சான் 
அர்கியயாஷையிலே விண்ணப் 
பம்பண்ணினால், என் ஆவி விண் 
ணப்பம்பண்ணுமே அன்றி, என் 
னுடைய கருத்து (மற்றவர்களுச் 
குப்) பலன் ௮ற்றதாயிருச்கும். 

௰௫ ஆனதால் கான் என்னசெய்ய 
வேண்டும்? ஆவியாலே சான் விண் 
ணப்பம்பண்ணவேண்டமெ;௮இன் 
ச்ருத்தும் விளங்க விண்ணபபம் 
பண்ணவேண்டும்; *ரான் அவி 
யாலே பாடவேண்டும்; *௮தின்௧ 
ருதீதும் விளங்கப் பாடவேண்டும். 

௰௬ இல்லாவிட்டால் நீ 4அவியி] 
னாலே தோத்திரம்செய்யும்பொழு 
த; கல்லாக் கூட்டத்தாரிடத்தில் 

5G இருச்ெவன் உன் பேச்சை ௮றி 
4 அந்தப்படி. re ner nes யாதபடியால், உன்னுடைய சோச் 

சட்டமில்லாச தொனியை இட் இரத்தக்கு ஆமன் என்ற எப்படிச் டால், எவன் யுத்தத்திற்கு எத்த சொல்வான் ? 
னமப்ணணுவான. ௰எ நீ ஈன்ருய்த் தோத்திரிப்பாய்; ௯ அதுபோல நீங்களும் தெளி 
வானர் பேச்சை காவினாலே வச 
னியாவிட்டால், சொல்லப்பட் 
டது இன்னது என்று எப்படித் 
தெரியும்? ஆகாசத்தில் சொல்லுக 
றவர்களாயிருப் பீர்களே. 

௰ உலகத்திலே இத்தனை வித 
மான பாஷைகள் உண்டாயிருக் 
இன்றன. 
௰ச௪ அவைகளில் ஒன்றும் கருச் 

இல்லாததல்ல; ௮ மெய்தாலி. ஆ 
இலும் சான் பாஷையின் கருத்தை 
அதியாமலிருர்தால், பேசுதெவ | 

    மற்றவன் எழுப்பப்படமாட்டா 
ன. 

௮ உங்கள் எல்லாரிலும் கான் 
அதிகமாய்ப் பாஷைகளைப் பே௫க 
கொண்டு, என் தேவனைச் தோத் 
இரிக்றேன். 

மக அப்படியிருந்தும், நான் ச 
பையிலே ௮ர்நியபாஷையில் பதி 
ஞாயிரம் வார்த்தைகளைப் பேசுற   திலும், மற்றவர்களுக்குப் பிர 
யோசனமாய் உபதேசம் சோல் 
லும்படிக்கு, என் கருத்து விளங் 

| 

  
கத்தக்கதாக ஐந்து வரர்த்தைகளை 
மாத்திரம் பேசவே அதிகமர்ய் வி 

லுக்கு அர்கியனாயிருப்பேனே; 
பேசுறெவன் எனக்கும் ௮க்கிய 

| ஞயிருப்பான், 
 



  

௬௭௨ க கொரிந்தியர் ௰௪ ww Sarr. 
  

௨௰ 4 சகோதரரே நீங்கள் புத் 5. பி. @a. 
இச்குக் குழர்தைகளாயிராமல், து 
ர்க்குணத்திற்குக் குழர்தைகளைப் 
போல இருங்கள்; புத்தியிலே தே 
றினவர்கள்* ஆவீர்களாக. 
௨௪ மறு பாஷைகளாலும் மறு 

உதடுகளினாலும் இந்தச் சனங்க 
ஞூடனே பேசுவேன்; அப்படி 
யும் ௮வர்கள் எனக்குச் செவிகொ 
டுப்பதில்லை என்று கர்த்தர் சொல் 
லுகிறார் என்று வேதத்தில் *எழுதி 
யிருக்கிறதே. 
௨௨ ஆனபடியினாலே ௮ர்கிய பா 

ஷைகள் விசுவாசிகளுக்கு அல்ல; 
அவிசுவாசிகளுக்கு அடையாள 
மாய் இருக்கின்றன; தீர்க்கதரி 
சனம் காட்டுதல் அ௮விசுவாரிக 
ளுக்கு ௮ல்ல, விசுவாசிகளுக்கு 
அடையாளமாய் இருக்கின்றது. 
௨௩ 4 அப்படியிருக்கச் சபை 

யார் எல்லாரும் ஏகமாய்ச் கூடிவம் 
து எல்லாரும் அ௮க்நியபாஷைக 
ளில் பேசிக்கொண்டால் சல்லாத 
[வர்கள் அல்லது அ௮விசுவாசிகள் 
உள்ளே பிரவேடுக்கும்பொழுது 
நீங்கள் பயித்தியம்பிடி.த்தவர்கள் 
என்பார்கள் ௮ல்லவோ? 
௨௪ எல்வாரும் தீர்க்கதரிசனம் 

காட்டினால், அவிசுவாசி ௮ல்லது 
கல்லாதவன் ஒருவன் உள்ளே பிர 
[வேசிக்கும்பொழுது) அவன் எல் 
லாராலும் சண்டிச்கப்பட்டும் எல் 
லாராலும் கிதானிச்சப்பட்டும் இ 
ருப்பான். 

௨௫ அவனுடைய இருதயத்தின் 
அந்தரற்கங்களும் வெளியாரங்க 
மாம்) இவ்விதமாய் ௮வன் முகம 
£ழாக விழுந்து, பராபரனைப்பணி 
ந்துகொண்டு, 4 பராபரன் மெய் 
யாம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கி 
ரூர் என்று அறிச்கையிடிவான் 
௨௪ 4 அப்படிச்கன்றி சகோத , 

முது உங்களில் ஒருவன் சீதம் 
பாடவும், © 7 ஒருவன் போதம் 
பண்ணவும், ஒராவன் ௮ச்கியபா। 5 

  
வை பேசவும், ஒருவன் இரக91;. 
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112 கொரி oa * 
உ எபே டு சச்சடவர்கள்/ 

யத்தை வெளிப்படுத்தவும், ஒரு 
வன் வியாக்யொனம்பண்ணவும் 
வேண்டுவதென்ன? “அவையெல் 
லாம் எழுப்புதல் உண்டாகத்தக்க 
தாச ஈடச்சக்சகடவது. 
௨௭ அந்தபபடி ஒருவன் HE Blu 
பாஷையிலே பேசவேண்டுமானா 
ல், ௮வன் இரண்டு, ௮ல்லது மிகு 
தியானால் மூன்று (வாக்கியங்களை ) 
மாத்திரம் வெவ்வேறாகப பேச 

வும், ஒருவன் வியாக்சகயொனம்பண் 
ணவும வேண்டும். 
௨௮ வியாச்யொனம்பண்ணுறெ 

வன் இல்லாவிட்டால்,சபையிலே 
பேசாமல் தனக்கும் ப.ராபரனுக் 

॥ கும் தெரியப பேசச்கடவன். 
௨௯ தீர்க்கதரிசனம் காட்டுற 

இரண்டுபேர் அல்லது மூன்றுபேர் 
பேசலாம்; ?மற்றவர்கள் கிதானிக் 
கக்கடவர்கள். 
௬௦ அபபொழுது உளுக்காந்தி 

ருச்ற மற்றொருவனுக்கு ஏதாகி 
லும் வெளிப்படுத்தப்பட்டால், 
முர்தினவன் பேசாமலிருச்சக 
கடவன். 
௬௧ எல்லாரும் கற்கிறதற்கும் எல் 

லாரும் ஆறுதலை அடை றதற்கும் 
நீங்கள் அனைவரும் ஒருவன் ஒரு 
வாகத் தீர்க்கதரிசனம் காட்ட 

। லாமே. 
௬௨ தீர்க்கதரிசனம் காட்டுகிறவர் 

| களுக்கு உண்டான ''ஆவிக்கு உ 
ரிய வரங்கள் அசைச் காட்டுகிற 
' வர்களுடைய ௮.திசாரத்திற்குள் 
ளே இருக்குமே 
௬௩ பராபரனும் சலகத்தில்ர பிரி 

| யமானவர் அல்ல, சமாதானத்தில் 
| பிரியமானவராய் இருக்கிறாரே, 
| “பரிசுத்தவான்களுடைய எல் 
லாச் சபைகளிலேயும் ஈடக்றெது 
போல; 

me 4] உங்கள் சபைகளிலேயும் 
பெண் பிள்ளைகள் பேசாமவிருக் 

14 பேசும்படிச்கு 
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க கொரிந்தியர் மட Baron. ௬௭௩௬ 
  

தின்றது; அவர்கள் ஒரு காரியத் 
தைச் கற்றுக்கொள்ள விரும்பி 
னால்; வீட்டிலே தங்கள் புருஷரி 
டத்திலே விசாரிச்சக்சடவர்கள்; 
ஸ்திரிகள் சபையிலே பேசுறது 
௮௨லட்சணமாயிருக்றெதே. 
௬௬ அல்லது பராபரனுடையவச 

னம் உங்களிடத்தில்இருந்தா புறப் 
பட்டது? அல்லது அது உங்களி 

டத்திற்குமாத்திரமா வந்தது? 
௬௭ 4 1ஒருவன் தன்னைத் தீர்க்க 

தரிசி அல்லது ஆவியைப் பெற்றவ 
ன் என்று எண்ணினால், கான் உங 
களுக்கு எழுதுகிெறவைகள் கர்த்த 
ருடைய கற்பனைகளாயிருக்கின்ற 
ன என்று ௮றிச்கையிடக்கடவன். 
௬௮ ஒருவன் அறியாமற்போ 

னால், ௮வன் அறியாமல்போகட் 
டும். 

௩௧ ஆகையால் சகோதரரே, "தீர்க 
கதரிசனம் காட்டுகிற வரத்தைத் 
தேடிச்கொள்வீர்களாக; அந்நிய 
பாஷைகளைப் பேசுகிறதற்கும் த 
டைபண்ணாதிருங்கள். 
௪௦ *சகலமும ஈல்லொழுக்கமா 

யும் சட்டத்தின்படியேயும் நடக் 
கக்கடவது. 

ம௫. அதிகாரம். 
& இறிஸ்துவின உயிர்த்தெழுதலினால், 0௨ உயிர்த் 

தெழமுதவ் இல்லையென்றவாகளுக்கு எதிரிடை 
யாக சம்முடைய உயிரத்தெமுதலைத இிருஷடாஈ 
தபபடுத்தி, ௨௪ ஆசற்கு மூலமும, ஈடு வகையும 
சொல்லி, இக உபிரோடிருக்கிறவாகள அடை 
யும் ஆறதலைக்குறித்தும் சொன்னது 

அன்றியும் சகோதரரே, *நான் 
உங்களுக்குச் சுவிசேஷத்தைப் பி 
ரசங்தெசேனே; நீங்களும் அதை 
ஏற்றுக்கொண்டு, “அதிலே நிலை 
Boe Steer. 
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விசுவாரியாமல், கான் உங்களுச் 
குப பிரசங் இத்த விதமாய்* அதைச் 
கைச்சொண்டிருந்தால்1 To 
சிப்பு உங்களுக்கு அதினாலே இ 
டைக்குமே; அந்தச் சுவிசேஷத் 
தை நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் 
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௩ நோன் அடைந்ததும் உங்களுச் 
குப் பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் 
என்னவென்றால்) இறிஸ்துவான 
வர் 11 வேதவாக்கயெஙகளின்படி 
ஈம்முடைய பாவங்களுக்காக மரி 

தீதும்; 
௪ 11வதவாக்யெங்களின்படி 

அடகச்கம்பண்ணப்பட்டும் மூன் 
ரும்சாளில் எழுந்தும் இருச்சரூர். 

டு *சேபாவுக்கும்; பின்பு 13பன் 
னிருவருச்கும் சரிசனையானார். 

௬ அதின்பின்பு அவர் ஐந்தூறு 
பேருச்கு அதிகமான சகோதரருக் 
கும்ஒருமிக்கத்தரிசனையானார், ௮ 
வர்களில் சிலர்மாத்திரம் கித்தினா 
அடைந்தார்கள்; மற்ற அதிகமான 
வர்கள் இர்ராள்வனாக்கும் இருக் 
இருர்கள். 
எ பின்பு யஈச்கோபுக்கும், 142 

தின்பின்பு அபபோஸ்தலர் எல்லா 
ருக்கும் தரிசனையானார். 

௮ 14எல்லாருக்கும் பின்பு எனச் 
கும் தரிசனையானார்; கான் பூரண | 
சர்பபத்தில் பிறவாமல், அதற்கு 
மூன்பிறந்த* பிள்ளையைப்போல 

AIC LIMOS) GOOF BI OT» 

௯ 1$ரான் அப்போஸ்தலர் எல் 
லாரிலும் சறியவஞுயிருக்கிறே 
ன்; 11பராபானுடைய சபையைத் 
துன்பப்படுத்தினபடியினாலே, கா | 
ன் அப்போஸ்தலன் என்று ௮ 
ழைக்கப்படுவசற்குப் பாத்திரன் 
அல்ல. 

௰ $பராபரனுடைய இருபையினா 
லே இருக்கேன்; அன்றியும் அவ 
ர் என்மேல் வைத்த கருை வீணா 
யிருச்சவில்லை; '$மற்ற எல்லாரிலு 
ம் நான் அதிகமாய் உழைத்தேன்; 
நானாக அல்ல), என்னுடனே இ 
ருக்றெ பராபாலுடைய் இருபை 
Weta ௮பபடிச் செய்சேன். 

௰க ஆகையால் கானாவது அவர் 
களாவது இப்படியே பிரசங்கத் 
து வருறோம்; நீங்களும் இப்ப 

    ae 02.04 

HHS BC per. | டியே விசுவாடித்து வருகிறீர்கள். 

90 மத் 6,௨4, உரோம்டுமமக, ட கொரி௩டு கலா௨௮ எபே௩,௪, பிலி,௨ர௩, 
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௰௨ 4 அந்தப்படி. இறிஸ்து மரித் 
தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கிறார் எ 
ன்று பிரசஙகித்திருச்க மரிததோர் 
உயிரோடெழும்புதல் இல்லையெ 
ன்று உஙகளில் லர் எப்படிச் 
சொல்லலாம் ₹ 
ம௬ மரித்தோர் உயிரோடெழும் 

புதல் இல்லாவிட்டால் 1இறிஸது 
வும் எழுஈதிருக்கமாட்டாரே. 
௰௪ கிறிஸ்து எழும்பாமல் இருர் 

தால் எங்கள் பிரசங்கம் ௮பத்தமா 
யிருக்குமே, உங்கள் விசுவாசமும் 

௮பத்தமாயிருக்குமே. 
௰டு மரித்தோர் மெய்யாய் எழும் 

பாவிட்டால்) பராபரன் எழுப 
பாத இறிஸ்துவைப் பராபரன் எ சச் 706, 

முபபினாரென்று *அவாக்குறித் | 10 சானி எ oe; 

துச் சாட்சிசொன்னதினாலே நாங் 
கள் பராபரனுக்காசகப பொய்ச் 
சாட்சிகளாயும் இருபபோமே;. 
௰௬ அந்தபபடி மரித்தோர் எழும் | 

பாவிட்டால், இறிஸ்துவும் எழு | 
| இிருக்கமாட்டாரே. 

௰௭ அன்றியும் கிறிஸ்து எழும்பா. ப் ae a” 
மலிருக்தால், உங்கள் விசுவாசம்! ௨௮௪ பே& 

வீளுயிருக்குமே; நீங்கள் எப்பொ, ௨௨ 
gb உஙகள் பாவங்களோடே | | 
இருபபீர்களே. 
௰௮ சிறிஸ்துவைப்பற்றி நித்தி) 14 பிலி ௧ ௨௪ 

or அ௮டைந்தவர்களும் கெட்டி 
ருப்பார்களே. 

௬௯ அந்தபபடி நாம் கிறிஸ்து 
வின்மேலே *இம்மைக்காகமாத்தி 
ரம் ஈம்பிக்சையாயிருந்தால், எல் 
லா மனிதர்களிலும் நாம் அதிக நிர் 
பபாக்கியம் உள்ளவர்சளாய் இரு 
ப்போம். 
உ௰ ர அப்படி ௮ல்ல, *இறிஸ்து 

நித்திரை ௮டைர்தவர்களில் தற் 
பாசமாச ,மரத்தோரிலிருந்து er 
முந்திருகிகிறுர். 
as அந்தப்படி ஒரு மனிதனால் 

மரணம் உண்டானபடியினாலே; 
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ஒரு மனிதனாலும் மரணச்தினி 
ன்றுஉயிரோடெழும்புதலும் உண் $ தெச ௨ 

டாயிருக்க்றது. - 

௨௨ ஆதாமினாலே எல்லாரும் மரி 

க்கிறதுபோல, கிறிஸ்துவினாலே 
எல்லாரும்உயிராச்சப்பவொர்கள். 

௨௬ அவனவன் தீன் இனவரி 
சையிலே அப்படி. ஆவான்; முதற் 
பாகமானவர் இறிஸ்து, பின்பு ௮ 
வர் வரும்பொழுது ௮வனாச் சே 
ர்ந்தவர்கள் எழுநதிருப்பார்கள். 

௨௪ அதன்பின்பு முடிவிருக்கும்; 
அப்பொழுது sat சகல துராத் 
தனத்தையும சகல அதிகாரத்தை 
யும் வல்லமையையும் பரிகரித்த, 
1இராச்சியபரிபாலனத்தைப் பிதா 
வா௫யெ பராபரனுக்கு ஓபபுக்கொ 
புபபார். 
உடு 11இப்படி. ௮வர் எல்லாச் சத் 

அருக்களையும் சமது பாதத்திற்கு. 
$ீழாக்கெபபோடும்வமாக்கும் ௮ 
வர் ஆளுகசைசெய்யவேண்டும். 
௨௪ அவர் பரிகரிச்கும்கடைசி 

சத்துரு மரணம்: 
௨௭ !ல்லாவற்றையும் ௮வரு 
டைய பாதத்திற்கு £ழ்ப்படுத்தி 
னாரே; ஆடலும் சகலமும் HAGE 
குச் தழ்பபடுத்தபபட்டது என்று 
சொல்லும்பொழுது, சகலத்தை 
யும் ௮வருச்குக ழ்பபடுத்தின 
வர்தவிர ஏன்பது வெளியரக்க 
மாய் இருகின்றது. 
௨௮ 1*சகலமும் அவருக்குச் £ழ்ப 
பட்டிருக்கும்பொழுது, பராபர 
|னே எல்லா இடங்களிலும் எல்லா 
| வற்றிற்கும் மேலாயிருக்கத்தக்கவி 
। தமாகக '*குமாரன் தாழும் தமக்கு 
' எல்லாவற்றையும் தீழ்பபதெதின 
வருக்குச் €ழ்ப்பட்டிருபபார். 
௨௯ 4 பின்லும் மரித்தோர் எழும் 

பாவிட்டால், மரித்தவர்களுக்காச 
ஞானஸ்நானம் பெறுறெவர்கள் 
என்னசெய்வார்கள்? மரித்தவர்ச 
ளுச்சாக என் ஞானஸ்சானம்பெ 
௮வார்கள் ? 

௯ 11நாங்களும் ஏன் எர்கேரமும் 
சாசமோசச்திற்கு எதுவாவோம்? 
ms 11ராடோறும் நான் மரிச்டி 

தேன்; அதை ஈம்முடைய காத் 
சீசாசய ெிஸ்த இயேசவிஞலே 

      
  உங்களைச்குறித்து எனக்கு உண் | 
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லேமிச்சயமாய்ச்சொல்லுகறேன். 
௬௨ !மரித்தோர். எழும்பாவிட் 

டால், கான் எபேசுவிலே மனிதர் 

வழக்சமாய்தர அதுஷ்டமிருசங்க 
ஞடனே போராடினதினாலே, எ 
னக்கு என்ன பிரயோசனம் வரு 
ம்? நாளைக்குச் சாவோம்; ஆகை 
யால் “புசிக்கவும் குடிக்கவும் கட 
வோம் என்று சொல்லலாமே, 
௧௩ வஞ்சிச்சப்படாதிருப்பீர்க 

ளாச; “பொல்லாச சம்பாஷணை 
கள் ஈல்லொழுக்கங்களைச் கெடுக 
கும். 
௬௪ நீங்கள் பின்னும் பாவம்செய் 

யாமல், *கியாயமானபடி தெளிவு 
அடை யுங்கள்; (உங்களில்) 59; 
லர் பராபரனை அ௮றியாதிருக்கிறார் 
களே; *உஙகளுக்கு வெட்கம்வர 
இதைச் சொல்லுறேன். 
௬௫ 4 7(இகலும்) மரித்தோர் 

எப்படி. எழும்புவார்கள்? எப்ப 
டிப்பட்ட சரீரத்தோடே வருவார் 
கள் என்று கேட்டால், 

௬௬ ஆ புத்தியீனனே; நீ விதை 
க்கிற தானியம் கெடாவிட்டால், 

புதிசான பயிர் தோன்றமாட்டா 
தே. 
௬௪ மேலும் நீ விதைகறெபொ 

முது இனிமேல் விளையும் உடலை 
விதையாமல், கோதுமை அல்லத | 
மற்றொரு தானியத்தினுடை ய வெ 
௮மணியையே விசைக்கருய் 

தத்தத்தின்படியே உடலைச் கொ 
டுக்கிறார்; அந்தப்படி விதை வகை 

கள் யாவற்றிற்கும் அதற்கதற்கு 
ஏற்ற உடல் உண்டு. 
௬௯ எல்லா மாம்சமும் ஒரேவிசத 
மான மாம்சம் ௮ல்ல; மனிதரு। "* 
டைய மாம்சமும் வேறே, மிருசங் 
களுடைய மாம்சமூம் வேறே, மச் 
சகசளஞடையதம் வேறே, பறவை 
களுடையதும் வேறே, 
௪௰ பரமண்டலத்திற்கு உரிய 

சேசல்களும் உண்டு; பூமிக்கு ௨ 
ரிய  சேசக்களும் உண்டு, பசமண்   

டாயிருக்ற மேன்மையின்* பேரி 

௩௮ அதற்குப் பராபரன் தமத | 

இ. பி.இ. 
அஷ 

* இல பிரதிகளி 
ல், உ௰சஞ்டை 

ய மேனமை 
யின் 

1௨ கொரிசுழ 
ர் மனித வழக்க 
மாயப பேடில், 

டலத்திற்கு உரிய தேகல்களுடை 
ய மகிமையும் வேறே, பூமிக்கு 
உரிய தேகங்களுடைய மூமை 
யும் வேறே. 
௫௪ சூரியனுடைய ம௫ூமையும் 
வேறே, சந்தினுடைய மடமை 
யும் வேறே; ஈட்சத்திரங்களுடை 
ய ம௫மையும்" வேறே, ௮வைச 
ளில் ஒரு ஈட்சத்திரத்தினுடைய 
மகிமை மற்றொரு ஈட்சத்திரத்தின் 

பிரச ௨ ௨௪ 
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32 கொரி டு | ௪௨ 4 7*அப்படிப்போல, மரித் 
சு தோர் உயிரோடெழும்புதலும் ௨ 

ண்டாயிருக்கும்; அழிவுள்ள சரீ 
ரம் விதைக்கபபட்டு, பின்பு ௮ழி 

4a.Cor Oe ds வில்லாமையாய் எழுந்திருக்கும்: 

eCu@or, | ௪௩10கன௪னமானசரீரம் விதைச் 
155 செச சுடு . . 

கபபட்டு, பின்பு மசமையாய் எ 

6ச சொரி, கடி (முரீஇருக்கும்; பலஈனமுள்ள சரீ 
ரம் விசைச்சப்பட்டுப பின்பு பல 

| மாய் எழுந்திருச்கும் 
| we சீவனான fro Menges 

9 “grad 2௨௨. ௩, பட்டும், ஆவிக்குரிய சரீரம் எழு 
us On wh, | | திருககும்; இரச்தமாம்சமூடைய 

10 பிலி ௧, ௨௪ சரீரமும் உண்டே அவிக்குரிய சரீ 
, ஈமூம் உணீரடு. 

௪டு ஆனதால் வேதத்திலே எழுதி 
lla Gora எ மிருக்றெபடி 11 முந்தின மனிதனா 

| இய ஆதாம் சீவாச்துமாவானான்) 
் one றட | 3பிந்தின ஆசாம் '*உயிர்ப்பிக்கற 

௬,௧௧,௧௯, ஆவியானார். 

செ, ம! ௪௬ ஆவியான சரீரம் முந்தினதா 
யிராமல்; இரத்த மாம்சமுடைய 
சரீரமே முந்தினதாயிருக்கறெது. 
௪௪ பின்பு ஆவியான சரீரம் ௨ 

। ண்டாம்; 14முந்தின மனிசன் பூமி 
யின் மண்ணானவன்; !*இரண் 
டாம் மனிதன் பரமண்டலத்திற்கு 
ரியா கர்த்தர். 
௪௮ மண்ணானவன் எப்படியோ 

அப்படி மண்ணானவர்சளும் இ 

7௭சே ௧௭.௧ 

யோகா, de. 
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17 பிலி க ௨௭, ருப்பார்கள்; ப ரமண்டலத்திற்கு 
ae ரியவர் எப்படியோ ௮ப்படி பரம 

ண்ட வத்தித்குரியவர்களும் இருப் 
ஈ] பார்கள். 

சேடு ௨) ௪௯ 15மேலும் * மண்ணானவனு 
டைய சாய$ல சாம் அணிர்திருச் 

ஆ 
a vv 

  

       



  

௬௭௬ க கொரிந்தியர் ௬ ௮;இகாசம். 
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கவல அவளாக. -—¢t«7C~- wm 

GogCure, uswetr shoe 
ரியவருடைய சாயலையும் ௮ணிஈ 
துகொள்வோம். 

டு௰ 4 சகோதரரே, "மாம்சமும் 
இரத்தமும் பராபரனுடைய இராச் 
சியத்தைச் சுதாதரிக்சச்கூடாது; 
அ௮ழிவுள்ளது அழியாமையைச் 
சுதந்தரிச்சமாட்டாது; ஆனதால் 
இவைகளைச் சொன்னேன். 
டு மேலும் கான் உங்களுக்கு 

இரசசியத்தை அறிவிக்றேன்; 
(என்னவெனில்,) காம் எல்லா 
ரும் நித்திரை ௮டைக்துபோவ 
இல்லை; ஆலும் எல்லாரும் கடை | 
௪ எக்காளம் தொனிக்கும்பொ | 

முது ஒரு நிமிஷத்திலே *ஒரு இ 
மைபபொழுதிலே மறுருபமாக் 
கப்படுவோம். 
௫௨ “எக்காளம் தசொனிக்குமே; 

அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில் | 
லாதவர்சளாய் எழும்புவார்கள். 
௫௬ அன்றியும் ௮ழிவுள்ளதாகிய 

அழியாமையையும், ea | 
as SerorBu Bg சாவாமையை 
யம் தரித்தக்கொள்ளவேண்டியப 
டியால், நாமும் மறுரூபமாக்கபப | 
டுவோம். 

௫௪ 4 அந்ழப்படி அழிவுள்ளதா ; 
இய இது அழியாமையையும்; en 

  

. | Qa s உ (படிக் as Boron Gu 9) a eratenwenus டி ae 
' f MCrag, ar | Po) ஏற்படுத்துறெவர்கள் எவர்க யும் தரித்துக்கொள்ளும்பொழுது, 

1மரணம் செயமாக விமுககப்' 
பட்டதென்று எழுதியிருக்கிற வா | 
ர்த்தை நிறைவேறும். | 
இடு “ஆ மரணமே, உன் கூர்மை 

எங்கே? பாதாளமே,* உன் செயம் ' 
எங்கே?மரணத்தின்கடர்மைபாவம். 
டுசு பாவத்தின் பலன் நியாயப் | 

பிரமாணம். உ. 
டு௭ நம்முடைய கர்த்தராகிய இ: 

யேசுக்றிஸ்துவினாலே,; “sus 
குச், செயம்சொடுத்திருக்றெ பரா | 
பரனுக்குத் தோத்திரம் உண்டா 
வதாக, 
௫௮ 1*அசையால் எனக்குப் பிரி | 
யமான சகோதர$€ர, Beigsanra | 
Sisg ewer Cate Seman ' 

அல் ம் ஞ் 
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1] உரோ ௮ 
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உசோம்டு ௨௪ 
௨சொரி,க௦க, | 9) ஒ௫ 

தென்று அறிந்து, நீங்கள் உறுதிப் 
பட்டவர்களாயும், ௮சையாதவர் 
களாயும், கர்ர்சருடைய கரியை 
யிலே எப்பொழுதும் பெருக் 
கொள்ளுகிறவர்களாயும் இருப் 
பீர்களாக. 

௰௬. அதிகாரம். 
ச எருசலேமிவுளள எளிய இறிஸ்தவர்களுக்குத் தரு 

மல்களைச் சேர்த்த அனுபபலேண்டுமென்றும, 6 
நிமோத்தேபுவை அகூகொமம்பண்ணவேணடு 
மென்றும் சொல்லி, On இல பட்சமுளஎ புச் 
இமதிகளையம எழுதி, a அரேகரை வாழ்த்தி 

கிருபத்தை முடித்தது 

1*பரிசுத்தவான்௧ளுக்காகச்சேர்ச் 
கபபடும் தருமங்களைக்குறித்து 

(நான் கலாத்தியதேசத்துச் சபைக 
ளுச்குப பண்ணின திட்டத்தின்   படியே, நீங்களும் செய்வீர்க 
ளாக. 

௨ நான் வரும்பொழுதே தருமம் 
சேர்ச்குதல் உண்டாயிராதபடிச் 
கு, உங்களில் ௮வனவன் '“வாரத் 
து முதல்காள்கள்சோறும் தன்தன் 
வாழ்வுக்குத்தக்கசாக எதையாகி 

'லும எடுதது; தன்னிடத்திலே சே 
ட ர்த்துவைச்சக்சடவன். 

௩ நான் வந்திருக்கும்பொழுது, 
' உங்களுடைய உபகாரத்தை] ௭௬ 
'சலேமுக்குக் கொண்டுபோகும் 
| கு நீங்கள் 1$நிருபங்களினா 

  

ளே, அவர்களை அனுப்புவேன். 
௪ 17நானும் போகத் தகுதியா 

(னால், அவர்கள் என்னுடனேகூட 
வரலாம். 

இ॥18நான் மக்கேதோனியாகாட் 
படின் வழியாய்ப போறேன்; ௮ 
தின் உழியாய்ப போகும்பொழு 
| த, உங்களிடத்திற்கு வருவேன். 
| ௬ ஒருவேளை சான் உங்களிடசத் 

  

(தில் சிலசாலம் சரித்திருப்பேன்; 
ரோன் எங்கேபோனாலும், நீங்கள் 

' ஏன்னை வழிவிட்டனுப்பும்படிக் 
வேளை மாரிகாலம் முடியு 

மளவும் இருப்பேன். 
௭ ஆனதால் சான் இப்பொழுது 
போடற | பிரயாணத்திலே உங்க 

வச ௮: 

       



  

  

௮ இந்த எபேசுபட்டணத்திலே 
*பெரிதும்பெலனுமானகதவுஎனக் 
குததிறச்கப்பட்டிருச்றெபடியினா 
லும் விரோதம் செய்கறெவர்களும் 
அ௮சேசர் இருக்ெபடியினாலும்; 
௯ பெந்தக்கோஸ்து பண்டிகை 

வாக்கும் இங்கே இருப்பேன். 
௰ 4 *திமோத்தேயு உங்களிடச் 

திற்கு வரும்பொழுது, ௮வன் உங 
களிடத்தில் பயமில்லாமல் இருக் 
கும்படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங 
கள்; 5என்னைப்போல gag 
கர்த்தருடைய இரியையை நடப 
பிச்கிரானே. 

1 de ஆனபடியினாலே ஒருவ 
னும் அவனை அற்பமாய் எண்ணா 
் இருப்பானாக; அன்றியும் a 
(னும் அவனுடனேகூட இருச்சற 
। சகோதரரும் வருறெதற்கு நான் 
| சாத்திருக்கெபடியால், நீங்கள் 
| அவனைச் சமாதானத்தோடே என் 
| ஸணிடத்தில் வரும்படிக்கு வழி 
| விட்டனுபபுங்கள். 
| 2௨ சகோதரனாகிய *அபபொல் 
லோவும் இஈதச் சகோதரரோடுங் 
கூட உங்களிடத்தில் வரும்படிச் 
டூ ௮வனை மிகவும் வேண்டிச் 

' கொண்டேன்; அப்படியிருந்தும் 
, இப்பொமுது போச அவனுக்கு 
। மனதே இல்லை; அவனுக்கு ஈற்ச 
மயம் உண்டாயிருச்கும்பொழுது 
| உங்களிடத்தில் வருவான். 
ட மகர ிவீழித்திருங்கள் Male 
வாசத்திலே நிலைத்திருங்கள்; புரு 

| ஷீராயிருங்கள்; 'பெலன்சொள் 
| ஞங்கள். 

  
| 
| 
| 

| 
| 

  ௰௪ 1*உஙகள் காரியங்களை எல் 
| லாம்அன்போடே செய்வீர்களாக. | 

௰௫ சகோதரரே, 13ஸ்சேவானு | 
| டைய குடும்பத்தார் ௮காயசேசத் | 
( திலே!*முதற்பாகமானவர்கள்என் | 
லும், '5பரிசுத்சவான்்௧ளுக்குணழி ' 
"யம்செய்யுழ்படிக்கு ௮வர்கள் தங் | 
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உத்தரவு கொடுத்தால், உங்களிடத் | ௮ ௮. அறிந்திருகஇதீர்சளே. * 
தில் சிலகாலம் ததித்திருக்கலாம் |} sv Hy ௨௪ மச இபபடிபபட்டவர்களுக்கும் 

. . . ம சகொரிச௪௰௯ 
என்று ஈம்பியிருக்கிறேன். பாச் ௪ ௦6, | உதவிசெய்து 1$பிரயாசபபடுகிற 
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மத்றயாவருக்கும்!7நீங்களும்€ழ்ப் 
படிந்திருச்சவேண்டும்என்று உங் 
களுக்குப் புத்திசொல்லுறேன். 
௰எ௭ ஸ்தேவானும் பொருத்து 

நாத்தும் அசாயிச்குசும் வந்த சேர் 
சதினாலே சந்தோஷமாய் இருக் 
இறேன். 

| ௮ உங்கள் அவிக்குச் செய்தது 
' போல 18அவாசள் என்னுடைய 
| ஆவிக்கும் ஆறுதல்செய்தபடியால் 
| நீஙகள் இல்லாததினால் உண்டா 
ன குறைவை நீக்கி நிறைவுண்டா 

। கீதஞர்கள்; ?இப்படிபபட்டவர் 
களைச் கனமாய் எண்ணிச்கொள் 
| லீர்களாக. 

௰௯ *ஆசிய தேசத்திலுள்ள சபை 
கள் உஙகளை வாழ்த்துதல் செய்கி 

| ரூர்சள்; ஆக்கல்லாவும் பிரிஸ்கில் 
। லாளும் *'தங்கள்வீட்டிலே கூடிய | 
சபையோடும்கூடக் சர்த்தரைப 
பற்றிய உங்களை மிகவும் வாழ்த் 
துகிறார்கள் 
௨௰ சகோதார் எல்லாரும் உங் 

களை வாழ்த்துகிரூர்கீள்; *3நீங்கள் 
ஒருவரை ஒருவர் பரிசுத்தமான 

முத்தத்தினால் வாழ்த்துதல்செய் 
வீர்களாக. 
௨௧ ரி *3பவுலாகிய நான் என் 
சையெழுத்தோடே வாழ்த்துதல் 
செய்கிறேள். 
௨௨ ஒரு௨ன் காத்தராகுய இ 

யேசுக்கிறிஸ்துவினிடத்தில் **அ 
ன்புகூராமற்போனால், **௮வன் ச 
பிச்கடிபட்டவனாய் இருப்பான்) 
96 அவனுக்குச் தண்டிபபாகக் கர்த் 
தா வருவார் 
| ௨௬ கர்த்தராகிய */இயேசுக்கி 
றிஸ்தவினுடைய கிருபை ஒங்க 

  

      , ரூடனேகூட இருக்சக்கடவது, 
௨௪ என்னுடைய அன்பு Se 

'ஸ்து இயேசுவைப பறிறிக்தொள் 
or, ©) உங்கள் எி்லாரோடும்கடட 
இருக்கின்றது. ger. 
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க. அதிகாரம். 
க அப்போஸதல்ன சன உபத்திரவுசலிலேயெல் 

லாம விசேஷமாய, ௮ ஆசியாவிலே அடைக்க 

துனபத்தில உண்டான ஆறுதவினாலே சபைக்கு 
ஆறுதல் சொல்லி, de. தான சவிசேஷத்தின 

மாருத சத்திபத்தை உத்தமமாயப பிரச ததற 
, ரூ தன மனச்சாடடியையும, அஅர்களுடைய 
மனச்சாடசெளையும சாடசியிடம்,ம௫ தான கொ 
ரிசதக்கு வாததத்கு நியாபம சொனனது 

ப ராபரனுடைய த்கத்தினாலே 
இயேசுக்கிறிஸதுவின் அப்போ 
ஸ்தலனாகயெ பவுலும் சகோதரனா 
இய தீமோசத்சேயும் கொரிகத2பட் 
டணத்திலுள்ள பராபரனுடைய 
சபைக்கும் “அகாயசேசம எஙக 
மூள்ள எல்லாப் பரிசுத்தவான்௪ 
ளுக்கும்கூட எழுதுற தாவது, 

ட உ சம்முடைய பிதாவாகிய பரா 
பரனாலும் சர்த்தராகிய இயேசுச் 
இறிஸ்துவிலைம் உங்களுககுக 
திருபையும் சமாதானமும் உண் 
டாசச்கடவது. , 

  

  

Il. CORINTHIANS. 

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 

கொரிந்தியருக்கு எழுதின 

இரண்டாம் நிருபம். 

| @. பி. ௬௰ | 
வது அலவி 

la Qark « « 
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QarCar sa 
கரமோ ௧௪ 
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  * 

௬ 1 ஈம்முடைய சர்த்சராகிய.இ | 
யேசச்ஜிஸ்துவின் பிதாவுமாம்,. 

, பராபரனுமாய், மிகுந்த சயைடு. 
டைய பிசாவுமாய், சசலவிதமான 
ஆறுதலையும் pew @aw@y 'Cs! 

_ வனுமாம் இருக்கிறவர் Can | 
 ரிக்கப்படக்சடவர். 

, ௪ அவரே எங்களுச்கு வரும். 
் சசல உபுத்தாகி சாலங்களிலேயும் 
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எங்களுக்கு ஆறுதல்செய்கறவர், ! | 
பராபரனாலே நாங்கள் அடை இத | 

‘ , ஆலதலினாலே சகலவித உபத்திர 
| வகாலஙகளிலும் அசப்படுகிற மற் 
றவர்களுகச்கு நாங்கள் ஆதுதல்செ 
ய்யத் திராணியாய் இருக்கிறோம். 

டு எபபடியெனில், *இிறிஸ்து 

வின்கிமித்தம் பாடுகள் எக்கள் 
மேலே பெருகுகறதுபோல, கறி 

, ஸ்துவினாலே எங்களுக்கு YAMS 

அம் பெருகுகன்றது. 
௬ ஆனதால் நாககள் உபத்திர 

வபபட்டால், 1௮து உங்கள் ஆறு 
| சலுச்காகவும், இரட்டிபபுக்காக 
வும் இருக்கும்; நாங்கள் ஆறுதல 
, டைந்தால், அதுவும் உங்கள் ஆறு 
தீலுக்காச இருச்கும்; நாங்கள் பா 
டுபடுெதுபோல, நீங்களும் படு 
திற பாடுகளைப் பொறுமையோ 
டே சகிக்கிறழதினாலே ௮௪ ஆற 

நீல் பலனைச் செய்கெறது.* 
௪ 1அபபடி நீஙகள் எங்களோ 

டேகூடப் பாடுபடுகிறதுமல்லா 
மல். எங்களோடேகூட ஆறுதலை 
யுமீ அடையியீர்கள் என்று சாக் 
கள் அறிந்து, உங்களைச்குறித்து 
, உறுதியான ஈம்பிச்சையுள்ளவர்ச 
னாய் இருக்கம். 
௮1 ஆகையால் சகோதரரே, 4, 

சியாவில் எங்களுக்கு வந்த eu 

 



௨ கொரிந்தியர் க அதிகாரம். ௬௭௯ 

  

இ. பி. ௬௦, 
Nn, nel 

தீதிரவச்தை நீங்கள் ௮றியாதிருச் 
கவேண்டும் என்று எங்களுக்கு 
மனதில்லை; என்னடுவனில். பிழை 
ப்போமா என்றும் நாங்கள் மிச 

வும் சர்தேகப்படத்தக்கதாக, (எங் 

கள்) பலத்திற்கு மிஞ்சின wf 
பாரம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று. 
௯ மேலும் மரணம் வருமென்று 

நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நிச்ச 
யித்திருந்சோம்.* அது எங்கள்மே 
லே அல்ல; மரித்தோரை எழுப்பு 
இற பராபரன்மேலே மாங்கள் ஈம் 
பிச்கையாய் இருக்கும்படிக்கு ஏ 

। துவாயிருந்தத. 
ழ் *அபபடிப்பட்ட மரணத்தி 

னின்று ௮வர் எங்களை இழுசக்தரா; 
இப்பொழுதும் இழுக்கிறார்; பின 
னும் இழுப்பார் என்று ௮வனாகம் 
பியிருக்கிறோம். | 
௰க அதற்காக *சீங்களும் விண் 0 ட 

ணபபத்தினாலே எஙகளுச்கு உச | dw ௨௨ 
விசெய்யும்பொழுது; அகேகர் நி | 

| மித்தம் எங்களுக்கு உண்டான | 
 *சவுக்காச ௮கேசராலே எஙகள் । ட கொரி ௪ 
, நிமித்தம் தோததிரஙகளும் Orgs ‘Sa om ட்ட 
தப்படும். 6௭ ௪௮௨, 

. ௰௨ 4 அதற்கு ஏதுவாக எஙக 55 சொரி ௨ 
ஞடைய புகழ்ச்சி என்னவென் । மட on 

(ரல்) நாங்கள் உலகததிலே விசே| ௪ க 5 Ose | 
| ஷமாக உங்களிடத்திலே கபட | 5 8௨௦ 

"8௨ சொரி ௫ 
| மில்லாமல் *திவ்விய உண்மை: ௨ 

* அல்லது தீரத் 
இருசதோம், 

1 ௪சே௦௪,௫,௭ 

௨பேஉ௬௯     
, யோடும் மாம்சத்திற்கு ஏற்ற ஞா 9உரோ ௧ ௦௧ | 

. னததோடே அல்ல) பராபரனு 1 அக்க Be 
படைய கிருபையோடும் சஞ்சரித் Wa Cah + 

ட Om | தோம் என்று எங்கள் மனது எல் le Qard va 
, களுக்குச் சாட்சிசொல்லுகன்ற | க 

‘Bs இதுவே எங்களுடைய புகழ். ந ம். 

22”, wap if 

| Dm ஆனதால் (இங்கே) நீங்கள் 3B உள ௮, 
| வாடத்தும் அறிந்து ஒத்துக்கொண் பத as pst | 

(டும் இருக்றெ பொருள்களையே: சகட ரப ௯ 
, அன்றி, வேறே பொருள்களை ' ௨௨, 
சாங்கள் உங்களுச்கு எழுதுறெ Wed ow. ௮. 
Bare; முடிவுபரியர்தமும் ௮ப 
படியே அறிந்து ஒத்துக்கொள்வீர 
கள் என்று ஈம்பியிருக் றேன். 
be _ atgarbu இயேசலிலு: 

அவங்கள பதத. ow ~ ees 

| றிஸ்துவும் மென்றும் 

| ௨௧ எங்களையும் 

டைய காளிலே நீங்கள் எங்களுக் 
குப் புகழ்ச்சியாயிருப்பதுபோல, 
நாங்களும் உங்களுக்குப் புகழ்ச் 
சியாயிருக்றெதை ஒரு பாகமாய் 

அறிந்து ஒத்துக்கொண்டிருக்இதீர் 
களே. 
மடு 4 இப்படிப்பட்ட ஈம்பிச் 

கையினாலே "சான் ?உங்களுக்கு 
மறுபடியும் உபகாரமர் உண்டா 

கும்படி.க்கு) 
௰௬ 1?முதலாவது உங்களிடத் 

இல் வரவும்) உங்கள் ஊர்வழி 

யாகமச்சேதோனியாகாட்டுக்குப் 
போகவும், 1மக்சேதோனியாவை 
விட்டுத் திரும்ப உங்களிடத்தில் 
வரவும், உங்களால் யூதேயா நாட் |. 
டுக்கு வழிவிட்டு அனுப்பப்பட 
வும் யோசனையாய் இருந்தேன். 
௰எ இப்படி சான் வீணாகவா 
யோூத்தேன் ? அல்லது என்னி 
டத்திலே ஐம் என்பது ஆமென் 
றும் அல்லவென்பது ௮அல்லவென் 
அம் இருச்கத்தச்கசாக, நான் யோ 
சிக்ிறவைகளைத் '5தேச இச்சை1 
யின்படியா யோடி QC mem 2 
day 4 அப்படியல்ல, காங்கள் 

உககளுக்குச் சொன்ன வார்ச் 
| தை] ஆம் என்றும்; ஆல்ல என்றும் 
இருக்கவில்லை என்றதற்கு உண் 
மையுள்ள பராபரனே சாட்சியாய் 

இருக்கார். 
௰௯ 11பராபரனுடைய வாக்குச் 

'சத்தஙகள் எல்லாம் இயேசுக்இ 
! நிஸ்துவினாலே அமென்றும் ஆம 
டனெனறும் இருக்கிறபடியால், 
| ed பராபரனுடைய மடமை 
பிரஸ்தாபமாகும்படிக்கு) என்னா 

லும் தெ வானுவினாலும் திமோத் 
' சேயுவினாலும் உங்களுக்குள்ளே 
பிரசங்கெகபபட்ட !*பராபரனு 
(டைய குமாரனாகிய இயேசுக் 

வல 

' வென்றும் இராமல், 15ஆம் என்று 
( எப்பொழுதும் ஒரேவிதமாய்) இ 
| ருந்தாரே. 

  

  

உங்களையும் 
' இறிஸ்துவுக்குள் ஸ்திரப்படுத்தி, 

se அவகிளல பசக் வைம. வககாவாளவவகவளிளகை மட அட 
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௨ கொரிந்தியா ௨ அ௮இகாசம், 
  

    

(Fn 2) 
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1ஈமக்கு ௮பிஷேசம்பண்ணின | இ. பி. ௬௦, 
வர் பராபரன். "வடைய ஷய 
௨௨ ௮வரும் ஈம்மை முத்தி te Gur உ 

. டி . R.0, Qa 

eoruudsS, so~pemrw B%\secu ௪, ௦ 
தயங்களில் அவியென்லும் அச் ead 28Cuor 

சாரத்தைக் கொடுத்திருக்இருர் i வெளி 
௨௬ 1 *நான் உங்களைசத தப் 5; கொரி டு 

பவிடும்படிச்கே இதுவனாக்கும் (எபே சம 
கொரிந்துபட்டணத்திற்கு வாரா கெரி 
இருக்கிறேன்; ?இசைச்குறிகது | ௨ ௨ ௦௨. ௨௦ 
என் ஆத்துமாவுச்குச் சாட்சியா| “ட 
சப் பராபரனையே அழைக்கி! 2 கொரி ௦௪ 
ே ன். BS, &0F ௪ 

2 6 . . . + | eo Wad 
௨௪ *விசுவாசத்தின் நிமித்தம் ! ற 

நாங்கள் உங்களைப பலவந்தமாய் ! 64 சொரி ௩ட 

ஆளுகிறெவர்களாக அல்ல, நீங் ஞு ee | 
ச ச wid ஈச Le 

கள (இதுவரைசகும்) விசுவாசச் | ௨ம் க கொரி | 

திலே நிலைநிற்குறபடியால், உங | மல்க | 
8௨ சொரி a | 

4 கள் சந்தோஷத்திற்கு உதவிச்கார , ce be ee, 
ராசவே இபபடிச் சொல்லுக | ௨4 ௦௩௦ 

  றேன். |9 ௨ கொரி, ௭ | 
| Oe YD Oe | 

‘ | சுலா,டு௰ | 

உ. அதிகாரம் {10° Garf ve | 

4, gror அவாகவிடத்தில வரராததறகு நியாயம 
சொலலவி, ௬ புறமபசக்கபபடடவன உத்தம | 1]௨ கொரி ௪ 
மனஸதாபம அடைசதஇஞ்ல் தான அவனை மன | SY ௯௦௨ 
னிததத தேற்றக்கடடளைபிடடு,௨ தானதுரோ | 12௧ சொரி @ | 

வாலிவிராது மச்கேதோனியாவுகருப போன | த | 
முகாகதாத்தையும,௦க தன பிரசயக்த்டுனால பா | 13 கலா ௪.௨௨ 

பான எறகும் உண்டாக்கின ஈற்பவனையுமகுறித் | 14௧ சொரி ஓ | 
தச் சொனனது ௪,ஙு கட$ிமோ | 

as | 

  

{ 
1 

  

A orga, துச்கத்துடனே கான் |, உ 20 | 
ட ் வவது கண 

உஙகளிடத்திலே திரும்ப வாராத | டப்பு 
படிக்கு எனக்குள்ளே தீர்மானம 13சலா௬௪ 
செய்தேன். மடக் 2 

& 

௨ ரான் உங்களைத் துச்சபபடுத 
| தினால் என்னாலே துச்சம் ௮அடைந 

| தவனே அல்லாமல், எவன் என் 

டனேச் சந்சோஷபபடசது.வான்? 
௯ ஆசையால் ் எனனுடைய , 

, சர்சோஷம் உஙகள் எல்லாருக் 1 அல்வத வற 

கும்சசதோஷமாய் இருச்குமென் wa wears 
௮ நான உங்கள எல்லானாயும் நம் 

| பிச்சொண்டு, நரன் வரும்பொ 
முறி எனக்குச் சச்சோஷம் உண் 
டாக்கவேண்டியவர்சகளால் நான் 
துச்கம்அடையாதபடிக்கு, (முன் 

னே) அபபடித்தானே உங்களுக் 
கு எழுதினேன். ப 
வடை ஒட்டம் 4 

1 
t 
| 
|   

‘ 

| 

17 நப 8 

பேக 

பி 

அறியவும Muu capsule | 
தேன், 

௪ அன்றியும் மிகுர்த வியாகு 
லமும் மனஇடுச்கமும் ௮டைந்த 
வனாய், அதிமான சண்ணீரோ 

டே உங்களுக்கு எழுதினேன்; 
11நீங்கள் துக்சபபடும்படிக்கு ௮ல் 
ல, உங்கள்மேலே ௮திகமாயிருக் 
ற என்னுடைய௮ன்பை நீஙகள் 
அறியும்படிச்கே அப்படிச் செய் 
தேன். 

டு 4 13தச்சம் உண்டாகனெ 
வன் 13என்னை (மாத்திரமல்ல) 
நான் ௮இ௪ பாரம் வையாதபடிக் 
சூ, (என்னாலே) ஒருவிதமாய் உங 
கள் எல்லானாயும் துச்சபபடுத்தி 

சு அபபடிபபட்ட வனுக்கு 
14 அசேசரால் உண்டான இரசத 
தணடனை* போதும். 

௭ ஆனதால் ௮வன் அதிக துக் 
கத்தினாலே விழுஙசப்படாதபடி 
6, 'émaor ௮தஇிக ச௩தோஷ 
மாய் ௮வனுச்கு மன்னித்து ஆறு 

ல் செய்யவேண்டும். 
௮ அரதபபடி. நீஙகள் உங்கள் 
அன்பை அவனுக்குச் காண்பிப் 
பீர்களாக எனற உங்களை வேண் 

டிககொள்ளு கிறேன் | 

௯ அசற்காகவும நீங்கள் சகலத் , 
இலேயும் £ழ்பபடிந்திருச்கிறாக 
ளோ என்று உங்கள் குணத்தை , 

  
1 

௰ ஆனதால் யாருக்கு மன்னிக் 
இறீகளோ, அவனுககு கானும் ! 
மன்னிச்கிறேன்; மேலும் எதை! 

சான் (இபபொழுது) மன்னிச், 
சேனே, அதை நாசம் உஙகள். 

நிமிசகம் இறிஸ்துவினுடைய ௪௩ 
நிசானகஇலே! மன்னித்தேன். 
மக சாத்தானுடைய யோசனை 

சள் எங்களுக்குச் தெரியாமல் , 
இருக்கவில்லை; ஆனசால் நாம். 
௮வனாலே மேற்சொள்ளப்படாச | 
படிச்கு ௮ப்படிச் செய்சேன். 
௰௨ 4 மேலும் ரான் இறிஸ்து. 

வின் சுவிசேஷத்தைப பிரசங்க, 
கும்படி '1துரோவாப்பட்டணத் , 

ல பி க ச்



௨ கொரிர்தியர் ௬ அதிகாரம். ௬.௮௧ 
  

இ, பி. St We 

பிக அலர் 

]சகொரி ba. 
௬ 

உட கொரி, ௭. 

திலே வந்தபொழுது, சேர்த்தரா 
லே எனசக்குச் கதவு இிறக்கபபட் 
டிருச்கையில், 6 

Om சான் என் சகோதரனாகிய 
இீத்துவை க காணாததினாலே என் 
ஆவிக்கு அமைதல் இருக்சவில் 
லை; ஆனதால் நான் ௮வர்சளாலே 
அனுப்பப்பட்டு, மச்கேதோனியா 
நாட்டுக்குப புறபபட்டுப் போ 
னேன். 

௰௪ 4 இறிஸ்துவினாலே எங்களை 
எப்பொழுதும வெற்றி சிறக்கப் 
பண்ணி; எல்லா இடங்களிலே 
யும் எஙகளைக்கொண்டு ௮வரை 

4 ௨சொரி ௪ 
தூக் ௨ me 

யோவா ௬ ௧௯, 

& Cu ay 
6 சகொரி மடு, 

® ௨கொரி, ௧ 
@, « 

7 ௨ கொரி 

௨ மக 
பே ௨௫ 

ச 

* அலலது வஞ்ச 

வின் வாசனையை  ஊனையாய 
அறிகிற அறி 8e Gari « 
வெளிபபடுத்துகிற பராபானுக| 2 5.௨ 
குச் தோத்திரம் உண்டாவதாக, [ர அலவத இதில 

க. * ப் ச a ® 

OG) *இரட்சிச்சப்படுகிறவர்களு on Ont @ 
ச்குள்ளேயும் *கெட்டுப்போடற ! ௨ ௨௮,6௦௨ 

ர் ய ‘ i மடக்க வர்களுககுள்ளேயும் TEST oT) று ௨௭ 

பரனுககுக கிறிஸ்துவின் றக | 11சகொரிக ௨ 

மாய் இருக்கிறோமே. 19௪ கொள்க @ 
ச _ | 132 Gor we 

௬ “கெட்டுப்போறெவர்களுக்( ௨ ௧௪௪ 

குள்ளே மரணத்திற்கு ஏதுவான 14௪௨ சம் ௮ 
எசே, ௩௧௧ hh 

aCe d& Ws 

௧௬ ௨௬ எபி 

மரணவாசனையாகவும், இரட்சிக் 
சப்படுகெறவர்களுக்குள்ளே Fa   

Wey ae te 
மச் ௨௬ ௨௨௮ 

od YY a 

18 « Gard » @ 

| de goat செய்கறெதுபோல 
?ராஙகள் பராபானுடைய வசனத் 

சைச் சலபபாய்ப* பேசாமல், து 
ர rT Ca Qur மடு உ ௨கொரி । பபுரவாகவும் பராபரனா பெற் @ ay எபே 

| DST aiid UITLIGIS EH (POUT! gg கொலோ! 
            

| வும் கிறிஸ்து வைக்குறித்துபர் பேக உட்க 
ae ம். சுதி்மோ ௧௦௧, 

சு ரே de ௨$ீமோ 

. | « ts 

fa. அதிகாரம். | 19 உரோ a 

ச க௭ளபபோதசர்சள் தனபேரிீவ் வீண்பெருமை ' ao ௬௬ ௭ 
சமததாதபடிக்ருச் கொரிக்தியர் விசுவாச, ஈற் oon Cur sac 

இரிபைபுமே தன் ஊழிபத்தச்ரூத் இருஷடாச்த | ote «ae 

| 

| 

| 
| மென்றும், ௬, பழைய உடம்படிச்சையின் ஊழி te aur ac 

ட யக்சுசாருச்கும் புது உடம்படிக்கையின கழியச் 910 ் 

காரருக்கும் வீத்தியாசத்தைக் காண்பித்து, 6௨. ! “ce * 
குற்தம்சாந்றுதெ. கியாயபபிசமாணத்தைபபார்க்கி உ எ 

வும் சீவனையும், விதெலையையும் கொகெ்கிற சுவி. 

௧ 

  

_ ரோமா? அல்லது சிலருக்கு வே 

| ௪ 4 இப்படிபபட்ட நம்பிக்கை 
DES ஏதுவான சீவவாசனையாக போலா ய 
வுமேஇருச்சிறோம்;*இவைகளைப ( ம ௨ கொரி 

(போதிக்இறதற்கு ) யா தகுதியா ௨ oe 

இ உட 16௧ கொரி 2௫ | 

| யிருச் நோகள;. ம் பீவி ௨. ம 

q eens உயினாச் வெக்டன்றது,--99 ௨ மோ ௧௪௪௨௮ டுமோ॥.௪ ழ் --$3 உரோம். 

d 

சேஷம மேனமையுள்எதுபோலத் தன் கழியம் 
பழைய உடமபடிக்கையின் ஊழியத்தைபபார்க் 
இறும் மேன்மையள்ளதென்றும் சொன்னது, 

எங்களை நாங்களே மறுபடியும் 
மெச் சிச்கொள்ளத் தொடஙகுகி 

ண்டியதாயிருக்கறதுபோல,!1உல் 
| களுக்கு உபசார நிருபங்களை ௮ 
னுப்பவும், அல்ல உங்களிடத் 

தில் உபசார நிருபங்களை வாங்க 
(வும், எங்களுக்கு வேண்டுமா? 

peat நீங்களே எங்களுக்கு ௮ப்ப 
ட [ப்பட்ட சிருபமாயிருச்செொரகள்; 

' ௮து எங்கள் இருதயஙகளில் எழு 
2 பட்டக் மேலும் அது 

சகல மனிதராலும் ௮றிந்து வாசக் 
சபபட்டு வருகின்றது. 
௬ நீஙகளே 15எஙகள் ஊழியத் 

தில் உண்டான ஒிறிஸ்துவினு 
 டையநிருபமாகவெளியரஙகமாக் 

। கப்பட்டவாகள்; ௮து மையினா 
| லல்ல,;£வனுள்ள பராபரனுடைய 
| ஆவியினாலே 13கற்பலகைகளில் 
அல்ல, 11மாம்சமான இருதயககீ - 
ளாகிய பலசைகளிலே எழுதப 
பட் டிருக்தின்றது. 

  

யை நாங்கள் பராபரனுக்குமுன் 
பாகக் இறிள்துவின் மூலமாகக் 

| Gan cian 9. 5a OC apd. 
டு ஒன்றை யோடிக்கறெதற்கு நா 

ங்கள் எங்களாலே '15திராணியுள் 
 எவர்களாக அல்ல, 14எங்களு 
' டைய திராணி பராபரனால் உண் 
, டாயிருக்கின்றது. 

௬ நாஙகள் புது உடம்படிக்கை 
யின் ஊழியக்காரராயிருக்கும்படி 
அவரே எங்களுக்குத் திராணி 
யைகி கொதத்தார்; ௮ந்த உடம்ப 
டிக்கை ிஎழுத்திற்குரியதல்ல; ஆ 
விச்குரிய உடம்பீடிக்கையாயிரு 
ச்இன்றது.”எழுசத்திற்குரியது கொ 
லைசெய்கன்றது; *1இவிக்குரியது 
உயிர்ப்பிச்ன்றதே.] 
எ **கற்களில் எழுத்துக்களால் | 

| பதித்திருந்த “மரணத்திற்கு” og : 

| 
॥ 
{   
ர 

௫:



  

௬௮௨ ௨ கொரிச்தியர் ௪ Barr. 
  

வான ஊழியத்தை மோசே செய் 
தீபொழுது; அவனுடைய முகத் 
இலே ம௫மைப்பிரசாசம் உண்டா 
னதால், இஸ்ரவேல் சத்ததியார் 
அவனுடைய முகத்தை நோக்கிப் 
பார்க்சமாட்டாமல் இருந்தார்க 
ளே; ஒழிந்துபோன மகிமையை 
யுடைய ௮ ஊழியம் அப்படிப் |, 
பட்ட மூமமையுள்்ளதாயிருக்க, 
௮ ஆவிச்கேற்ற "உடம்படிச்சை 

யின் ஊழியம் மிகவும் ௮இசமாய் 
ம௫ூமையுள்ளதாய் இருச்குமல்ல 
வா? 
௯ ஆச்னைத்தீர்ப்பை. கொடுத்த 

ஊழியம் மடிமையுள்ளதாயிருச்சு, 
3$நீதியைக் கொடுக்றெ ஊழியம் 
மிகவும் அதிகமான மட௫மையாய் 
இருக்கும் ௮ல்லவா? 
ம இதின்பொருட் டாகமகிமைப் 
பட்டிருந்த ௮ந்த ஊழியம் இந்த 
ஊழியத்திற்கு உண்டாயிருக்கெ 
௮இ௧ ம௫மைக்குமுன்பாக மக 
மைப்பட்டதல்ல. 
“மச அன்றியும் ஒழிந்துபோனத! 
ம௫மைகொண்டிகுபபதால், நிலை 
நிற்பது மிகவும் ௮திசமாய் மகி 
மையுள்ளதாயிருக்குமே. 
௰௨ 4 ஆனதால் இப்படிபபட்ட 

நம்பிக்சையை உடையவர்களாய், 
*நாங்கள் மிகுந்த தயிரியத்தோ 
டே* நடக்கிறோம். 
Om அன்றியும் *ஓழிர்துபோகற 

தின் முடிவை இஸ்ரவேல் சந் 
தீதியார் நோச்செபபாராதபடிக்கு; 
மோசே தன் முகத்தின்மேல் முச் 
சாடு போட்டதுபோல, Breer 
போடுதிறதில்லை. 
௰௪ 7அவர்களுடைய புத்தி கடி   னமாயிருந்தது; இச்காள்வரைச் 

கும் பழைய ஏற்பாட்டின் புத்தகம் | 
வாரக்சப்படுகையில் அர்த மூச் | 
சாடு அவர்சளிடத்தில் இருக்கின் , 
றத. 
௰டு ௮சப் பழைய உடம்படிக் 

கை கிறிஸ்துவினாலே ரீச்சபபட் ' 

டென்று அ௮வர்சளுக்கு கெளிப் 
-பத்சப்பட்டிருக்தெதில்லை; ஆ 
கனவனை னு, ere mee அச் 
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னதால் மோசேயின் ஆசமங்கள் 
வாசிச்சப்படும்பொழுது) இச்சா 
ள்வனாக்கும் , முக்காடு ௮வர்கள் 
இருசயத்தன்மேலே இடக்இன் 

Ogi 
De Sparse aigsiugaw 

மனம்திருப்பும்பொழுது) ges 
மூச்காடு எடுச்சப்படும், 

Wer கர்த்தரே அந்த ஆவியாயி 
ருக்கிறார்; கர்த்தருடைய ஆவி எங் 
கேயோ அங்கே விலையும் இ 
ருச்இன்றது. 

௰௮ ஆசலால் நாம் எல்லாரும் 

இிறந்தமுகமாய்ச் !1கர்த்தருடைய 

மகிமையைச் '1£சண்ணாடியிலே | 
கண்டாற்போலச் சண்டு, ஆவியா | 
யிருக்தெ கர்த்தரால்] அந்தச் சாய , 
லாகத்தானே மடமையின்மேல் ம் 
இமை அடைந்து 'மறுருபப்படு | 
இரோம். | 

| 

  
Dj ISNT Ld. 

௪ தான இளைபபடையரமல் உத்தமமும், உண்மை 

பூமுூள்ஏ சாச்ேதையோடே சுவிசேஷத்தைப் | 
பிரசலஇத்ததையும், எ அதினாலே தான் அடைச் | 
ச வருத்தங்களும, துனபலக்னாம பாரபானுடைய ( 

வல்லமைச்குப புகழாயும, 6௨, இிருச்சபைக்குப । 
பிரயோசனமாயும், 6௦௬ தனக்குத்தானே சித்திய | 
ம௲ிமைச்ரு ஏதுவாயும் இருந்ததென்பதையும் | 
சொல்லியது, | 

'4இப்படிப்பட்ட ஊழியம் எங் | 
களுக்கு '“இரக்கமாய் உண்டாயி 
ருக்கிறபடியால், நாங்கள் இளைப் | 
படையாமல்) 

௨உ௮வலட்சணமானர் அந்தரங்க 
காரியங்களைத் தள்ளிப்போட்டு, 
தீ£திரமாய் ஈடவாமலும், '$ப.ராபர 
னுடைய வசனத்தைப புரட்டா 
மலும், 11சத்தியததையே வெளிப 
படுத்துறெதினாலே ப.ராபரனுக்கு 
முன்பாக எல்லா மனிதருடைய । 
மனதுக்கும் எங்களை (கிசஸ்தரெ 
ன்ழ்) 1ஓபபுவிக்கறோம். 

௬ர அப்படியும் சாங்கள் பிரசக ' 
இச்றெ சுவிசேஷம் மறைபொரு , 

' சாயிருக்தால், தங்களைச் கெடுக. 
: இறெவர்களுச்குள்ளேமாத்திரம் He 
கி மழைபொருளாயிருர்கும்: ப 

அஷ்ரவக வ அகல் ட 

  
நடலை



  

௪ அவிசவா௫களாகய அவர் 
களுக்குப 'பராபரனுடைய சாய 
லாய ?இிறிஸ்தவின் மசமையா 
ன சுவிசேஷத்தின் ஒளி பிரகாச 
மாயிராதபடிச்கு இவ்வுலகத்தின் 
தலைவன் *அவர்களுடைய புத்தி 
யைச் குருடாச்இனான். 

டு *சாங்கள் (எங்களைக் கர்த்த 
சென்று) பிரசங்யொமல், கிறிஸ்து 
இயேசுவையே கர்த்தரென்றும், 
எங்களை இயேசுவுச்சாச உங்கள் 
ஊழியக்காரர் என்றும் பிரசங்இக் 
GC cpio. 

பிரசாரசச்சச் சொன்ன பராபரன் 
இயேசுச்சறிஸ்துவினிடத்தில் ௨ 
ள்ள தமது மமையை அ௮றிகற ௮ 
றிவாய “ஒளியை (உங்களுக்கு) 
சோன்றப்பண்ணும்பொருட்டா 
௧, எங்கள் இருதயங்களிலே பிர 
காடித்தார்.* 
௭ 4 இப்படிப்பட்ட மடமை 

யான ஒல்லமை எங்களால் ௮ல்ல, 
10பராபரனால் உண்டாயிருக்கன் 
தென்று தோன்றும்படிசக்கு) 11இ 

ந்தப் பொக்ஷெத்தை மண்பாண் 
டங்களில் பெற்றிருக்கிறோம். 
4 13சாங்கள் எப்பக்கத்திலே 

யும் நெருக்கப்பட்டும், ஒடுங்டுப் 
போூறெதில்லை; சலச்சமடைர 
தும் இடனற்றவர்கள் ர ஆூற 
Baw. 

க தொடரபபட்டும் கைவிடப் 
படுறெதில்லை; ழே சள்ளப்பட் 
டும், கெட்டுப்போடுறதில்லை. 
௰ 14இயேசுவினுடைய வேனும் 

எங்கள் சரீரச்திலே வெளியாரங்க 
மாகும்படி.க்கு, கர்த்தராகிய இயே     

4 

சுவின் மாணத்தை 1*எப்பொழு 
தும் எங்கள் சரீரத்தில் சுமந்து 
BRACE». 

De சாவுக்செமான எங்கள் 
சாரீரத்திலே இயேசவினுடைய 
சிவனும் வெளியரங்கமாகும்படிச்   

  1இருளிலிருக்து ஒளியைப் 
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தாக்சப்படுஇன்றது. 

பிழி இது     

௩௮௯ 
கு) உயிரோடிருச்கிெற !சோங்கள் 
எப்பொழுதும் இயேசுவின்கிமித் 

டுச்சப்படுஇரோம். 
௰௨ 4 17இப்படி மரணமானது 

எங்களிடத்திலும் 2வனானது உங் 
சளிடத்திலும் சரியைசெய்கன் 

றத. ் 
௰௩ 1சான் விசுவரசத்இருக்கற 

படியால் பேரிக்கொள்ளுகிறேன் 
என்று எழுதியிருச்றெபடி, 13விக 
வாச ஆவியை உடையவர்களாய், 

௰௪ நாங்களும் கர்த்தராகய இ 
யேசுவை *எழுப்பினவர் எங்க 
ளையும் இயேசுவைச்கொண்டு ஏ 
முப்பி,உங்களஞடனேகூடத்தமச் |. 
குமுன்பாச நிறுத்துவாரென்று ௮ 
றிஈது விசுவாடித்துப் பேசிச்கொ 
or om BG apd. 
மடு *1தாரளான கிருபை கே 

கருடைய தோத்திரத்தினாலே பரா 
பரனுடைய ம௫மை விளங்குதற் 
கு ஏதுவாசப் பெருகும்படிச்கு, 
இவையெல்லாம் உஙகள் (ஈன் 
மைக்காக) நடல்கன்றன. 
De 1 ஆனபடியினாலே சாங் 

கள் இளைபபடை இறதில்லை; மே 
லும் எஙகள் புறம்பான மனிதத்து 
௮ம் அழிகையிலும் “உள்ளான 
மணிதத்துவம் நாள்தோறும் புதி 

  

௰எ மேலும் ௮இிூக்ூரமாய் நீங் 
குவதுமாய் **இலகுவுமாயிருக்கெ 
சம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் 
மிகுதியான நித்திய சனம௫ூமை 
யை மக்கு உண்டாச்கு?ன் | 

Day சாணப்படுெறெவைகளை 
ஆல்ல), காணப்படாதவைகளை 
கோக்கியிருக்றெ , ஈமக்கே ௮ப 
படி. உண்டாக்குசன்றது; காணப் 
படுகிறவைகள்௮மித்தியமானவை 
கள்; காணப்படாதவைகளே நித் 
இியமானவைசள். 

  
19௨0௪௨. உபேச்க 90 உமறு சகுகொரிக௦௪-91௨ கொரிசரச: ௮௯. a te0a-9 5 Cala ௨௪. 

Pe. Garda a சொலோக ௦.௪ ௨ இமோ பம 

| பு 
TOR wee ல் a oe (அச mea (அலகை அமவ ca I mI come tte 

-Wewaace «Guede. சொகோகம் சுபே சுட்ட as @ da 

0 Ger a aGuee. @)—-HaSr gar, a Qarh Ba, a3. dea 
ht te igen ௯ வத Mia anne memes வரவவவகைகககமளையும், ல 
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வச ௨ கொரிச்தியர் டூ அகாரம். 

ந | e * « ச் 

இ. அதிகாரம். இ, பி, ௬௦. போகவும் சர்த்சரிட்சிக் குடியி 
வட டை! 

௪, தான் சித்திய மகிமையின் சம்பிச்கையை உடை 1 போப, ௪.௧௯ ருக்கவும அதி Sibu | Gey 
Uae, & அர்த மடமையையும் பொதுகான ௨ Own, ச் ச் எ றோம். ¢ ட்ட 
சியாயத்தி/்பவைடும் அடைய par onnun பேச ® ௮தின் நிமித்தமே நாங்கள் 
souk காத்துக்கொண்டு, 6௨, ௮இனால் மேன்மை , n° : . 
பாராட்டும்பொருட்டல்ல, 6௪, சிறிஸ்துலினிடச 3 Oe of a by (௮ வரி டத்தில்) SHUG TBTSY Ds 

க சகம் பெறு சன் சுன் கம டட 69. (அவரைவிட்டு] இங்கே சஞ்சரித் 
ன ப ரூப யமான 

ண்டியதென்றும், 6, எல்ஙசரும் இறிஸ்து வினால் ‘Ona ee சீ THN) 20௮ . 
பசாபானோடு ஒப்பாரவாருமபடி. ஓபபுரகாக்ரும @a,Gr வர்சளாயிருக்க (PS Sits Lord நாடு 

சனழிடுத்சை அடைர்தானென்றம் சொல்லிய | 7 ௨௬௨௨ | இஜோம்.* 
து எப்படியென்றால், பூமிக் | எபே௨௰ DO PMD எல்லாரும் ௮வனவன் 

க ச : 6 உரோ ௮ ௨௪ . : 4 : குரிய கூடாரம்போன்ற ஈம்மு rs தான் நடபபித்த ஈன்மைச்காகி 
டைய வீடு இடிரந்துபோகும்பொ| ௨௨ எபே (இம் திமைக்காடலும் தச்சவைச 
ழூ, பரமண்டலங்களிலே கை| *ச ௪ 5௦ |ளைச் சரீரத்திலே ௮டையும்படிச் 

. ட க ச * e . 7உரோ,று ௨௪, 10இறி . வி ச நி . 

யால் செய்யப்படாமல்,தேவனால் | 56 கொரி ௫ ஸ்துவின் நியாயாசனத் 
உண்டாக்கப்பட்ட நித்தியமான ! ௯ ௨௨ | இிற்குமுன்பாக வெளிப்படவே 
வீடாெய வாசஸ்தலம் ஈமக்கு , a ட் | ண்டுமம, 
உண்டென்று ௮திகதிருச்கிறோம். ட மச ஆகையால் ''சர்த்தருக்குப 

நொம் ல் கள் 8 க ௨௩ , பயபபடததக்கதென்று காங்கள் 
ல்க சாம் விடில்லாசவர்கள். ௮ |“ இரெக்கு ச! றுறிந்து பனிதருக்குப போதிக் லூ | ச்ே ’ 

oe ட உன உச | இரோம்; 14இப்படிப் பராபரலுச் ௬ தரிச்கப்பட்டவர்களாய் இட“ 0 Oe arf : 
ருக்ச, பரமண்டலத்திலுள்ள ஈமது | wu a gq SPRITE Gave தத 

ன் ன் ‘ ன பி vara ‘ க iLO, உங்கள் மன ல வாசஸ்சலத்சை நாம் தரித்துக் | ne சல் Gee Gu; மே வெளிபரம் 

கொள்ள மிகவும் விரும்புகிறவர்! ட |! (அப்பம் ய) 0 ஓ. 
Wns o@ va, OTH இருக்கிறோம் என்று ஈம்பு களாய், இந்த வீட்டிலே தவித் ! 

1 

௧௨, உரோமச! றன். திருக்கிறோம். | | . 

௪ இந்தச் கூடாரத்தில் இருக் | 11 போடி 

கையில், காம் பாரம்சுமந்து சவிக் ! war 202௪4 
இரோம்; ஆனதால் wre 

பட்௰௨ 'இதினாலே சாங்கள் உங் 
்களுச்குமுன்பாக எங்களை மறுப 

| | டியும் மெச்சிக்சொள்ளாமல், இரு 
கள் (இ!டிஉகொரி ச! ப ‘ 

தைப்) போக்க விரும்பாமல் a உ கியதீதால் அலில ''வெளிவேஷச் 
னாலே மரணம் விழுங் சப்படத்சச் 13 கொரி 6௪ 'தால்ர் மேன்மைபாராட்டுகிறவர்ச 

‘14 anh, aw த ர ் ம 

கதாக, (உடனே) 4அதைச் தரிச். tr ் | BSS எதிரே நீஜகள் எங்களைக்கு கொள்ள விரும்பம். 1 சேச்சூமுகத றித்து மேன்மைபாராட்டும்படிச் 

சி ல ௦57 ச Bek 6 ag கொடுக்கிறோம். 
டு “இப்படியே இருக்கும்படி ; (0௯ (அதிலே) நாங்கள் பித்தங். 
பராபரனே எங்களை எத்சனம் கொ ௦, சொண்டவர்கள் என்றால் Bug, 
பண்ணி; ஆவியென்னும் அச்சா. த | பரனுக்காசவும், செளிர்த புத்தி 

ரததையும எங்களுகருத ததா.“ ' யுள்ளவர்கள் என்ரால்* உங்களுக் ' 

  
  ச ஆசையினாலே நாங்கள் இம்: | காசவும் ௮ப்படி இருக்கும். 
தீச் சேகத்திலே குடியிருச்சை | ௦௪ அதற்சாசச் இறிஸ்துவினு 
யில்) 'தரிசித்து சடவாமல் விச , டடைய அன்பு எங்களை சொருக்கி, 
வாத்து ஈடக்கெதெசால், | ஏவுஇின்றத;; எப்படி நிதானிக்க 
௭ தர்த்தாவைச் சேராத வழிம. டம, னோமென்றால், 1*எல்லாருக்காக 

, போச்சராயிருச்கறோம் என்று ௮ , பி கரே ௪௦௪, வும் ஒருவரே மரித்திருச்ச எல்லா 
(இிர்தும், (எப்பொழுதும்) யிரி 3 Garha on ரும் மரித்தார்கள். டு 
ப யமாழ் இருக்கோம். டசகா ௨.௨௦. ம௫ மேறும் ''பிழைச்திருக்கி 

௮ சாங்கள் சயிரியமாசகே இ) “0௪6 £ தவர்கள் இனிம சங்சளுச்சென்று , 

"ரந்த, “இர்தச் சேகத்தைலிட்பெ பிழையாமல், சங்களுச்காக மரிச் 

 



  

௨ சொரிக்தியர் ௬ அதிகாரம். ௬௮ 
  

து எழுர்தவருச்சென்று பிழைக் 
கும்படிக்கு, ௮வர் எல்லாருக்கா 
சவும் மரித்சாரே ஒன்று நிதானிக் 
இரோம். , 

De அசையால் 1இதுமுதற்கொ 
ண்டு ஈாங்கள் ஒருவனையும் மாம் 
சச்சின்படி அறியோம்; முன்னே 
சாங்கள் இறிஸ்தயையும் மாம்சத் 
இன்படி” அறிந்தும், "இப்பொழு 
தும் இனிமேலும் ௮வனா அப்ப 
டியாக அறியோம். 5 

der 3இறிஸ்துவுக்குள் இருக்கற | " 
வன் *புதுச் சிருஷ்டியாயிருக் 
இருளே “பழையவைகள் ஒழிக் 
தபோயின; சசலமும் புதிதா 
யிற்றே. 

௰௮ இவையெல்லாம் பராபரனா 
லே இருக்கின்றன; *$அ௮வர் இயே 
சுச் இறிஸ்துவைக்கொண்டு ஈம் 
மைத் தம்மோடே ஒப்புரவாக்கி, 
ஓப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை 
எங்களுக்குச் கொடுத்தார். 
௰௯ என்னவெனில் "கறிஸ்துவி 
னாலே பராபரன் உலகத்தாரு 
டைய பாவங்களை அவர்கள்மே 
லே சுமத்தாமல் ௮வர்களைத்தமக்கு 
ஒப்புரவாக்கிக்கொண்டு ஒப்பு 
வாச்குதலாகிய உபதேசத்தை எங் 
சளிடத்தில் ஏற்படுத்தினார். 
௨௰ 4 ஆனபடியினாலே Senn 

கள் இறிஸ்துவுக்காகச் தானாதிபதி 
களாயிருக்கிறோம்; ?ப.ராபரனே 
எங்களாலே புத்திசொல்லுெவ 
ராயிருக்க, சாங்கள் கஇறிஸ்துவுக் 
சாக (மனிதர்களை) சோக்) 
௨௧ பாவதிசை அறியாசவராலே 

சாம் பராபரனுக்குமுன்பாக 19நீதி 
மான்களாச்சப்படும்படிக்கு) பரா 
பான் 113வலா ஈமகச்சாசப் பாவ 
one Bear; ஆசையால் பர்ரபா, 
ஜனேடே ஒப்புரவாருங்கள் என்று 
வேண்டிச்சொள்ளுறொம். 

௬. YRS wd. 
சதன் ம்க் ச. சன்னடக்சையினலும், 

௪ ஏலிசேவூத்தின் நிமித்தம் பொழமைபோடே 
சஇர்ரும் எச்ஹாத் துன்பத்நிவறும், someon 

ween Qa w வவ ட்ட 
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இ. பி, ௪௬௨. 
வளவ எவை 

1 of. 6a... Go 
யோகா 06, 

௦௪, சலா, ட 

௬, பிலி, ௧, ௪, 

௮ செல்லோ, 
௧ ௦௪, 

யோலா ௪ 

an 

3aCwr sy ௯: 

ba.c,aer a 

நீ ஏசர், ௪௧ மழு, 

te’ «8 6௭, 

எபே உ மட, 
Qed as 

6nCrr, @ 0 
«Gu a. O% 

கொலோ ச 
2.0 a Gur a. 
are d 

7 உரோ க, ௨௪, 

ah, 
a ao Qarfia. 
௬ எபே உம், 

9உகொரி,சுச 
10 உரோ ௪.2௭ 
Goda da, 

11ஏசா Qa. &, 
௯, 6௨, கலா 
& os, ௪ பே 

௨. ௨௨, ௨௪ 
«Gur «6 @ 
Woer ra ற 
13.4 Garis a 
13 எபி டி௨, மட, 

15௨கொர் ட 

a.d 

16 a.Crr dr On 
க கொரி ௬௯ 
௦௨ம் ga. 

17ககொசிச ௪ 
1 இரேச்கு, விஎ 
ங்சப பண்ண, 
உகொரி ௪௨ 

18௨ கொரி மச 
உக ழ் 

§ ௮ங்வத அலை 

வுகள் 

19௨ கொரி ௪ 
a @ be, 

24 Qaha # 
fla Qsrf be 
எபே கங்க மக 
௨உ$ீமோச ௭ 

்*: | என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக் 
[ரே பாருககள், இப்பொழுதே 

் டாமல், 17எல்லா விதத்திலேயும் 

  

ஆ 
தூம் சன்னைச் இறிஸ்துவின் உத்தம். கனழியக்கார 

னென்று இருஷடார்தப்படுத்தி, ம, க்ருறிதீ 
அச் சரசாளமாய்ப் பட்சமுள்ள தள் தயுத்ஸ்த 
அவர்கஞக்கு வீரித்துச்சாண்பித்ததுபேர்வ, 4 
அவர்சளஞம பட்சத்தைப பாராட்டும்படி, விரும்பி, 
be அவர்கள் லுள்ள பராபானுடைய சேசர் 
லய்ல்களாயிருச்க அஞ்ஞானிசளையும், அவர்கள் 
தடையும் விலடயிருக்கச் சொல்லியது, 

மேலம் ( எனக்குத்) தகுதியான 
காலத்திலே '“கான் உனக்குச் செ 
விகொத்த, இரட்சண்ணிய சா 
ளிலே உனச்கு உதவிசெய்சேன் 

மிகவும் தகுதியான சாலம், இப் 
பொழுதே இரட்சண்ணியகாள். 

௨ ஆனதால் 13 எங்களுடனே | 
கூட வேலைசெய்றெயர்சளே, 1*நீ 
ங்கள் பராபரனுடைய இருபை 
யை வீணாய்ப் பெருதபடிச்குப் 
15புததிசொல்லுகிறேன். 
௬ ஈம்முடைய ஊழியத்தைக 

குற்றப்படுத்தத்தக்கசாக!8ராம் ஒரு 
வருக்கும் முகாந்தரத்தைசக் சொ 

நம்மைப் பராபரனுடைய ஊழி 
யக்காரராக ஒப்புவிச்சச்$ கட 
வோம். 

௪ உபத்திரவங்கள், இடுச்சண் 
கள், நெருக்கங்கள், 

  
டு 18அடிகள், காவல்கள், கலக் 

சள்,$ பிரயாசங்கள், தூக்கமில்லா. 
மை; உபவாசங்களுள்ள SONS 
ளில் மிகுந்த பொறுமையலின்லும், 

கத்பினாலும், அறிவினாலும், 

சு நீடிய சாந்தத்தினாலும், சயகி. 
னாலும், பரிசுத்த மனதினாதும் 
வஞ்சசமில்லாத அன்பினாலும், ! 
௪ பூச்க்தியமூள்ள aren sie 

ஓல் *வ்விய பலத்தினாலும், UF 
இயாடிய வலது இடதுபச்சுத்த 
ஆபுசங்களினாலும், | 
௮ கனத்தையும் சனஈணச்தையும் | 

பெறுக. சாலத்திலேயும், அர்ச்): 
இயையும் தத்சர்த்தியையும் Quy 
கசாலத்திலேயும், எத்திர் என்னப் 
பட்டாலும் கிசஸ்தசாச்ஏம், 
க அறியப்படாதவர்சள் என்னப்



T 

  

௬௮௬ ௨ சொரித்தியர் ௭ அகொசம்: 
  

பட்டாலும் 1ஈன்றாய அதியப்பட் 
டவர்களாகவும், "மரித்தவர்கள் 
ஏன்னப்பட்டாலும் உயிரோடி 
ருச்ெவர்களாசவும், தண்டிக்கப் 
பட்டவர்சகளானாலும் கொலைசெய் 
யப்பட்டிராதவர்களாகவும்,” 
௰ அச்சப்படறவர்கள் என்னப் 

பட்டாலும் எப்பொழுதும் சச் 
தோஷப்படுறெவர்களாசவும்; தரி 
தீதிரர் என்னப்பட்டாலும் ௮சே 
சமை ஐசுவரியவான்சள் ஆக்குக 
நிவர்களாகவும், ஒன்றுமில்லாத 
வர்கள் என்னப்பட்டாலும் சகல 
தீதையும் உடையவர்களாகவும் ஈம் 
மை ஒப்புவிச்சகக்கடவோம். 
ds J ஆ கொரிக்தியரே, எங்கள் 

வாய் உங்கள் பட்சமாய்த் திறக்கப் 
பட்டிருச்றெது; *எங்கள் இருத 
யம் விஸ்தாரமாச்சப்பட்டிருக்க 
ன்றது, 
௦௨ எங்கள் உள்ளம் உங்களைக் 

குறித்து செருச்சப்படவில்லை; *உ 
ஜ்கள் உள்ளமே எங்களைக்குறித்து 
நெருக்சப்பட்டிருக்ன்றது. 
Dm ஆதலால் மறுஈடாக நீங்க 

ம் விஸ்தாரமாகுங்கள் என்று 
(என்) *பிள்ளைசளைப்போல உங் 
களிடத்தில் : கேட்டுக்கொள்ளுகி 
தேன். 
௦௪ 4 7ஓரே துசத்திலே ade 

வாசிகளுடனே பூட்டப்படாதி 
ருப்பீர்களாக) என்னத்தினாலெளி 
ல், *தீதிக்கும் ௮க்சரெமத்தச்கும் 
என்ன சம்பந்தம் இருக்கறது? 

இருளுக்கும் ஒனிச்கும் ஐக்கம் 
என்ன? 
௰இ இதிஸ்தவுக்கும் பசாசச்கும் 

இசைவுண்டா? அல்லது ௮ிசு 
காரியுடனே விசுவா?ச்குப் வக் 
Geren, , 
0௬ விச்செசச்சோவில்களுக்கும் 
பராபரனுடைய ஆலுயுச்திற்கும் 
சம்பர்தம் உண்டா? "sre yen 
சளுச்குள்ளே காசம்பண்ணி ௮ 
வர்சளாச்சுள்ளே ரடர்துசொண்டு 
அவர்களுடைய சேவளுயிருப்   பேன் என்றும், அவர்கள் என்னு   

இ. பி, Fei). 

Sua அளி 

le Qari. 
@: @, da; bs 
* 

9ககொரிச ௬ 
a Marts x 
@, db, ve 

உ சம் 

ogy. 
4 ௨ கொரி ௪௧ 
ந ௨கொரி ௨௨ 

ற்டு 
6௧ கொரி, ௪ 
de 

7 @Gor «2, 
s, «Gari @ 

aay 

௬௪.௧௯ 

8கசாமு,௨, 
க சுதா 
உச க கொரி 
® aa, aGu. 

@ a, bs 

9o Cor oe 
7@ «6 Gor 
௨௬ 6௨ எரே 
&S £A&; £28. 

sg oCr ba 
உம் க்கு, பெறு: 
a7 ௨௬ ழ் 

ச்சரீ ௮. 
Oe HM, 

105 கொரி ௧, 
oe. & OH 

எபே ௨, ௨௪) 

ean en ae 

lleoer @a be 

a Gat «a 
வெளி ம. ௪ 

18 எரே, ௬௪, ௪, 
௯ கெளி ௨௪. 
௪ 

13௨ கொரி a, 
ca hg a Cur 

ர் 

14 அப், டேம் ௧௩, 

a Garé ௨, 
ta 

13௨ சொரி, ௬, 
5௪, ௧௨. 

டைய சனங்களாயிருப்பார்கள் 
என்றும் பராபரன் சொன்னபடி. 
10நீற்கள் ேனுள்ள பராபரனு 
டைய ஆலயமாயிருக்இதீர்சளே. 
Der 11இனபடியினாலே நீங்கள் 

அவர்களிடச்திலிருர்து புறப்பட் 
டுப் பிரிந்துபேநுப், அசுத்தமான 
தைச் தொடாதிருங்கள். 
Def ௮ப்பொழுது சான்-உூங்களை 

௮ங்கெரித்துக்சொண்டு Nene 
ளுக்குப் பிதாவாயிருப்பேன்; நீங் 
கள் எனக்குச்குமாரருமாய்ச் குமா 
ரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று 
சர்வவல்லமையுள்ள பராபரன் 
சொல்லுகரூர். 

௭. அதிகாரம். 
ச பரிசத்தமாய ஈடக்கும்படிக்ராம, ௨ தான் அவர் 

சளுக்குப பாராட்டின படசத்தை அுவர்சள் தனக் 

குப பாராட்டவும், ௧, தன்னுடைய முச்இன நீரு 
பத்தில் ௮கர்சஞச்ருச் சொல்லிய புத்திசளை ஏற் 
௮ச்கொண்டு தேக எத்தனமாயத் துக்சபபட்ட 
தத் ீத்துலிஞல் சேள்விப்பட்டதற்சாசவும், 6௩ 
ster cpt அகர்களைச்ருறித்துப பெருமைபயாட் 

டினதற்கு ஒத்ததாய் அலர்கள் நீத்துலில் அன்பு 
கூர்ச்து அவனுச்ருச் இழ்பபடிர்ததற்சாகவும் தன் 
கூபத்இிரீவங்களிறும் சர்தோஷபபட்டானென்று 
சொல்வியது, 

இப்படிப்பட்ட வாச்குத்தத்தங் 
கள் ஈமக்கு உண்டாயிருக்க, பிரி 
யமானவர்களே, சரீரத்தையும் ஆ 
வியையும் ௮சுப்படுத்துறெ யா 
வத்றிற்கும் சாம் வில௪) ஈம்மைச் 
சுத்திகரிச்துசக்கொண்டு, சேவபயத் 
தோடே முழுவதும் பரிசுத்தவான் 
சளாகும்படி. ஈடந்துசொள்ளச்ச 
டவோம். 
௨ 4 எங்களை அங்கெரித்துச் 

கொள்ளுங்கள்; காங்கள் ஒருவ 
னுக்கும் அநியாயம் *செய்யவில் 
ww; 14ஓருவனையும் கெடுக்கவி 
ல்லை *     ௬ ஒருவனையும் வஞ்சிக்சிவில்லை; 

உங்களைச் குற்றவாளிகளாக்கும் ட ் 
பொருட்டாக இப்படி சான்சொ 
ல்லுறெதில்லை; 15 முன்னே சான் 
சொன்னபடி (உங்களுடனே) கூ. 
டச் சாவவும் கூடப் பிழைச்சவும் 
சச்சுசாக, எங்கள் இருதயங்களில்   இருச்சதீரசளே. 

கடி ணை 
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குந்த உபத்திரவத்திலே பரிபூரண 
சந்தோஷப்படுகதேன். 
௫4 எப்படியென்றால், *சாங்கள் 

மச்சேதோனியா சாட்டிலே வந்த 
பொழுது; எங்கள் சரீரத்திற்கு ௮ 
மைதல் ஒன்றுமில்லாமல் எப்பச் 
கச்திலேயும் உபத்திரவப்பட்டோ 

“புறம்பே போராட்டங்களும் 
உள்ளே பயங்களும் இருந்தன. 
௬ ஆகிலும் 'சாழ்மையானவர்க | , 

ளுக்கு ஆறுதல்செய்றெ பராபரன் 
$2த்து வந்ததினாலே எங்களுச்கு 
ஆறுதல் செய்தார். 
௭ அவன் வர்ததினால்மாத்திரம் 

அல்ல, உங்கள் வாஞ்சையையும், 
உங்கள் துக்இப்பையும், எனக் 
காச உங்களுச்குள்ள பத்திவைரா 
க்யெத்தையும் ௮வன் எங்களுக்கு 
அறிவித்தபொழுது, தான் உம் 
சளாலே ஆறுதல் அடைந்ததினா 
லும் அதிசமாய்ச் சச்தோஷப்பட் 
டேன். 
௮ ஆனதால் நான் என் நிருபத் 

தஇினாலே உஙகளைச் துச்கப்படூத்தி 
யிருஈ்தும் மனஸ்தாபப்படமாட் 
டேன்) அந்த நிருபம் கொஞ்சப் 
பொழுதாகிலும் உங்களைத்துச்சப் 

ிமன்ஸ்தாபப்பட்டிருந்தம், இப் 
பொழுது சீங்கள் தச்சப்பட்டதி 
ene sab, 

& Bied மனம்திருப்புறெதற்கு 
ஏதுவாகச் துச்சப்பட்டஇினாலே 
சர்சோஷப்படுறேன்! நீல்கள் 
ஒன்றிலும் எங்களால் * ஈஷ்டஸப்ப 
டாதபடிக்கு, தேவ எத்தனமான* 
அச்சம் ௮டைச்திர்சளெ. 

® “Osa எத்தனமான pes 
பின்னே மனஸ்தாபம் இல்லாமல், 
இரட்ிப்புச்கு ஏதுவான மனம்தி 
ருப்பூசலை, உண்டாக்கு ெறது;   
படுத்திற்றென்று கான் பார்த்து, | 

சொலோ, 
உச 
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9௨ சொரி ௨, 
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306 சாரு 6௨ 
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1] wré de 22. 

Wa Qerf, ao 

௪, 

War we 

14 ௨ சொரி ௨ 

a, பிவி, a, 
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4 இசேக்ரு,செர 
இல்; ௨ சொரி 
௬௦௨     

௨ கொரிக்தியர் ௭ அதிகாரம், ௬.௮௭ 

௪ ௪ (ஆனதால்) மிகுந்த தயிரியச் | ௪, பி. சும, Ugwa@a கச்சம் மரணச்சை உ 
தோடே உங்களுடனே பேசு ண்டாக்குஇன்றது. 

நேன்; *உங்களைக்குறித்து மிசவும்| '2-' சொரி. ௩. மத பாருங்கள், நீங்கள் (தேவ 
மேன்மைபாராட்டுகிறேன்; ஆறு | 9 ச சொரி,ச, ௪, | எதீதீனமான) துச்சம் அடைச்ச, 
தலால் சிறையப்பட்டிருச்கிறே ௨ சொரி.௪5௪ | உங்களிடத்தில் எத்தனை .சாக்இச 
ன்; எங்களுக்கு வந்திருக்கிற மி கொள்க தையையும்; எத்தனை நியாயம்சொ 

ல்லுதலையும், எத்தனை விசனத்தை 
யும் எத்தனை பயத்தையும், எத்தனை 
வாஞ்சையையும்; எத்தனை பத்தி 
வைராக்கயெச்தையும், எத்தனை த 
ண்டனையையும் உண்டாச்இற்று? 
அந்தச் சங்கதியைக்குறித்து நீங் 
சள் எவ்விதத்திலேயும் உங்களைச் 
சுத்தவான்௧ளென்று த்புலித் 
கள். 

௰௨ ஆகையினாலே நான் உங்க 
ளுக்கு அப்படி எழுதியிருந்தும், 
அரியாயச்தைச் செய்தவன்கிமித் 
தீம் ௮ல்ல, அநியாயம் செய்யப்ப 
ட்டவன்கிமித்தமும் ௮ல்ல, 13பரா 
பரனுக்குமுன்பாக உங்களைச்கு 
ஜித்து எங்களுச்சூ உண்டாயிருக் 
இற சாச்ரெதை உங்களிடத்தில் | 
வெளிப்படுவதஇின் நிமித்சமாகவே 
அப்படி. எழுஇபிருச்தேன். 
௰௩ ர ஆளைதால் நீங்சள் ஆதல் | 

அடைந்ததினாலே காங்களும் ஆது' 
தீல் உள்ளவர்சளாய்” இருச்சிரோ 
ம்; விசேஷமாகத் தீத்துவினுடைய 
ஆவி உங்கள் அனைவராலும் 15 ஆது 

தல் அடைந்ததினாலே அவனுக்கு 
aks சர்தோஷத்தால் ௮இகமாய்ச் 
சந்தோஷப்பட்டோம். 
௰௪ இப்படியிருக்க, உங்களுச் 

குப் புகழ்சிரியாய் சான் ௮வனு 
டனே சொன்னததைக்குறித்து சா 
ன வெட்சப்படமாட்டேன்; சாம் 
கள் கசல்ச்தையும் உக்களுச்சுச் 
சத்தியமாய்ச் சொன்னதுபோல, 
தித்துவுடனே சான் உச்சளுச்குப். 
புசழ்ச்சியாய்ச் சொன்னதும் ச்ச. 
யமாச விளங் கத்தே. ° 
௰டி மேலும் ௮வன் தன்னை a 

கள் பயத்தோடும் சடுச்சுச்சொடும் 
ஏற்றுக்சொண்டசையும், 'சரீல்சள் 
எல்லாரும் சழ்ப்படிச்ததையும் கி 
னைத்தச்சொண்ட, சன்பனதிலே! 

வந்னையல் * 

+ 

 



  

  

  

| ௬௮.௮] ௨ கொசித்தியர் ௮ ௮இகொசம். 

| உங்கள்மேலே அதிக அன்புள்ள | 8. பி. சும. திலே முடிச்சவும் வேண்டுமென் 
வஞாகிருன். ௮ அவனிடத்தில் சேட்டுக்கொண் 
௰௪ ஆகையால் !கான் எவ்விதத் 1 கடச “4 டோம். ர 

இலேயும் உங்களைக்குறித்துத் இட [9 யற் a or. எரி அல்லாமலும் நீங்கள் விசு 
னாயிருச்சலாம் என்று சந்தோஷப் * இசேக்கு, கப। வாசத்திலேயும்பேச்சிலேயும் ௮றி 
படுறேன். ப கொள்க "வேயும் Gadus உள்ள உல 

9 , 3 gt) 0௧,௨௯௬ லயும எங்கள் மல உளள உங் 

ச எருசலேமில் Bots acu சகோதராகளுக்குத் Oni ப . ஈன்மைகளிலேயும் பெரு யொருச் 
த௫மம்செய்யுமிபடி அவர்களை மச்சேதோனியரு 

டைய இருஷடாச்தத்தினலும், எ முன் அவர்கள் 
செயுத உதலிபிஞலும், ௬ இறிஸதுவினுடைய இ 
ருபையினலும், ௦௪, அவர்களுக்கு உண்டாரும் 
ஞான சனமைச்வினதும அவர்களை od, le 3 
கர்களுடைய தருமத்தைச் சேசரம்பண்ணத் நீத்து 
முதலானவர்கள் தன்னுடைய சேட்டுக்கொளஞுத 
வினபடி மனராசியாய அவாகளிடத்தில் வர்ததற் 
தாச அவாகள் அமூகரிக்ருமபடி. ஒபபுவித்ததைச் 
சொல்வியது, 

பின்னும் சகோதரரே, மக்கேதோ 
னியா தேசத்துச் சபைகளுக்குப் 
பராபரன் ௮ளித்த கிருபையை 
உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். 

௨ என்னவென்றால் அவர்கள் 
மிகுந்த உபத்திரவ.த்தினாலே சோ 
இச்சப்படுசையில், "கொடிய தரித் 
இரராயிருந்தும்) தங்கள் பரிபூரண 
மான சஈதோஷத்தினாலே மிகுந்த 
உதசாரமாய்* (சருமத்தைக்) கொடுத் 
தார்சள். 

௬ மேலும் அவர்கள் தங்களால் 
ஆனமட்டும், தங்கள் பலத்திற்கு 
மேலாகவும் கொடுக்கும்படிக்கு, 
தாங்களே மனதுள்ளவர்களாய் இ 
ருந்தார்கள்,; அதற்கு சானே சாட் 
இயாய் இருக்கிறேன். 
௪ மேலும் அவர்கள் தங்களுக்கு 

உபசாரத்தையும் பரிசுத்தவான் 
ளுச்குச் செய்யப்படும் தரும ஊ 
ழியத்தின் பங்கையும் ஏற்றுக்கொ 
ள்ளவேண்டுமென்று எக்க்சோ மிக 
வும் வேண்டிக்கொண்டு, . 
ட எல்சள் சம்பிச்சைக்கு மேலா 

கத் ,சன்சளைத்சாமே முதலாவது 
சர்த்தருக்கும், பின்பு பராபரனு 
பைய இத்சத்தினலே எங்சளுச் 
ரம் ஓப்புக்கொடுத்தார்கள். 
௪ ;அனதால் (”த்து சான் மூன் 
னே சொடங்கெபிரகாரமாக இந் 
as தீருமசாரியத்தைர் உங்களிடச் 
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* அல்லது சாக் 

இறதுபோல, இந்தச் சருமகாரியத 
இலேயும் பெருகவேண்டுமென்று 
விரும்பு றோம். 

௮ இபபடி சான் கட்டளையா 
சச் சொல்லாமல்) மற்றவர்களு 
டைய சாகரெசையின் நிமித்தமும் 
உங்கள் அன்பின் உண்மையைச் 
சோதிக்கும்பொருட்டாகவும்,; ௪ 
ன்னுடைய யோசனையைமாத்தி 
ரம் சொல்லியிருக்கேன். 
க ஈம்முடைய கர்த்சராகய இயே 

சுச்சிறிஸ்துவின் இருபையை ௮ 
றிஈதிருக்இறீர்களே; “அவர் ஐசுவ 
நியமுள்ளவராயிருந்தும்) நீங்கள் 

அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐ 
சுவரியவான்௧ள் ஆகும்படிக்கு, 
உங்கள்கிமித்தமே தரித்திரர் ஆனா 
ரே. 

௰ மேலும் (இந்தச் தருமத்தைச்) 
செய்றெதுமாத்திரமல்ல, ஒரு 

வருஷத்திற்குமுன்பு (அதை) ஆ   சதையும் 

10 ard. ம்கூய௪ 

மத், ம ea. 
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ரம்பம்பண்ணும்படி தோன்றின 
விருப்பமும்ர் உங்களுக்குப் 11பிர 
யோசனமாயிருக்கும். 
மச ஆகையால் செய்கறெதையும் 

இப்பொழுது நிறைவேற்றுங்கள்; 
கொடுக்கவேண்டுமென்றும் ஆசை 
உண்டாயிருந்ததுபோலை, உங்களு 
ச்ரு உண்டானவைகளில் எடுத்த, 
அதைநிறைவேற்றுதலும் உண்டா 
வதாக. 
Oy. 11ஓரூவனுக்கு மன ஆசை 

யாயிருந்தால், ௮ஙவன் தனக்கு 
இல்லாசதின்படி அல்ல, சனக்கு 
உள்ளதின்படி. ௮ம்கெரிக்சப்படு 
வானே. . 
௦௯ மற்றவர்களுக்குச் சர்சோவி 

மும் உங்களுக்கு. உபழ்ெவமும்  



  

  

கும்பொருட்டாகஹே சொல்லுக 
தேன். 
de எப்படியெனில் (மற்றொ 

காலத்திலே) அவர்களுடைய 
பரிபூரணம். உங்கள் வறுமையை 

ரீச்கும்படிக்கு இக்காலத்திலே 2. 
DSO UAL TORT LD STE CH DLW 
வறுமையை நீக்சச்கடவது. 
௰௫ இவ்விதமாய் 'மிகுதியாய்ச் 

சேர்த்தவனுக்கு அதிகம் இருச் 
சவில்லை என்றும் அற்பமாய்ச் 

சேர்த்தவனுச்குக் குறைவு இறுச் 
கவில்லை சன்றும் எழுதியிருக்கிற 
படி; சமமான நிலைமை உண்டா 
யிருச்கும். 
௰௬ 4 அன்றியும் உங்களுக்காக 

இபபடிச் சாக்கிரதையாயிருக்கும் 
படிக்குத் இத்துவிள் இருதயத்தி 
லே அருள்கொடுத்த பராபரனுச் 
குத் தோத்திரம். 
De Ferner வேண்டிக்கொண்ட 

தை ஏற்றுச்சொண்டதுமல்லாமல் 

௮வன் ௮தி௪ சாக௫ரதையாயி 
ருந்து, தன் சுயமனதஇினாலே உஙக 

ளிடத்தித்கு வருகிறான். 
௰௮ அவனோடேகூட 3௬ ச 

கோதரனை அனுப்பியிருச்றேன்; 
அவன் சுவிசேஷ ஊழியத்திலே 
எல்லாச் சபைகளினாலும் புகழ்ச் 
சிபெற்றிருக்கெவன். 
௰௯ அதுமாத்திரமல்ல, *கர்த்தருக் 

கே துதியுண்டாகும்படியாகவும், 
உங்கள் மன ஆசை விளங்கும்படி 
WHS at) GIG GT ஊழியத்தினாலே 
சேர்ச்சப்பிடிற தருமப்பணத் 
தைச்* ( கொண்டுபோகையில், ) 
எங்களுச்கு வழித்துணையாயிருக் 
கும்படிக்கு அவனே சபைகளால் 
தெரிர்து ஏற்படுத்தப்பட்டவணக 
வும் இருக்கிறான். 
௨௰ எங்கள் ஊழியத்தினாலே 

சேர்ச்சப்படும் மிருந்த தீருமப்ப 

ணச்சைக்ருறித்து ஒருவனும் எங் 
களைக் சுற்றப்படுச்சாசபடிச்கு, 
சரங்கள் எச்சரிக்கையாயிருந்து,   
  

9. கொரிந்தியர் ௬ அதிசம். ௩.௦௯ 
ன் 

உண்டாயிருக்கும் பொருட்டாக |, பி. ௬௦. | ௨௪ கர்த்தருக்கு முன்பாசமாத் 
அல்ல, சமமான நிலைமை இருக| ௭:௭௯ | இரம் அல்ல), மனிதருக்கு முன் 
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பாசவும் லமானவைகளை முன் 
யோடிததுச்கொண்டு, (இர்சச் ௪ 
கோதான் கூடவரும்படி செய் 
தேன். 

௨௨: ஈம்முடைய சகோதானா 
இய அவன் ௮சேகழ் காரியங்களி 
ல் சாச்சரதையுள்ளவன் என்றும், 
இப்பொழுது உங்கள்மேலுள்ளர* 
மிகுந்த ஈம்பிச்கையினால் மிகவும் 
அதிக சாக்சரதை உள்ள௯ளாயிரு 
க்கிறான் என்றும் நாங்கள் அடிச் 
கடி சண்டறிந்து, அவனை இவர்க 
ளோடுதகூட அனுப்பினோம். 

௨௬ தீத்தைக்குறித்து (ஒருவன் 
விசாரித்தால், ) ௮வன் எனக்குக் 
கூட்டாளியுமாய் உங்களுக்காக 
என் உடன்வேலையாளுமாய் இ 
ருச்சரானென்று அறியச்சடவன்; 
எங்கள் சகோதரனாக்குறித்து (ஒரு 
வன் விசாரித்தசல்,) அவர்கள்1 
சபைகளால் 1அனுப்பப்பட்ட்வீ் 

களுமாய்க் ஒறிஸ்துவுக்குப் புகழ்ச் 
சிவருதற்கு எதுவானவர்களுமாய் 

இருக்கிறார்கள் என்று அறியச்சட 
வ்ன். 

௨௪ ஆனபடியீனாலே உங்கள் 
அன்பையும், நாங்கள் உங்களைச் 
குறித்துச் சொன்ன புகழ்ச்சியை 
மம் அவர்களுக்கும், சபைகளுக் 
கும் ழூன்பாக வெளிப்படுத்தப் 
கள்.   

௯. அதிகாரம். 
அவாகஞுடைய தருமகுணந்தைத் தான் அறிச்தி 
ஈச ாலும் இத்தைபு., மற்றச் சகோதரர்களையும் அ 

வபபினதத்ரு முசாக்தாம் Beryl, a தருமச் 
$சுயலை, 8, சற்பவனைத் தரும பயிரத்தொழிலுச்கு 
gurus, Ou afer. பாரபானுக்கு ஸதோத்தி 
7பபவிக௭ செறுத்தப்பமெனநி சொல்வி, அ 

வர்கள் தயானமான சகையன்ள வர்களாயிருச்ரும் : 
படி. புந்திசொல்வியது. 

"பரிகத்தவான்களுக்குச் செய்ய 

வேண்டிய ஊழியத்தைச்குறித்து 
தான் ௮இிகமாய் உங்களுக்கு ஏழு 
தவேண்வெது இல்்$ல. 

௨ உங்கள் 'மனப்பூர்வத்தை FS   
  

 



  

  

௬௯௰ ௨ கொரிக்தியர் ௯ அதிகாரம். 
  

திந்திருக்றேன்; அசைக்குறித்து 
1அகாயாவில் , உள்ளவர்கள் ஒரு 
வருஷமாய்த் தருமப்ப்ணத்சைச் 
சேர்ச்ச எத்தனமாயிருக்கருர்கள் 
என்று நான் *1மச்கேதோனியராட 
னே சொல்வி; உங்களைப் புகழ்£ 
தும் இருந்தேனே. , 

௩ மேலும் உங்களில் உண்டா 
ன sné@reng ௮சேசரை எழுப் 
Sup இருந்தத); அப்படியிருர் 
தும், உங்களைக்குறித்து நாங்கள் 
சொன்ன புகழ்ச்சி இந்தச் சங்கதி 
யிலே வீணாய்ப் போசாமல், கான் 
சொன்னபடி. நீங்கள் எத்தனம்ப 
ண்ணுகறவர்களாய் இருடிபதற்கு 
5 இந்தச் சகோதரனை அனுபபி 
னேன். 
௪ மக்கேதோனியர் என்னுட 
னேகூட வரும்பொழுது) oH 
களை எத்தனப்படாதவர்களாகச் 

சண்டால், இத்தனை நிச்சயமாய்ப் 
புகழ்ந்ததற்காக நீங்களென்று கான் 
சொல்லமாட்டாமல் நாங்களே 
கெட்கபபடாசதபடிக்கு (எத்தன 
மாயிருக்சவேண்டும்) 
இ ஆகையால் இந்தச் சகோத 

ரர் முன்னாக உங்களிடத்திற்குப் 
போகும்படிக்கும், முன் ௮றிவிச் 
கப்பட்டிருக்றெ” உங்கள் தரும 
ஆசீர்வாதம்ர் சட்டாயமாக அல்ல, 
தீரும ஆசீர்வாதமாகவே எத்தனமா 
யிருச்சப பார்ச்கும்படிக்கும் ௮ | 
வர்களை வேண்டிக்சொள்ளவே 
ண்டுமென்று எண்ணி, ௮பபடி.ச் 
செய்தேன். 
௬ 4 *பின்னும் சான் சொல்று | 
இறத என்னவெனில், சிறுக வி 
சைச்றெவன் று அ௮ற்ப்பான்; 
பரிபூரணமாய் விசைச்றெவன்" ப 

ரிபூரணமாய் அறுப்பான். 
எ $அவனவ்னீ விசனமாய் ௮ல் 

ல, சட்டாயமாயும் அல்ல, சான் | 
மனதிலே விரும்புறெபடியேசொ 
டுச்சக்சடவன். 

௮ சர்தோஷமாய்ச் சொடுக்க 
வனிடத்தில் பராபரன் அன்பா 
ிருச்சிருரே, , பராபரலும் ரீம்! 
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ser எல்லாவற்றிலேயும் எப்பொ 

முதும் மிகுந்த திருத்தி உடைய 
வர்களாய்ச் சகலவித ஈற்இரியை 

களுக்கும் சம்பூரணருள்ளவர்ச 
ளாய் இருச்கும்படிக்கு, "உங்க 
ளிடத்தில் சகலவித இருபையும் 
சம்பூரணமாயிருச்சச்செய்ய வல் 
vari ans Bop i 
௯ அவன் தெளித்தான்; ஏழை 

களுக்குக் கொடுத்தான்; ௮வனு 
டை.ய நீதி என்றென்மைச்கும் 
நித்குமென்று எழுதியிருக்கிற வித 
மாயிருக்கும். 

௰ அந்தப்படி "விதைக் றெவ 
னுச்கு விதையையும்* புசக்றெ 
தற்கு அப்பத்தையும் அளிகறெ 
வர் உங்கள் விதையையும் ௮தஇ௪ 
மாயப் பெருகப்பண்ணி; 11உ௨ங் 
கள் நீதியின் விளைச்சல்சகளை வள 
ரசிசெய்வார. 
Ds அதினாலே நீங்கள் ,மிகுந்த 

உதாரமுள்ளவர்களாயர இருக்கும் 
படிக்கு, எவ்விதத்திலேயும் சம் 
டிரணம் உள்ளவர்களாவீர்கள்; ௮ 
இனாலே !!'காங்களும் பராபரனுச் 

குத் தோத்திரம் செலுத்துதற்கு 
எழுப்பப்படுவோம். 
de இந்தத் தருமாடச்சையின் 

ஊழியம் பரிசுச்சவாள்சளுடைய 

குறைவுசளை '5நீக்குகெதற்குமாத் 
இரம் அல்ல) அரேகர் ப.ராபரனைச் 
சோரத்திரிச்றெசற்கும் மிகுந்த பல 
னுள்ளதாய் இருக்கின்றதே. 
Dm Mareen BS gushes 

உத்சமத்தைக் கண்டு, நீங்கள் றி 
ஸ்துவின் சுவிசேஷத்சைச் மேப் 
படி, சலோடே அறிக்ஸ்சபண்ணு 
இறெதற்காசவும் தங்களுக்கும் மற்ற 
அனைவருக்கும் 'உதாரமாய்த் தர 
மத்தைச் செய்கிறதற்காகவும் 1*ப 

ராபூரனைத் ,து.தித்த, 
de நீங்களுச்காச வேண்டுதல் 

செய்து), பராபரன் உங்களுக்கு 
15 அளித்த மிசவும் மேன்மையான 
எருபையின்சிமித்தம் உங்சள்மே 
ல் வாஞ்சையாயிருச்இருர்கள். 
௰௫இ 1*பராபரன் £ அதச்ரரத்ச 

அட்டன் வகை 
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சொல்லமுடியாத ஈவுச்சாக a 
ருக்குத் தோத்திரம் உண்டாவ 
தாக, , 

ம. அதிகாரம். 
௪ தன்னை இசழ்ச்சிசெய்த கள்ள அப்போஸ்தலர்க 

சூச்ருத் தன்னுடைய அதிகாரத்தையும், அசர்களை 
கெல்துஇறதற்ரு ஏதுவான தனனிடத்தில் உள்ள 
ஞானாயுதங்களையும் இன்னதென்று கூதி, எ கிரு 
பலகளிலே வவ்லமையுள்ளவயை இருக்கறத 
போலத் தான் அவர்களிடத்தில் ரும்பேது ௧௪ 
னத்நிலூம் வல்ல வஞய இருபபேனென்று சொவ் 
வி, 2௨, அவாசளாடைய லீணான பெருமைபா 
ராட்டலையும், கர்சன் மற்றவர்களுடைய பிர 
யாசைசளைத் தங்கஞுடையவைகளரக்கிக்கொளவ 
தையும் கடி.ர்தசொண்டது 

மேலும் உங்களுக்கு மூன் 
பாக * இருச்கும்பொழுது தாழ் 
மையாயும் தூரத்திலே இருக்கும் 
பொழுது உங்கள்மேல் தயிரியமா 
யும் இருக்ற பவுலாகயெ சான் 
இறிஸ்துவின் சாந்தத்தினாலும் த 
யையினாலும் உங்களுக்குப் புத்தி 
சொல்லுகிறேன். 

௨ கான் கேட்டுக்கொள்ளுஇ 
og என்னவெனில், கான் உங் 
கள் முன்பாக இருச்கும்பொழுத, 
எங்களைச் சரீரத்தின்படி ஈடக்கிற 
வர்கள் என்று எண்ணுகிற 1 Ra 
ருக்கு நான் துணிவாயிருக்க நி 
னைக்கறெதால், ௮ர்தத் துணிவோ 
டே கான் தயிரியமுள்ளவனாய் இ 
ராதபடிக்குச் செய்வீர்களாக. 
௬ நாங்கள் சரீரச்தோடே ஈட 

ந்து இரிந்தும், சரீரத்தின்படி போ 
ராட்டம்பண்ணமாட்டோம். 
௪ *எங்களுடைய போர்ஆயுதங் 

கள் 5மாம்சத்திற்கு ஏற்ற பலஈன 
மூள்ளவைகளாய் இராமல், 1௮ 
ரண்களை திர்மூலமாக்குதற்குத் தி 
வ்வியழ் "பெலலுள்ளவைகளாய் 
இருச்சன்றனவே. ° 

டு அவைகளால் காங்கள் ௮௪ர் 
தையானட$ சிந்தனைகளையும், 
பரனை அதிூற அறிவுக்கு  விரோ 4 

தீமாய் உயருெ எல்லாவித மேட் 
டிமையையும் ?நிர்கூலமாக்இ, எந் 
தீப் புத்தியையும் இறிஸ்தவுக்குக் | 
சீழ்ப்படியச் சறைப்பசெதுகற   ஸு வர்களாயிருர்து) 
  ee tO ome 
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௬ ?நீங்கள் கிறைவாய்ச் ழ்ப்| 
படிக்திருக்கும்பொழுது ergy 
லாச்€ழ்பபடியாமைக்குர்சக்சகீதி 
யுள்ள தண்டனையைச் செலுத்த 
எத்தனமாயிருச்றோம். 
எ * !!முகத்திற்கு முன்னிருச் 
இறவைகளை [மாத்திரம்) பார்க்கி 

திர்களா? ஒருவன். தன்னைச் கிதி 
ஸ்துவுக்கு உரியவன் என்று ஈம் 
பிச்சொண்டால், ௮வன் தான் இ 
நிஸ்துவுக்கு உரியவனாய் இருக் 
GogCure, கரங்களும் இறிஸ் 
வுதுக்கு உரியவர்கள் என்று தன் 
ஞாலேதானே ந்திக்சச்சடவன். 

Hy அதுவுமல்லாமல் உங்களை கிர் 
மூலமாக்குதற்கு அல்ல, எழுப்பு | 

தற்குக்காத்தர் எங்களுக்குக்கொடு 

டுத்த'1அதிகாரத்தைச்குறித்துகான் 
இன்னும் தற்றே அதிகமாய் மேன் 

மைபாராட் டினாலும் நான் வெட் 
கபபடுவதில்லை. 
௯ நான் நிருபங்களாலே உங்க 

ளைப பயமுறுத்துகிறவஞய்த் தோ 
ன்ருதபடிச்குமாத்திரம், (அப்படி 
மேன்மைபாரஈட்டமாட்டேன்.) 

௰ அவனுடைய நிருபங்கள் பார 
மும் பெலனுமுள்ளவைகள்; ஆக 
லம் '*சரீரத்தின் தோற்றம் பெல 
ஈனமுமாய் அவனுடைய 11௨௪ 
னம் அற்பமுமாயிருக்கெது என் 
இருர்களே. | ் 
௰ச ௮ப்படிச் சொல்லுறெவன் 

நிருபங்களின் வசனத்தினாலே 
தூரத்தில் இருக்கிற சாங்கள் தோ 
ன்றுறது எப்படியோ, அப்படி 
முகத்திற்குமுன்பாசவும் இரியை 
யிலேயும் தோன்றுவோம் என்று 
சிந்தித்சக்கடவன். 
௨ ஆடலும் தங்களைத்தாமே புக 

முற சிலருக்கு, சங்கள் எங் 
களைச் சரியாச்சவும் ஓப்பிடவும் 
துணியமாட்டோம்; ௮வர்கள் தங் 

்' சனாலே. தங்களை ௮ளந்துகொண் 
டி) தங்களுக்கே தங்களை ஒப்பிட் 
டுச்கொண்டு, (தங்களை) அறியாச 
உர்சகளாய்” இருக்இழுர்கள். 
௰௬ நாங்கள் (எங்களுக்கு) ௮ 

  

      

  

  

       



| mse 

i 
ர 

1 எந்தசொடாதவைகளைச் குறித்து 

பாராட்டக்கடவன்,. 
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1மேன்மைபாராட்டாமல், உங்கள் 
இடம்வனாக்கும் ஏட்டத்சச்கதா 
௪) பராபரன் எங்களுக்கு MOTs 
துகொதெச ௮ளவின்படியே* மே 
ன்மைபாராட்டுகிறோம். 

௰௪ *இிறிஸ்துவின், சுவிசேஷத் 
தோடே சாங்கள் உங்கள் இடம் 
வாக்கும் சென்றோமே; ஆகை 
யால் உங்களிடத்தில் வத எட் 
டாதவர்களாய் நாங்கள் அளவுக்கு 
மிஞ்சிப் போறதில்லை. 

௰டு அளவுக்கு மிஞ்சி 3அர்நிய 
ருடைய வேலைக்கு உட்பட்டு) 
மேன்மைபாராட்டமாட்டோம். 

Oe ஆடூலும் உங்கள் விசுவா 
சம் வளர்ந்திருககும்பொழுது; ௨ 
ங்களுச்கு ௮பபுறமான இடங்க 
ளில் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க 
வும் அந்நிய எல்லைகளுக்குள்ளே! 
செய்யப்பட்டவைகளை (காங்கள் 
செய்ததாக) மேன்மைபாராட்டா 
இருச்கவும்தக்கதாக, எங்கள் ௮ள 
வு உங்களாலே[ ,மிகவும் பெரு 
குமென்று ஈம்பிச்கையாயிருக்இ 
ஹோம். 

௰எ *மேன்மைபாராட்டுகெவன் 
கர்த்சாவைச்குறித்தே மேன்மை       
௰.௮ *தன்னைத்தான் புகமுறெ | 

வன் அல்ல, 8கரத்தராலே புகழப |     படுறவன் எவனோ, அவன் உத. 
சமனாயிருப்பானே.   
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௰க. அதிகாரம், 
ச சன்னைபபார்க்கிலும் சன்ன அபபோஸ்தலர்சளை 

மேன்மையாக எண்ணின கொர்சீதியயபேரிலே 

தன அபபேிஸ்தவருச்ருச் சரியானவளென்றம், | 
எ சொரீச்றியருச்ரா இகளசமாயச் od Crags 
5 அறிலித்தசனெனறும், 65 சள்ளப் போதிசா | 
சளைபீபுசர்க்தும சான வெளசே மேள்மைகரி 
௪2, ௨௧, இறிலறகின் கஊழியத்நிதும் பலபாசெ 
ign. குறை ஏன் அல்லவென்றும் சொல்க]! 
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(தால்) ஈலமாயிருக்கும்; எனக்குப் 
பொறுத்தும்$ இருக்கிறீர்களே. 

| 2& கான் உங்களைச் கற்புள்ள 
| கன்னியாஸ்திரியாகக் இறிஸ்து ௭ 

ன்னும் ஒரே புருஷனுக்கு "ஓப 
புக்கொடுச்ச 1]நியமித்தபடி.யால் 

| உங்களுக்காகத் தேவ வைராக் 
| இயமாய் வைராக்கியங்கொண்டி 
ருக்கிறேன், , 

க ஆலும் 1*அந்தப் பாம்பு தன் 
னுடைய தர்திரத்தினாலே ஏவாளை 
வஞ்சித்ததுபோல, !3உங்கள் மன 

தும் நறிஸ்துவின்மேலுள்ள பத்தி 
யின் உண்மையைவிட்டு வில 
சக செடுக்கப்படுமோ என்று பய 
ந்திருக்கிறேன். 
௪ எபபடியெனில் (உங்களிடச் 

தில்) வர்திருக்ெவன் காங்கள் 
பிரசங்கியொாச வேறொரு இயேசு 

' வைப் பிராங் இத்தானானால்) ௮ல் 

லது, நீஙகள் பெருத வேரொரு 
ஆவியையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள் 
ளாத 14வேரொரு சுவிசேவுச்சை 
யம் (அவனாலே) பெற்தீர்சளானா 
ல், அவனை] ஈன்றாய் ஏற்மீர்கள். 

௫ மிகவும் பெரிய #66 gu 
போஸ்தலருக்கு நான் எவ்வள 
வாஇலும் குறைவுள்ளவன் அல்ல 
என்று எண்ணுஇறேன். 
௬ நான் பேச்சிலே 1$கல்லாத 

வனாயிருக்தாலும், அறிவிலே சல் 
லாசவன அல்ல, எப்பொழுதும் 
13 எல்லாவிதங்களிலேயும் உங்ச 
ளுக்குள்ளே (அப்படியே) வெ 
ளிபபட் டிருக்கிறோமே. 
எ அல்லது நீங்கள் உய்ர்த்சப் 

படும்படிக்கு நான் 1*ஈன்னைச்கா 
Car sips, பராபரனுடைய 
சுவிசேஷத்தை இலவசமாய் உங் 

களுக்கு அறிவித்தஏினாலே குர் 
pulses? ey? | 
௮ ( இல்லையே, ), உங்களுக்கே | 

ஊழியம்செய்யும்படிக்கு மற்றச் 
சபைகள் சையிலே ரான் சம்பளம் 
பற்றிச்சொண்டேன். 
௬ ரான். உர ரளிடத்திவிருர், 

% Rom ETI கு ஏூபரித்சபொறு 

        

        
| 

 



  

௨ கொரிநதியர் மக ௮திகாசம். ௬௯௯௬ 
  

தும 
,சபபதேதவில்லை; 
‘unc ol pegs வந்த பகசார்ல என் 

குறைவை நீச்சனெர்களே; 3 வ் 
விதத்திலேயும் உங்களுக்குப் ப பார 
மாய் இராசபடிச்குப பார்ததேன்; 
இனிமேலும் ௮பபடியே பார்ப 
பேன். 

௰ *அகாயாகாட்டின் இசைகளி 
லே இநதபபுகழ்ச்?ி என்னிடச |, 
இல் நின்றுநீஙகு வதில்லையென்று* | 
என்னிலுள்ள கிறிஸ்துவினுடைய | 
"உணமையைச்கொணடு சொல்று 
இரேன். 
Os என்னத்தினாலே (பபடிச்। 

செய்வேன்)? ₹கான் உஙகளைச் । 

சிகேயொதபடியினாலோ (gu 
டிச் செய்வேன்)? அதினால் eve) 
வென்று பராபரனே அதிந்திருச 
கருர். 
௰௨ மேலும் தங்களை மேன்மை | 

பாராட்டுகிறதினாலே எங்களைப் | 
போலக சாணபபடச் சமயம சே | 

டுறெவர்களுககுச் சமயம் அற்றுப | 
போகும்பொருட்டாக கான் இப | 
படிச செய்கிறேஷ, பின்னும் இப | 
படி.ச் செய்வேன். | 
Om 4 3அபபடிபபட்டவர்கள் 
களள அ௮பபோஸ்தலர், *கபட | 

முள்ள வேலையாட்கள்; இிறிஸ்து | 
வினுடைய ௮பபோஸ்சலரின ரூ ! 
பத்தை எடுத்து, ௩டக்றவாக 
ளாய் இருக்களொாகள். 
௰௪ ௮து அதிசயமல்ல, 10சாத்தா 

னும் ஒளியையுடைய தூதனைப 
போண்ற ரூபத்தை எடுபபானே. 
O® அஷசயால் ௮வனுடைய 

ஊழியக்காரரும் !'நீதியின் ஊழி 
யக்காரரைாப்போன்ற ரூபத்தை எ 
டுத்தால், மிகு so ௮திசயமாகமாட் 
டாது; அவர்களுடைய முடிவு 
அவர்களுடைய சரியைகளுக்குத் 
gE தாயிருக்கும். 

Oe 4 13பின்னும் சான் சொல்லு 
றெது என்னவெனில், ஒருவனும் 
(ன்னைப் புத்தியீனன் என்று எண் | 
னாகிருப்பானாச) எண்ணில் கா! 
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| களுக்கு வநத நிரதையைக்குறிதது 

என்னைப 
புத்திமீனனைப்போலாலலும் இக். 
க்கீர் கடவீர்கள். 

0௭ இபபடித் 1*தயிரியமாய் மே: 
ன்மைபாராட்டுகையில, நான் 

சொல்லு றெது கர்த்தரால் ஆனப 
டியே சொலலாமல் புச்தியீனனை 
பபோலச் சொல்லுறேன். 

௰௮ 1$அகேகர் சரீரத்தின்படி மே 
ன்மைபாராட்டிக கொள்ளுகை 

| யில், உானும் மேன்மைபாராட்டு 
Ca ன். 
| ௰௯ 11புத்தியுள்ள நீங்கள் புதஇ 
யிலலாத௨ாகளைச் சந்தோஷமாய்ச் 
சடத்திருககறேீர்களே. 

௨௰ 1*ஒருவன் உங்களைச் சிறை 
யாக்கனொாலும, ஒருவன் உங்களைப 
பட்சித்தாலும், ஒருவன் (உ௩௧ள் | 
ஆஸ்திகளைப்) பிடிசதக்கொண் 
டாலும், ஒருவன் உஙகளுக்கு 
முன்பாகத தன்னை உயர்சதினா 

லும், ஒருஉன் உங்களை முகத் 

தில் அறைந்தாலும் சஇத்திருக்கி 
நீர்சளே. 

ஏ . . 
௨௪ கரங்கள் பெலானராக எங் 

  

  
'(இபபடிப்) பேசுறேன்; EG 
, வன்துணிதெறு எதுவோ, ௮திலே 
கானும் துணிவாயிருச்சிறேன்; இ 
பபடிப புத்தியீனமாய்ட் பேசுக 
நேன் 
௨௨ அவர்கள் எபிரேயரானால் 

ட கானும எபிரேயன; அவர்கள் 
இஸ்ரவேலரானால், கானும் இஸ்ர 
வேலன்; அவர்கள் ஆ ரகாமின் 
சந்ததியானால் கானும் ஆபிரகா 
மின்* சததியான் 

  
| ௨௯ அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஊ 
ியக்காரரானால், ரான் ௮வர்ச 

ஞூக்கு மேற்பட்டவன்; (முறுபடி 
பயம்) புத்தியீனமாய்ப் பேசுக 
்ஹேன்; அவர்களிலும் கன் ௮ 

' சவேலைகளைச் செய்தேன்; 398 
கமாய் அடிபட்டேன்;அதிகமாய்ச் 
'காவல்களில் வைச்கப்பட்டேன்; | 

enone 
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௨ “கொரிந்தியர். 0௨ அதிகொசம். 
  

௬௩௬௯௪ 

1 அகேகந்தரம் மரணத்திற்கு. ஏது உபி பி, சும. 
வாயிருச்தேன். 

ட கொசி 2 ம). ௨௪ யூதர்களால் ஒன்று குறைய 
நாற்பது அடியாக ஐந்துதரம் பட் 
டேன். 
உடு "மூன்றுதரம் மிலாறுகளால் 
௮டிபடடேன்; 4 9 தீரம் சல்லெ 3 அய 0a, 0 

நியண்டேன்;” 'மூன்றுதரம் கப்பல் ! tae or we 

சேதமானதில் இருந்தேன்; ஜா இ, 6 a & Bh 

ராபபகல் முழுவதும் ் ஆழத்திலே vs Go oe @ 

DGrCsor. ase as 
௨௬ ௮ ேகந்தரம் பிரயாணமாய்ப் 6௦௨ ௨6.௩ 

போனேன்; ஆதுகளால் வருகிற | 7 a te 
மொசங்களிலும், கள்ளரால் வரு so, a0 as 
ஐமோசங்சளிலும், *என் செனன ௨கொரி ௬ டு ! 

, சேசததாரால் வாத மோசஙகளி ,* ட் கொரி ௪ 
| ஓம், புறத்தே சததாரால் வந்த மோ ! 10 5ப ௨௦0௨ 
சஙகளிலும், ஊர்களில் உணடா. உரோ ௪ we 
ன மோசர்களிலும, வனாகதரச 

இல் உண்டான மோசஙகளிலும், 
சமுத்திரத்தில் உணடான மோசங 
சளிலும், கள்ளச சகோதரரால 
wis Cornea atl gy, 
௨௪ வேலையிலும் வருத்தத்திலும் 

Faye ஈகந்தரம் sowed Si ser | 
லும் "பசியிலும் தாகத்திலும், ௮0 a ரி ௬ ௨௪, 
சக்கரம் உபவாசஙகளிலும் குளிர் 

கழ், குக) ௬௨, 

௨ சொரி ௪௯, 

௪௨௦௦ ௬௬௯ 

உடுமோ, ௨ட 

  
மக ௯ ௨௨ 

12௨ கொர் ம 

@®, &, 2d 

liaGre = @ 

l4e.Crnr « & 

பட ௬.௧ ௨கொரி 

2 சு செக 

ne எக்கு, ஏ 
ச்சியிலும் நி சிருவாணத்திலும் Dewi! ர் ! னெனறால் 
தேன. 

2. புறம்பே உண்டான இவை | 16௨0 ௨௩௭ 

சளைத்தவிர எல்லாச் சபைகளைக ! உ கொரி டு 

குறித்தும் இருக்றெ கவலை என்) 54 சலா ௪ 
ek. 

னை காள்தோறும் ருக்கு இன் | ் 
| 1 அப RO wer 

ன. | வியாவில், 

௨௯ 4 !/பெலானம் அடைூற |; ப ௦௪ ௬, 
வன் எவனா, அவனுக்கு நானும் 
பெலஈனனாயிருகறெதில்லேயோ? 
வழுவுறெவன் எவனோ, அவனுக் 
கு (உதவிசெய்ய) எரிச்சல்” இல் । 
லாமல் இருக்கிறேனா 
௬௰ மேன்மைபாராட்ட வேண்டி. ! | 

யதால், என் பெலசனத்திற்கு | 1 அல்லத சீசாச 
உரியவைகளைச் சொல்லி, மேன் | 
மைபாராட்வவேன். | 
௬௧ '*என்(றென்றைக்கும் சோச் 

இரிக்கபபட்ட பராபரனும், 1*ஈம் | 
முடைய கர்த்தராகிய இயேசு49| 

t 

  

Ms Gard oy | 

& 28 ser a 

( 18 awa ௨௧ ௪௩. 

"அம. | திஸ்துவின் பிதாவுமானவர் நான் 
பொய்சொல்லுஇறதில்லை என்று 

அறிந்திருச கிரர். ் 
௬௨ 13தமஸ்கு ஈகரியிலே அரேத் 

சா. என்னும் இராசாவினுடைய 
| சேனைத்தலைவன் என்னைப பிடிக் 
கவேண்டும் என்று சமஸ்கருடை 
ய பட்டணத்தின் வாசல்களில் கா 
வல்வைத்துக் சாத்சான். 

| tot அப்பொழுது கான் கூடை 
டயிலே வைக்கப்பட்டு, பலகணியி: 
லிருந்து மதில்வழியாய் இறச்இிவி 

' டபபட்டு, அவனுடையசைகளுக் 

குச் தபபிபபோனேன். 

|! 0௨. அதிகாரம். 
௪ தான சண்ட தரிசனைபிஸலே சன அபபோஸத 

லபபடடதசைக்குறித்து மேனமையைப பாராட் 

டாமல) ௬௯ ser erase Co remount se 

ne god, ௦௧ அபபடிபே தனனைககுநறித்து 
போனமைபா ரட் வதறருக் காரணமாயிருகத gy 

வாகல மீபரிவவே குற்றஞ்சசாதி) ம௪ மறுபடி 
யம அவாகபிடத்தில் வருமபொது பிதாலின பட 
சத்தோடே வ mov, ad சேம குற்றவாளி 
களையும, ௮ரேகம தாறுமாறுகளையும காண்பி 
லே மனசசருசலதமீதாடே. வருவானெனறும 
சொலலிபற 

। இபபடியிருகக மேன்மைபாரா 

ட்டுகிறது எனக்குச் தகாது; ஆகி 
லும்* சாத்சர் கொடு?ச கரிசனைக 
ளையும வெளிபபசெதுதல்களையும் 
சொல்லிவருறேன். 

௨ ர கிறிஸ்துவைபபற்றிய “ec, 

மனிதனை அறிகதிருககிறேன்; ௮ 
வன் பதினாலு வருஷத்திற்கு முன் 
னே !!மூன்றாம் வானம்வரைசகும் 
 எடுச்சபபட்டான் (௮வ்வேளையி 
லே) அவன் சரீரத்தில் இருந்தா 

னோ, அதற்குப புறம்பே இருந்தா 
னோ அசை அறியமாட்டேன்) ௮! 
து பராபரனுக்குச் தெரியும். 

௩ இபபடிபபட்ட மனிதன் 18பர 
நீசுக்கு உயாச்தபபட்டு, மனிதர் 
பேச்ச்கூடாத,ர் வாக்குக்கு எட் 
டாத சார்ச்தைகளைச் சேட்டான் 
என்று அறிக்திருக்கிறேன். 

௪ (௮வ்வேளையிலே) அவன் 

(சரீரத்தில் இருந்தானோ, அதற்குப், 
| ூறம்பே இருந்தானோ அசை அறி | 

4 jee 
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௮இகாசம். ௬௯௫ 
  

யமாட்டேன்; பராபரனுக்கே தெ 
ரியும். 
௫ 4 இபபடிப்பட்டவனைக்கு 

றித்து மேன்மைபாராட்டுவேன்; ' 
என்னைக்குறித்து என் பலஈனங | 

| களினாலே ௮ன்றி, 'வேறொன்றி 
னாலும் மேன்மைபாராட்டமாட் 
டேன். 
௬ சசத்தியமானதை ரான் பேசு 

தறேன்; ஆசலால் "மேன்மைபா | 
சாட்ட மனதிருந்தாலும், நான் புத 
'இயீனன் அல்ல; ஒருவனும் என் 
|(னிடததில் சாண்டுறதற்கும, ௮ல் 
அது என்னாலே கேட்டறெதற்கும் 
மேலாக என்னை எண்ணைபடிசகு 

! அனலை நிறுததுகிறேன். 
௭ 1 அன்றியும் ௮தஇக மேன்மை 

யானவைகள் எனககு வெளிபப 
டுச்தபபட்டதினாலே கான் என் 
னை உயரா்ததாதபடிக்கு, என் மாம 
சதேகத்திலே “ஒரு மூள் கொடுக் 
கபபட்டிருக்கிெது, என்னை ரான் 
உயர்த்தாசபடிக்கு, என்னைக் குட் 

டும் சாததானுடைய *தூதனே இ 

  

  ருக்கிறான் 
௮ அது என்னைவிட்டு நீங்கு 

படிக்கு “சான் மூன்றுதரம் காத்தா, 
வை வேண்டிக்கொண்டேன். | 
க அவா என்னுடனே சொன் ! 

னது: எனது இருமை உனக்குப 
போதும், என்னுடைய வல்லமை 
(உன்) பெலானத்திலே நிறைவா 
ய்தீ தோன்றுகின்றதே என்றார்; 
ஆகையால் ₹*கிறிஸதுவின் வல்வூ 
மை என்மேல் இறங்கியிருக்கும் 
படிக்கு, சான் மிகவும் ௮இக வி 
ருப்பமாய்னன் பெலானங்களைக் 
குறித்து மேன்மைபாராட்டுவேன். 

௰ அந்தபபடி, சான் பெலச 
னமாய் இருக்கும்பொழுது பெல 
னாய் இருகறெபடியால் கிறிஸ்த |, 
வின்நிமிச்சம் எனக்கு வரும் பெ 
லஈனங்களிலும் நிர்தைகளிலும் 
வறுமைசளிலும் துன்பங்களிலும் 
இடுச்சண்களிலும் ?நான் பிரிய 
டமாயிருக்இறேன். 

மச 4 ழேன்மைபாராட்டினதால் 

ம் | 

    

கி. பி. ௬௦. ,1?நான் புத்தியீனன் ஆனேன்; be 
லை களே அதற்கு என்னைப் பலவுக் 

1௨ சொரி ba 

ad 

9௨ கொரி உ! யோசனம் இல்லாதவனாய் இருந் 
௮ 85 2 தாலும்; மிகவும் பிரதான அப்போ 

3ஏசே. வழு 
AF SOL ௪ 

Os, oe 

4 யோபு ௨ எ 
pra ia da 

5 @ Cor a a2.8, 

௨௪ மத் ௨௬ 

௪௪ 
6கபேசு௰௪ 

7a Gari ds 
ad 

8௨ கொரி ௦௩ 
௪ 

தீப்படுசதினீர்கள். நான் பிர 

ஸ்தலருககும் ரான் எவ்வளவர் 
இலும் " குறைகதவனாயிராதசால்) 
உங்களாலே "மான் மெச்சிக்கொள் 
ளப்பட Guru gists. 

| wo. “அபபோஸ்தலனுக்குரிய 
அடையாளஙகள் உஙகளுக்குள் 
ளே எல்லாவிசமான பொறுமை 

| யோடும் அதிசயங்களாலும் அற்பு 
தங்களாலும் வல்லமைகளாலும் 

  
  

  

9 உரோ இ, ௩. ! என்னாலே ஈடபபிக்கபபட்டன | 
௨கொரி, ௭ ௪ 

10௨ கொரி மச 
| அல்லவா? 11மற்றச் சபைகளுச்கு ! 

௪, ௦௯,௦௭௨ ங்கள் எதிலே குறைவாயிருக௫' 
11 த கொரி க ௭ றீர்கள்? | 

ee a * | ௩ கான் உங்கள்மேலே '*சுமை 
19 ௨ கொரி os | யை வையாதிருஈததினாலே அன்றி 

Go sre வேறொன்றினாலும் இல்லையே; 
ace wa இதத HOUTUSCOS GSH: 
2௮3௯ ௪ சொ) எனக்கு மன்னிக்கவேண்டும். | | 
Pom Bie 

௨கொரி ௪௨ 
| ௪ 4 இபபொழுது உங்களி. 

ariel ' டததிற்கு வர._.!மூனருந்தரம் எத். 
ப கன் கக  தனமாயிகுசகிறேன்; (guQua 

be. உ கொரி | முதும்) கான் உயகளுடையதை ' 
௦ ௯ | அல்ல; உங்களையே தேடுடறெபடி ; 

162. கொரி os யால் நான் உங்களமேல் சமை; 
' யை வைபபநில்லை; 11பெற்றாருக் ' 
Gu பிள்ளைகள் அல்ல, பிள்ளைக ' 

ர். a. Gar da 

ச | 
18அப பம் ௬௩ , 

a Garfl dae 

19க கொரி ௪ 

er, oe 
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டெய் 

* அல்லது உங 

eters 

930. Qarf ds 

௬ 

உ ௮ 

ளுக்குப் பெற்றார்களே பொக்டு 
ஷங்களைச் சோத்துவைக்சகவேண் 
டுமே. 
௰௫ ஆனதால் கான் உங்களுக் 

குச் காட்டுகிற ௮ன்பு எவ்வள 
வோ, :அவ்வளவு குறைகாய் உங் 

களால் ௮னபுகூரபபட்டிருர்தும், 
91 கவும் சந்தோஷமாய் கான் 
உங்கள் ஆசதமரச்சளுக்காக*் ஏ 
ன்னைச் செலவுபண்ணவும் செ 
லவுபண்ணப்படவும் விரும்புஇ 
றேன். 
Oe 4 ௮பபடி ஆகட்டும், *₹அ 

அன் உங்களுச்குப் வாரமாய் இ 
( ருக்கவில்லை; (துமெய்தான், ௮ 
[Box தந்திரமுள்ளவளாய் இருக 

    
 



  

  
erry ee nny ஆட eh meat வஸ். 

௬௯௬ ௨ கொரிந்தியர் ௬௩ ௮திகாசம. 
  

௮, உங்களைச் சபடத்தினாலே பி। 9. பி. ௬ம். 
டித௲ான் என்இருர்கள். வடை அகவய 

Wer (yg எபபடி?) நாள் உங்க! 1௨ சொர் ௭ 
ளி.டத்திற்கு அனுப்பினவர்சளில் » 
யாராலே உங்களிடத்தில் பொழி ௬, 0௯ ௨௨ 
வைத் தேடினேன்? \ | 3௨ சொரி ௮ 

Oy தித்து உங்களிடத்தில் போ 
சவேண்டும் என்று சான் சேட்! 
டுச்கொண்டு, *3அவனுடனேகூட | 
ஒரு சகோதரனை அனுபபினேள; | 

நித்து உயகளிடத்தில் ஒரு பொழி! 15 32 2 | 
வையாகலும் தேடினானா? காங் os a Os, | 
கள் ஒரே அவியோடே அல்லவா! oe ee | 
ஈடந்தோம்? ஒரே மார்ககமாயல்ல , Bo Gare 6 
வோ ஈடந்தோம். | 
oe 1 *உஙகளுக்குமுன்பாசக ', 

“குற்றம் அ௮டச்குமபடி பேசு 
றோம் என்றும் மறுபடியும் எண் 
ணுூறீர்களா £ பிரியமானவர்க ’ ane enn 
ளே, *பராபரனுடைய சநநிதா। ச im 08 
னததிலை இறிஸ்துவைப் பற்றி போ ட 
கொண்டு, இவைகளை எல்லாம் ஈழ 2 ட்டு 
ாஉஙகளை எழுபபும்படிக்கே பே 13௨ செொரி ௪ 
சுரம். ரி 
௨உ௰ ஆகிலும் நான் வந்து உங ௨௪ 

களை என் மனதின்படி இருக்கி vases oe | 

றவர்சகளாசக் காணுமலும், 1உங்க , கெர் 6௪! 

ளுக்கு கானும் உங்கள் மனதின்ப , உகரி ௨உ௰ 
டி இருக்றெவனாகக சாணபபடா ,” சொரி ௯ 
மலும் இருபபேனோ? விரோதங் 18௨௭௮ 
கள், வைராக்கியஙககள், சோபங், *பே 5 ௨9 
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ச . 22 Qarh oa,’ 
கோள சொல்லுதல்) இதுமாபபு,, - | 
சலகங்களும், உங்களுக்குள்ளே " yong oa 
உண்டாயிருக்குமோ? | oso 
௨௪ மறுபடியும் சான் வருற | 

பொழுது; என் பராபரன் உங்க | 
ளிடத்தில் என்னைத் தோஜ்மைபப ! 

91௪ சொரி 7௪, டுத்தும்படி.க்கு, முள் பாவம்செப் | 
தீவர்சளாயெ இுரேகர் தாங்சள் | 

சடபபித்த ௮சுத்தச்தையும், வே | 
சிசசஏத்சையும் சாமவிசாரத்சை 5 கொசி ௬ 
யும்விட்டு மனம் திருபபாமல் இரு 
கறெசைக்குறித்து ரான் pas 
படவேண்டியதாய் இருக்குமோ 
என்று இகைகளைக்குறிச்துப் பய 

* 

| 

| 
| 
| 
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'று 11முன் பாவம்செய்தவாகளுக் 

  

0௩. அதிகாரம். 
க ரூணபபடாத பாலிசனாக்குத் தண்டனையைச 

கொண்டும, சன நுபபோஸதல அதிகாரத்தைச் 
கொணூம பயமுறுத்தி, மு துவாகள ௪௩௧௭ ஜி 
சவாசத்தைகருறித்துப பரிசோ இக்கவும, எ தான 
வருறெதற்குளஎளே தலச௭ பாவல்களை விட்டுவில் 
சவும் கற்பித்து, மச மற்றப பொதுவான இல புத் 
இகளையும சொலலி அவரகளை வர்ழததி கிருபத் 

த் முடித்தது 

1Q) 5 மூன்ருந்தரம் சான் உங்க 
ளிடத்திற்கு வருகிறேன்; சகல 
௪௪கஇகளும் 1*இரண்டு மூன்று 
சாட்சிகளுடைய வாக்கனால் நிலை 
௨ரபபடும் 

௨ மான் மறுபடியும் வகும்பொ 
முது, தபபவிடமாட்டேன் என் 

கும் மற்ற எல்லாருககும ?5முன 
சொன்னேனே; இபபொழுது தா 
சமாயிருர்தும், உஙகளிடத்தில இ 

HEB NACHE KET Orem ben 

மூம அபபடியே முன்னறிவித்துச் 
சொல்லுறேன். 

௬ என்னாலே இறிஸ்து பேசுக 

றதைக்குறித்தத '*திருட்டார்தத் 
சச் காணத் சேடுஇறீர்களே; ௮ 

வர் உங்களுக்குள்ளே பலானா 
அல்ல, 1உல்லவராயிரு கறார். 

௪ அல்லாமலும், 1£அவர் 'பலஈ 
னத்தால் சிலுவையில் அறையப 
பட்டிருந்தும், *பராபானுடைய 
வல்லமையால்பிழைத்திருக்கிறா; 
௮பபடி *கோங்களும அவர் நிமித 

சம்" பெலானராயிருநதும், அவ 
ருடனேகூடப ப.ராபரனுடைய 
வல்லமையால் உங்களுக்குள்ளே 
சிவனைச் காண்பிபபோம். 

டு உஙகளுக்கு விசுவாசம் உண் | 
டோ? *1அதைககுறித்து உஙக 
ளைச் சோதியுஙகள); உஙகளைத்தா , 
மே, விசாரித்து ௮றியுங்கள; ௮ல் । 
லது **நீயஙகள் உதாரணம் இல்லாத | 
வாசளாயிராவிட்டால், *3இயேசு , 
க்கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் இருக9 | 
ரூர் என்று உங்களைத்தாமே ௮றி' 
இறதில் லையா? ் 
& நாங்கள் உதாரணம் இல்லா 

aman 
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ர்திருக்றேன். 
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தவர்கள் தில்லவென்பதை அறி 
வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். 

ஓம் பொல்லாங்கைச் செய்யாதி 
ருக்கும்படியாக, பராபானை நோக் 

த விணணபபம்பண்ணுடுறேன்; 
1ராககள் உசாரணம் உள்ளவா 
சள் என்று காணபபடும்பொரு.ட் 

டு அல்ல, நீஙகள் கலமானசைச் 

,செய்யுமபொருட்டே அபபடிச் 
செய்கிறேன். (அபபடி நீ௩கள் 
செய்தால்,) நாங்கள் உதாரணம் 
இல்லாதவர்களாயிருக்கலாம் 

Dy சத்தியசதிறகு விரோசமாக 

நாஙகள ஒன்றும் செயபசகூடா 

மல் சததியததிற்கு நேராகச செய 
வோமே. 
க கையால், “நாங்கள் பல 

ஈனராயிருகந்தாலும் நீஙகள் பல 
| மூள்ளவாகளானால் ச௩தோஷப 
படுவாம்; 3௮க்சபபடி நீஙகள் ஈற் 
சா பொருகதும்படிகசே வேண்டு 
சல்பண்ணுகிறோம் 

௰ அதினாலே கான் உங்களி 
டத்தில் வாதிருச்கும்பொழுது, 
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, கொதெச ?அதிகாரசதின்படியே 
(நான் கண்டிதம்பண்ணாசபடிக்கு) 

| , இவைகளை தூரமாயிருஈது *எழு 

துகிறேன் 
| De 14 கடைசியிலே சகோதர 
ரே, சந்தோஷ்மாயிருஙகள், நற்சீர் 

| பொருந்துஙகள்; ,தீறுகலை அடை 
| யுங்கள்; 1ஏகசிசதையாயிருஙகள்; 

' சமாதானமாயிருஙகள; ௮பபொ 
முது அன்புககும் “சமாதானத்திற் 
கும சாரணராகய பராபரன் உய 
கள் பஙதில் இருபபார். 
௰௨ ஒருவரை ஒருவர் பரிசுத்த 

| முததததினால வாழததுககள், : 
| 0௩ பரிசுதசவானகள எல்லாரும் 
 உஙகளுக்கு வாழ்ததுதல் செய்கி 
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, பரனுடைய அன்பும !!பரிசுத்த 
ஆவியோடே ஐககமும் உங்கள 
அனைவருடனேயும இருக்கக்கட 

| வது -ஆமன, 

| 
| 

  

  

 



  
te tenements a te ter வகை அட வரம் 

* le 

க. அதிகாரம். BS. ey 
ததக ரஷ 

க சலாசதியசபையசா தனனையும சவிசேஷததையும | 
இததனை Fafoors Podge ஆச்சரி 

யபபட?, ௮ சான பிரசக பொ சவிசேஷத்டைத | 

12௪, 0௨ வா 

2 அப ௬௧ 

ம் 

ES மற்ற விபரீதமகளைப பி,சமடக்கிறவாகளைச் | ட on 2 

சபித்த, ௦ தான சுவிசேஷூததை மனுவநாகளா ல் ட ் & 

ந 
அவல, பராப aos கற்றற்சசதானெறைம, 
௦ தான அப்போஸ்தல காழியததக்கு அழைக் ' 

SUL AQ GPT இபபடிபபட்டவமை இச 

கானே ood, ௭ அழைக்கப்படடவுடனே இவ | 

ற்றைச செய்தானே றைம காட்டியது 

(38 Gil @ ae 

4 Sef a ae. 

௪௨௪ 

தக கொர் மகக, 

60 &R wer 

‘deflation tego அல்ல) ஒரு போவா. மரு 

Om we பூச ; “இமயேசுக மனிதனாலும், அல்ல, “இ ட்ட 

தோரிவீருகது எழுபபின பிதாவா ௦     . % ர மக ம டெ 
இய ப ப்ர்பிரனாலும அபபோஸதைல a@re 2%, 

ஞயிருகறெ பவுலும், wore oe 
௨ *என்னுடனேகூட இருக. ee us 

. ச * ச Rw i & & 

எல்லாச் சகோதரரும் கலாத்திய “கக 
நாட்டிலுள்ள சபைகளுக்கு எழு உசொசி 2௦ 

எபே க ௨ 

துகிறதாவது: b பிவி ௪௨ 

he *நிபபொழுது இருக்கெ பா, Garda கய 

ல்லாத பிரபஞ்சத்தில்சளறு நம் சசெொக ௪ 
உத்ர ௪௨ 

'மை நீச்சயிடும்படிக்கு, huge Sete 
டைய கர்த்சராதிய இமேசுக்டுமி 9 சயாம் ௮ 

டஸ்து நம்முடைய பிசாவாதியபரா ' 10௨ Gerd vs 

| பானுடைய சச்சத்தின்படியெே £ 
(கம்முடைய பாவக களுக்காகச oe Ca 
| சம்மைச்தாமே ஒப்புக்சொத்தா. ௨௦௭௨௪2 

சே; அவரும் பிதாவாயெ பரா, *1624 
ly a ‘wart ta 

பரஞாலும்) aw 

இறிஸதுவிஞலும் gaan whe aur ௨. 
, சேஷமும் இல்லையே, ''அபபடி 

GALATIANS. 

௮ப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 

கலாத்தியருக்கு எழுதின 

நிருபம். 

௪ உங்களுக்குக் இருபையும் ௪ 
மாதானமும் உணடாசீககடவது. 
௫. ௮வருஈகு என்றெனறைக 

கும மதிமை உண்டாவதாச..-.- 
ஆமன். 

௬ 4] உங்களைக் 'இறிதைவின் 
கருபைககுள *அழைததவனை நீய 
'சள இவ்வளவு சீக்காயாய விட்டு, 

Ca, ரு சுவிசேஷசகதிற்குச திரு 
ம்பினசால் நான் ஆசசரியபபடு 

Benen. 

௪ (இதுவன்றி,) வேறொரு சுவி 

மிரு; நதும் சிலா ஐ உங்களைக சலகப் 

பததி, திறிஸ்அவினுடைய சுவி 
சேஷசதை மாறுபாடாகக மனதா 

।யிருகஇறார்கள். 
௮ 1நாஙகள் உ.ஙகளுக்கு அறி 

வித்த சுவிசேஷசசைதசவிர, காங 
, சளாவுது வானசதிலிருஈது வரு 

நிற ஒரு ததனாஒது வேபொரு 
சுவிசேபித்தை உஙகளுக்கு ௮றி 
விசசால், சபிசகப்பட்டவர்களாய 
இருககக்சடவோம். 
௯ ஒருவன் நீங்கள் ஏற்றுக 
கொண்ட சுவிசே.த்தைத்தவிர,. 
வேறொரு சுவிசேஷச்தை 28 

'சரக்கு அறிவித்தால், has, 

பட்டவனாகவே இரு4-*சடவன், 

13இரோ eo. 42. ௧௨ காரச் ௩ம் க கெரி உ௨,ர்று [ 
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௩௬௬௯௯ 

ae, 
என்று முன்சொன்னதுபோஒ) ம 8. பி.டு௮. | சேசத்திற்குப் புறப்பட்டுப்போய், 
றுபடியும சொல்லுகிறேன். Lee  முறுபடியும தீமஸ்கு ஊருக்குத் இ 

௰ இபபொழுது சோன் மனித 150 ர ரும்பிவரதேன். . 

ரை சோடுகிறேளா? அல்லது UOT உட ௨௮ | மற அதின்பின்பு மூன்று வரு 
பரனை காடுகிறேனா? அல்லது ம a Gur 8 ஆம் , சென்றபொழுது பேதுரு 

னிசருக்குப பிரியமாயிருககபபா ௪௨௪ வைப பார்தது அறியும்படிக்கு, 
ர்ககிறேனா? கான் மனிதருக்குப யாக ௪ ௪. 15நான் எருசேமுககுப போய்ரர் 
பிரியமானவனானால், நான் இறிஸ 5 சொரி 8. ஐவனிடசதில் பதினைந்து நாள் 
துவின் ஊழியச்சாரனாய் இருபப"| ; ச சொரி ௦8 | இருஈசேன். 

கல 20 ௦ பேக | O® கர்த்தருடைய சகோதர 
ws 4 அட் Oca ன் ரப ௯, ௪ னாயே யாககோபைத்தவிர, 17அப் 

உங்களுக்கு இச்சம்ககறது என் ௨௨ ௪ ௨௬ போஸ்தலரில் வேறொருவனையும் 
னவெனில, *என்னால் பிரசங்கெ| £* சமன் காணவில்லை. 

। சபபட்ட சுவிசேஷம் WeSC) sau ஐ ௩ 
| ய இச்சைக் ஏற்றதல்ல. mon nora 20 நான் உஙகளுககு "OF 
| ன 5, ம் ன் ee இற இவைகள் பொயயல்ல என்று 

ட சான BOF QT 0 சீலை 0௬ மச   
. அடையவும் படிக்கவும் இலலை । os os 

Cus இயேசுக் றிஸ்துவே அதை, மாத் ௪ ம் 
எனக்கு வெளிபப௫ுதகினார் அப கர் 

| ௰௩ சான் பூசமாககததிலே இடசு | 
, ருதபொழுது,என்னுடைய ௩டக ree ப் 
' கையைக்குமிசதுக் கேள்விபபட் ! ஆப க ௰௰ 
| டிருப்பீர்கள் , £ பராபரனுடைய எ உ 0 
சபையை சான் மிகவும் தன்பப: 
, படுத்தி, சைப பாழாக, (13 அப ௯0% 
| ௰௪ என் சேசத்தாரில் என் வய oa ty acer | 
| அள்ள, * அசேகரிலும் பூதமார்ச்கள். as da, எபே! 
(Bee சேறினவனாய், 5 என் பிதாக் | பட்ட | 
, களஞடைய பாரம்பரை நியாயங்க 
(நடக மிகுந்த பத்திவைராக Mos ea be 

| Bw) Sou) ந்தேன். ட ச சொர் டசி 
Is neg நியம இருக்கும் an we எபே & | 

லத்ிலே, என் தாயின் கருப்பமு. அப ௬ ௨௪ 
தல் 'என்னைப பிரிசதெடுத்துச் தம fT க Bo 
is கிருபையினால் அழைச்த பரா. 1 கடல்! 
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« (17 a@ar 
ட ம௬ 1தம்முடையகுமாரனை கான் 0 ் ae | 
 புறத்தேசத்சாரிடததில் சுவிசேஷ ' 19 அப ௬ ௧௨) 
| | 90 கடித்ச டெய௪, மாய் அறிவிக்கும்பொருட்டாக, lect awe 
| அவரா எனக்குள் கெளிபபடுத் | 
திப பிரியரித்சமாய் இருக்சபொ , 

| OH; நான் எவ்வளவாஇலும் 14மா | 
| ube இரத்தச்தோடே யோசனைப 
ண்ணாமலும், 

| ௰௭ எனக்கு மூன்னே அப்போ. 
| ச/சலரானவர்களிடத்திலே OFF wg vw a 
। லேமுக்குந் இரும்பாமலும்; அரபி 

| களுக்கு மூகம் அறியாசவஞாய். இ 

1 பராபரனுககு முன்பாக உங்க 
ளூக்கு கிசசயிச்றன். 

௨௧ 15பின்பு சரியா; சிலிசியா 
சேசங்களுடைய புறஙகளில் வக 

சேன். 

ae மேலும் *யூதேயாகாட்டி. 
ல *கிறிஸ்துவைபபத்றிய சபை 

ருஈதேன் ° 

em (pirCor sheng துன் 
பபபதெதினவன்சானே அழிக்கத் 
தேடின சுவிசேஷத்தை இபபொ 
ழுது அறிவிக்கிற ன் என்றுமாத் 

| திரம் அவர்கள் கேள்விபபட்டி 

(ருந்து, 
௨௪ என்னைக்குறிச்துப பராபர 

னைத் துதிசசார்கள். 

அதிகாரம். 
க சான் எருசலேமுக்கு மறுபடியும் போனகால 

மும், முகாசதாமும் இனனதெனறும, ௩ இத்த 
சன்னத்தடைசச இல்வை பெனறும், மச தான பே 
தருணிவச் கடிர்தகொண்ட கியாயம் இனனதெ 
றம, ௦௪, சானும மர்றவாகளஞம யூதச்சளாயிருர் 
தம் விசுலாசத்திஷவெழுியக்  இரியைகவிஞல் 
ஈீதிமானகளாகச்கூடாதெனறும், உம், அப்படி 
நீதிமான்களாகிறவர்கள. பாகத்திற்ரு.. இடமக 
கொக்கி கர்கள் அல்வவெனறும் சாட்டு. யது 

பின்பு பதினாலுவருஷம் சென்ற 
பொழுது, கான் தீத்தைக் கூட்டிக் 
கொண்டு, பருனபாவீடனேகூட 
மறுபடியும் ** எருசலேமுக்குப் 
போனேன். 
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௪௭ 
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“a4 ஆகையால் 'விசுவாசமார்க் | 
| கத்தாரே ஆபிரகாமின் பிளளைக | 
ளாய் இருக்கிறாகள் என்று அறி | 

வீர்களாக. 
௮ மேலும் பராபரன் விசுவாசம். 

இதனாலே உலகசதானா நீதிமான்௧ 
ளாகருவார் என்று "வேதாகமம் 
மூன் ௮றிந்து, உன்னாலே எல் 

வா உலகத்தாரும் Fra GSU 
Ganigan creo ஆபிரகாமுக்குச் 
சுவிசேஷமாய் முன் அறிவித்தது. 

௯௬ அாதபபடி விசுவாசமாக 
கத்சா விசுவாசமுள்ள ஆபிரகா 
மூடனேகூ்ட ஆசாவதிககபபடு   Slop tear. 
௰ 4 நியரயப்பிரமாணத்திற்கு 

ஏற்ற இரியைச்காரராதிய யாவ ; 

ரும நியாயபபிரமாண புததகததில | 
எழுதப்பட்டவைகளை , எலலாம। 

செயயதசசகசாக அவைகளில் கி 
லைசகிராசவன் எவனோ, அசின்" 
சபிககபபட்டவன் எனறு எழுதி 
யிருசசறபடியால்) சாபுததிற்கு க் 

௰௪ மேலும் ”நியாயபபிரமாண | 
தீதினாலே ஒருவனும் பகாபரனிட 
ததிலே நீதிமான் ஆகிறகிலலை என் , 
பது வெளியநககமாய் இருகன் 
றது) எபபடியெனில், ?விசுவா. 
சத்தால் நீதிமானானவன் பிழை 
ப்பான் என்று சொல்லிமிரு2௫' 

peg. if 
Oe அன்றியும் "கியாயபபிரமா | 
ணமானத விசுவாசத்தை ஏற்படுத் | * 
துற ல்லை; *இவைகளைச Oru 
இற மனிதன் இவைகளால் பிழை ' 
பபான் என்று ஏற்படுத்துகின்ற. 4 
De இப்படியிருச்ச, மரத்திலே | 

தூக்சபபட்ட யாவனும் 'சபித் 155 
சப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக் |, 
Bou, 10 Beings நமக்காகச் சா 
பத்தை ௮டைர்து, நியாயப்பிர 
மாணத்தின் சாபத்திற்கு ஈம்மை 
விலக்சி இரட்தித்தார். 
0௪ 11ஆபிரகாமுக்கு உண்டான 
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ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினா | 
லே புறத்தேசத்தாருக்கு வரூம்ப | | 
ட.யாகவும்) “வாக்குத்தத்தம் பண் ' 
ணப்பட்ட ஆவியை நாம விசுவா। 
சததினாலே பப்தும்படியாகவுமே. 

அபபடி ஆயிற்று. | 
௰டு 4 சகோதரரே, மனிதர் முறை : 

மையாகச் சொல்லுகிறேன்; Bi 
னிதர்களுக்குள்ளே உறுதிபண்ண 
பபட்ட ஒர் உடம்படிக்கையை* 

ஒருவனும் சள்ளவும் அதினோடே 
எதையாகிலும் கூட்டவும்மாட்   டானே 
௰௬ 14*அபிரசாமுககும் அவனு 

"டைய சந்ததிக்கும் வாக்குத்தத்தங 
கள் பண்ணபபட்டன; ௮பபொ 
முது சந்சதிகளுச்சென்று Coe 
ரைக்குறிததுச சொல்லாமல்) உன் 
சந்ததிகசென்று ஒருவனைககுறித 
௪ சொலவியிருககிளா, 13௧ 
சச சசி இறிஸதுவே. 
Oe ஆனதால் நான் சொல்லு 

slog என்னவெனில்; இறிஸ்து 
வுக்கு கேராசப பராபரனால முன் 
உறுகிபண்ணபபட்ட உடம்படிக 
கை உண்டே; அபபொழுது உண் 
டான வாக்குத்தச்தசசைத் தள்ளத் 

சீககதாக ௮ஈத உடம்படிககையை 

$மானூற்றுமுபபது வருஷத்திற் 

| 

''குபபின் உண்டான நியாயப் 

பி. மாணம் நீசகமாட்டாது 
௰௮ அன்றியும் 'ஈதஈதரமானது 

நியாயபபிரமாணச்தினாலே 'உண் 
டானால், '3அவ்வாச்குததத்சச்தின 
ல் உண்டாயிராசே) ஆபிரகாமுக 
குப பராபரன் ௮தை வாக்குச்தத் 

தத்தினாலே அருளிச்செய்தார். 
௰௯ அப்படியானால் நியாயப்பிர 

மாணம் என்னத்துக்கு என்றால், 

அது வாக்குத்தத்தச்தைப் பெற்ற 
சந்ததி வருமளவும் தேவ தூதனாச் 
கொண்டு *1மத்தியஸ்சன் கையில் 
சட்டளையிடபபட்டு 9 6&9 
மங்களின் நிமித்தமாகச் கூட்டப் 

பட்டிருந்தது. 
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| கலாத்தியர் ௪ gy Beare. 
~ = வ At ne வடட அவ்வ அவவ ஒலக அவல. 

ST Mn 
  

உ௰ மத்தியஸ்தன் ஒருவனுடை 
யவன் அல்ல, பராபரன் ஒருவ 

, ரே இருக்கிறார். 

௨௧ 4 அப்படியர்னால் நியாயப் 
பிரமாணம் பராபரனுடைய வாக் 
குத்தத்தஙகளுச்கு விரோதமாயி 
ருக்கிறதா என்றால் ௮அபபடி இருக 
இறதே இல்லை; எபபடியெனில், 
“உயிரைக் கொடுகசத்சக்ச நியா 
யப்பிரமாணம் கொ்கபபட்டி 
ருநததானால், நீதியானது மெய் 
யாய் நியாயபபிரமாணத்தினல 
உண்டாகும். 

௨௨ அபபடி. ் இராதபடியால்; 
“வேதாகமம்; இயேசுகிறிஸ்து 
 வைபபத்தும் விசுவாசத்தினாலே 
| *வாக்குதசத்சம்பண்ணபபட்ட நீ 
தி, விசுவாசம் உள்சாவாகளுக்கு 

  
அளிச்சபபடும்படி.க்கு, “எலலா 

ராயும் ஏசமாய்ப பாவசதின$ழ் 
அடைத்துபபோட்டது. 

௨௬ ஆனதால் விசுவாசம் வரு 
தற்குமுன்னே நாஙகள் வெளிப 
படுவதாயிரு௩ச விசுவாசததிற்கு 
ஏதுவாக அடைக்கபபட்டவாக 

ளாய் சிபாயபபிரமாணத்தின$£ழ் 
காச்சபபட்டிமுதோம். 

௨௪ இவ்விதமாய் Sarno விசு 
வாசத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆவ 
505% 1சியாயடபிரமாணம் நம 
மைச இறிஸ்துவினிடததிற்கு வழி 
ஈடத்துறெ உவாத்தியாய் இருக 
ss. 

2e@ 4 விசுவாசம் வந்தபின்பு 
நாங்கள் பின்னும் ௮ஈத உவாத 

இக்குக் மழோனவர்கள் அல்ல. 
௨௬ நீஙகள் எல்லாரும் இறிஸ் 

து இயேசுவைப்பற்றும் விசுவா 
சத்தினாலே “பராபரனுடைய பிள் 

ளைகளாய் இருக்கிறீர்களே. 
௨௭ உங்களில் *கறிஸ்துவுசீகுள் 

ளாக ஞானஸ்கானம் பெற்றவர்கள் 
எச்தனைபேரோ அத்தனைபேரும் 
1இிறிஸ்துவைத் தரித்துக்கொண் 
மர்களே. 
௨௮ இப்படி 11நீங்களெல்லாரும்   
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' திறிஸ்து இயேசுவினாலே gore 
யிருகதெபடியால், 'யூதன் என் 
றும், இிரேக்சன் என்றும், அழி 

மை என்றும் சுயா$ீனன் எனறும், 

ஆண் என்றும், பெண் என்றும், 

இவ்வேற்றுமை உங்களுக்கு இல் 
லையே 

௨௯ 13மேலும் நீங்கள் இறிஸ்து 
வைச் சேர்ஈதவர்களாயிருக்க, ஆ 
பிரகாமின் சர்ததியாராயும் !*வாச் 

குத்தத்தச்தின்படியே சுதந்தரரா 
பம் இருக்கிறாகள். 
  

௪. அதிகாரம் 
க சுதரதாவாளி இறுபிளளையாய இருக்ருர்காலமட 

| மெ தன காரியக்காரருகறுக் இழிருபபறநுபோலக் 
!  இறிஸலது வரமடடும் காமும்ரிபாயபப்ஈமாணத்துச் 
| ருக் தீழிருசதோமெனறும, டூ. இறிஸது ஈமமை |* 
| நிபாயபபிரமாணததினிறை  விர்தவையாக்்கனப 

ட. டியால், எ இனி அதறகு சாம அடிமைகள் 
அலவ்வெனறும, ௦௪. சலாத்தியா. சனக்குப 
பாராட்டின படகர்தையும அவாகளமேலுளள 

Sergi படசத்தையும் இனைதெனறும், 
௨௨, ஈரம் ஆபிரகாமின் சுயாஜன மனைவியின் 
புசதிராகளெனறும காட்டியது 

* 

பின்னும் நான் சொல்லுறது 
எனனவெனில், சுசாசரவாளியா 
னவன் எல்லாவற்றிற்கும் எசமா 

1 உ ச 
னாயிருஈதும, ௮வன் குழந்தையா 

யிருககிற காலமளவும் அவனுக் 
8 ௩ ௪ ரும அடிமையானவனுக்கும் வித 

இயாசம் இல்லை, 

௨ தகபபன் குறிச்சசாலம்வரைாக் 
கும் ௮வன் உவாச்திமாருக்கும 
வீட்டு விசாரணைக்காரருக்கும் £ 
ழாயிருக்கிறான். 
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ware * 

௩ மேலும் விருத்தசேசனச்சைப் 
பண்ணிக்கொள்ளுதெ எந்த மனி 
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° ச o&, oF 

' துசரியாமஜ்) 19 அன்பினாலே ஒரு| ** 

24 உரோ, எ மட,ம6௯--95 உரோ சு 6௪ ௮3௨-96௧ 
27ககொரிசு௯ எபேடுடு கொலோகக 

  
இந். 

சள், சண்டைகள், பேசகங்கள், ! 
அகமார்க்கங்கள், பொறாமைகள், | 
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இருககறெ உங்களுககாகச் “இறிஸ 

இயேசுவினரிமித்சம் சாவ 
லில் வைச்கபபட்டவனாயிருககி 
றேன். 
௨ “3உஙகளாசகாச எனக்குச் 

கொடுததிருக்கிற தேவடருபை 
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ளே. 
௩ என்னவெனில், புறத்சேசத் 

தார் சுவிசேஷச்சினாலே **உடன் 
சுதந்தாருமாய் “அவர்களுடனே 

கூட ஒரே சரீரமுமாய், இறிஸ்து | 
வின்மேல் ௮வர் பண்ணின வாக் 

குத்தத்தத்திற்கு உடன் பங்காசரி ! 
களரமாய் இருக்கிறாகள் என்று । 
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களுக்கும் தெரியப்படுத்தபபட்டி. 
ருக்கவில்லை. 
௭ 3இஈசச் சுவிசேஷத்திற்கு சான் 

*பராபரனுடைய பலத்த தத்துவ? 
தால் *எனச்கு அளிச்சபபட்ட 
கைமாறில்லாத இருபையினாலே 
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னைச் சேருறெ நிலைமையும் உண் 
Tu pe Slog. 

Om ஆகையால் 19உஙகள்கிமித்த 
மாக மான் ௮றுபவிக்கிற *1உபச் 
இரவஙகளினால் £ங்கள் சோர்ந்து 
போதாதிருகச வேண்டிக்கொள் 

ஞ்கிறேன். 
ம௪ 4 *1 அவைகள் உங்களுக்கு 

மடகமையாயிருச்ச்றனவே. 
௰டு அதற்காக கான் பாமண்டல 

ங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள குடும் 
பத்தார் எல்லாருக்கும் காமத்தைக் | 
கொதெசவராஇிய ஈம்முடைய கர் 
தீதராயிருக்ிற இயேசுகிறிஸ்து 
வினுடைய பிதாவை கோக என் 
மூழங்சாலகளை முடக்க, 

Oe 3நீஙகள் உங்கள உள்ளத் 

இலே **அ௮வருடைய ஆவியினாலே 
வல்லமையாய்ப பலபபடுத்தபப 
டும்படியாகவும், 
oar விசுவாசத்தினாலே இறி 

ஸ்து உங்கள் இருதயஙகளில் வாச 
மாயிருச்கும்படியாசவும், நீங்கூள் 
அன்பிலே வேளுன்றி, geo Gun 
ரபபட் டவர்களாய்) 
Wy சசல பரிசுத்தவான்௧ளோ 

மெகூடச் இறிஸ்துவினுடைய (௮ 
ன்பின்) *1அசலமும் நீளமும் ஆழ 
மும் உயரமும் இன்னதென்று 
உணராாஈதுகொண்டு, 
௰க௯ அறிவுச்கு மேலான அ௮வ்வன் 

பை அறிஈதுகொள்ளுதற்கு *£வல் 
லவர்களாகும்படியாகவும், (இப 
படி) பராபரனுடைய “மிகுந்த 
பரிபூரணததால் நிறையபபடும்ப 
டியாக; 30அவர் தம்முடைய மகி 
மையின் ஐசுவரியத்தின்படியே, 
உங்களுக்கு ௮றுக்சிரசம்பண்ண 

ண்டும் என்று மபேண்டிச்சொ 
ள்ளுகறேன் உ , 
௨௰ 4 31ராம் வேண்டிச்கொள் 

ஞுூறெதற்கும் நினைக்றெதற்கும் மி 
கவும் ௮திசமாய் **ஈமக்குள்ளே 
இரியைசெய்றெ வல்லமையின்ப 

° e 
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எபேசியர் ௪ ௮இகாசம, 
  

peu செய்ய 1வல்லமையுள்ள 

“அவருக்கு, 
es Ging இயேசுவைபபற் 

ஜிய சபையினாலே எல்லாத் தலை 
மூறைகளிலேயும் என்றென்றைச் 
கும் துதியுண்டாவதாக.-.-ஆமன். 

டக, அதிகாரம்.   ச ஐக்கமாயிருக்கவும, "எ இருச்சபை, ௦௩ நிலை 
பெறறு, ம௬ இறிஸதவுக்குள ஓஙசவும கட்டளை 
யிடடு, பாரபரன் மனுஷாகளுக்குப பல ஈவுகளை 
அளிக்கறாரென்று சொல்லி, 6௮ அஞஞானிக 
ஞடைய அசுத்தமகளை விட்டுவில௫, ௨௪ புதிய | 
குணத்தைத தரிததுக்கொண1)) ௨டு பொயயை 
பம) ௨௯ கெட்ட சமபாஷணையையும சீக்இவி 

ட்ச் சொனனது, 

அ னதால் கர்த்தர்நிமித்தம்* கா 
வலில்வைச்சபபட்டிருக்கிற சான | 
உங்களுக்குச் சொல்லுற புக்தி 
என்னவெனில், அ௮ழைக்கபபட் | 
டி.ருக்கற நீஙகள் ௮ஈத அழைப 
புக்குப பாத்திரராய், 

௨ *ழிகுந்த மனத்தாழ்மை, பொ 
றுமை; நீடிய சாஈதததோடும “ஈட | 
ஈதகொண்டு) ஒருவரை ஒருவா] 
அன்பாய்த் தாங்கிக்கொண்டு | 

    

௩ ₹சமாதானக கட்டினாலே ஆவி, 
யின ஒருமையைக் காததுககொள் 
oe சாகீரெதையாய் இருபபீ£க 
Orn. ம் | 

௪ உங்களுக்கு உண்டான ௮ 
ழைபபினாலே நீங்கள் 1ஓஒரே ஈம் 
பிச்சைக்கு அழைககபபட்டது. 
போல, 

டு *ஓரே சரீரமும் ஒரே அவியும் 
?ஓரே கர்த்சரும் 11/ஓரே விசுவாச 
(pw ரே ஞானஸ்ரானமும், | 

௬ 1எல்லாருககும் ஒரே தேவ. 
னும பிதாவும் உண்டு, அவர் எல். 
லாவற்றின்மேலும் 14 எல்லாவற் 
றின் வழியாயும், உங்கள் எல்லா 
ருக்குளளும் இருகறெவர், 

எ ர இபபடியிருந்தும் கிறிஸ்து 
வினுடைய சவின் அ௮ளவுக்குத்சச் | 
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கதாக 15நம்மில் அவனவனுககுக் ' 
இருபை கொடுத்திருகறெது. 
௮ அனதால் !அ௮வா உன்ன 

தத்திற்கு ஏறி, 11சிறையாக்னெ 
வைகளைச் சறையாககெபபோட் 
டு, மனிதருக்கு ஈவுகளைச் கொடுத 
தார் என்று ௮வர் சொலலியிருகக 

ர், 
க 1அவர் ஏறினதால் அதற்கு 
முன்னே மிகவும் தாழ்ஈத பூதலங் 
களில் இறங்கினார் என்று விளங் 
குகிறைது அல்லவா? 

௰ இறங்கெவரச gaz Vere 
லாவற்றையும் நிரபபத்சக்கதாக;! 
எல்லா வானங்களின்மேலும் *0ஏ 
நினவராயும் இருகஇஞுர். 
௰க மேலும், காம் அனைவரும் 
ப.ராபானுடைய குமாரனைபபற் 
றிய விசுவாசததிலேயும “அறிவி 
லேயும ஒருமையுள்ளவர்களாகிஃ 
கிறிஎதுவிவடைய நிறைவான 
வளர்சுதியின்| அளவுக்குசுசககசா 
கத் **தேறினவர்களாயிருககும்வ 
மைககும்; 

௰௨ *5இிறிஸ்துவினுடைய சரீர 

மாகிய சபையை எழுபபிக *!*கட் 
நற்கு ஏதுவான ஊழியததின் 
இரியைககுப *5$பரிசுசசவானகள் 
நிறைவாககபபடும் பொருட்டாக, 
௰௩ அவரே சிலரை *$அபபோ 

ஸசலராசவும் லரைத தாககத்ரி 
சிகளாகவும் சிலரைச் *1சுவிசே 
ஷகாரகவும் சிலரை “*மேய்பபரா 
சவும் **உபதேிகளாகவும் ஏற்ப 
டுத்திஞா. 

OF மனிதருடைய சூதும்) வ 

ஞ்சிகறறெதற்கு ஏதுவான தாதி. 
மேமுூள்ள போதசமாடிய பலவி 
தகீ 3'காற்றினாலே, நாம் இனி 
அடிக்கபபட்டு அலைகிற 53பிள்ளை 
கள$ஏயிராமல், 

OB **அ௮ன்போடே உண்மையுள் 
ளவர்களாயிருஈது,ரி 55அவயவங்க 
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ளாகிய எல்லானாயும் தலையாகிய ; இ, iD. se. or 13பழைய மனிதத்துவச்தைச் 
கிறிஸ்துவினிடத்திலே weris | : வடவை 3களைதுபோட்டு, 
றவாகளாயிருக்கும்படிக்கு, (அப் 1 எபே க்கட ௨௬ 14உங்கள் மனதிலே புதி 

| படிச் செய்தார்). உலொலோ ௨ தான அவியுள்ளவர்களாக, 

௰ச௬ “அவராலே சரீரம் முழுவ Des ௨௪ நீதியிலும் மெய்யான பரிசத் 
தும் உசவியாயிருக்கிற சகல கணு , 3 உரோ ௪ ௨௧ தத்திலுமர பராபரனுடைய சாய 

|4 எபே ௨௧௨ 
ச்களினாலும் தகுதியாய்ச் கூட்டி: ௩ ௨௨௨௪ | VIF 5சிருட்டிசகபபட்ட 18ஈவ 

| 
இணைக்சபபட்டதாயிருக்ச, அவ | கொலோ ௧௪ மான மனிதனைத் neg és nor 

யவந்தோறும் சன் தன் அளவுக்கு | 5 yu ae oy | வீர்களாக. 
த்தச்கதாய்ச் சரியைசெய்கிறபடி | 6 உரோ ௪௨ । ௨௫ 4 அன்றியும் “snd gc 

  

யே, அது அன்பினாலே தன்னை "அலத ராட் | வருச்கொருவர் அ வயவங்களாயி 
எழுபபிச் கட்டுதற்கு எதுவாகச் சி “| ருககிறபடியினாலே, பொய்யைக் 

  

சரீரவளர்ததியை உண்டாக்கு ;? எபே ௨.௦௨ | 42a $1, அவனவன் தனக்கு ௮டு 
றார். | Ose» a 2 தீதி பிறரனுடனே  13மெய்யைப 

Or 4 அனதால்; கர்சதரைச்|8ச$ிமோ ௪ | பேசுங்கள், மேலும் பாவமில் 
சொண்டு சான் உங்களுக்குச் ! ௨ | லாமல் கோபஙகொள்ளுங்கள். 

'9 உரோ ௧௨௪) ஏ ரி லின்ே 
சாட்டியாகச் சொல்லுறது என்! ௨௩. & பே | “சு உஙகள் எரிசசலின்மே 
னவெனில், மற்றச் சனஙகள் தக | சர -லே குரியன் அஸ்தமிக்கவொட் 

0 ஈபே க 25 டாமலும், *பசாசச் டகஙகொ கள் வீணை மனதின்படி ஈடக்கி "உ ௮ குஇ 

றதுபோல, “டு டாமலும் இருங்கள். 
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௰௮ கெட்ட மார்ச்சத்திற்கு ஏது 
வாய்த் 'திராட்சஇரசததால் வெறி 

| கொளளாமல்; ஆவியினாலே நிறை 
யபபட்டு, 

மக சங்தேங்களாலும் சோசசனங 
சளாலும் ஞானபபாட்டுகளாலும 

ஒருவருக்கொருவர் புசதிசொல் 
லிசககொண்டு, உங்கள் இருதயத்தி 
லே கர்த்தரமைப பாடிச் சாத்தனம் 
பண்ணி, 
௨உ௰ £ஈம்முடைய கர்த்தராகிய 

இயேசுக்கிறிஸ்துவின காமசதினா 
லே எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிற் 
சாகவும் '1பிதாவாகய பராபரனைத் 

தோத்திரிதது., 
௨ஈ தேவபயததோடே Yoda 

ருக்கொருவா £தழ்பபடிநதிருங 
| கள். 

| ௨௨ ரி 1£ஸ்திரிகளே; 1காததருக் 
குக €ழ்ப்படுநறதுபோல, நீஙகள் 
(க்க சுயபுருஷருககுக் Bip 
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| ௨௬ ]1இறிஸ்து (சமது) சபையா 

| அய சரீரத்திற்குத் தலையாயும் 15இ 
பீட்சகராயும் இருக்ெதுபோல), 

'“புருஷனானவனும (தன்) மனை 
, விககுத தலையாயிருககிறுன் 
| ௨௪ ஆகையால் சபையானது இறி 
| ஸதுவுககுக் £ழ்பபடுகிறதுபோல) 

| மனைவிகளும் 1 எக்காரியததிலே 
டமும் தங்கள் சொர்சதப புருஷர்களு 
' கீகுக் தழ்ப்படவேண்டும ட 
| 269 1£புருஷர்களே, கிறிஸது 
திமது சபையில் அன்புகூர்ந்து; 

| “அதற்காகத் தம்மைத்சாமே ஓப 
| புகிகொடுத்ததுபோல), நீங்களும் 
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13 எபே oe @ | 

௪டடு கொ 

ப்ப. ப ப்ப ப்ப ப படபட 
| உஙகள் மனைவிகளில் அன்புகூ.ரீக 
. கடவீர்கள். 
| ௨௬ ௮வர் தமது சபையை மாச 

 இிரைமுதலானவைகளில் ஒன்றும் 
இல்லாமல் *1பரிசுசதமும் பிழை 
| யற்றதுமான மகிமையுள்ளதாகத 
| சமக்குமுன் நிறுச்திச்கொள்ளும் 

பொருட்டாக, க 
அசைப பரிசுத்சமாச்௪), 

*இவ்விய வசனத்தோடே கூடிய 
ட செண்ணீர் முழுகஇனால் ஈத்திக 
ரிககுமபடிக்சே ௮பபடிச செய் 
சாரா 
௨௮ அதுபோலப புருஷாகளும் 

தங்கள் சொசசச சரீரங்களைப 
போல, சங்களுடைய மனைவிக 
ளில் அன்புகூரச் கடனாளிகளாய் 
இருககிருாகள்; சன் மனைவியில் 
அன்புகூருறவன் சன்னிலே 
அன்புகூருகிறான். 
௨௯ சன சொச மாம்சதகசைப 

பகைச்சவன் ஒருவனும் இல்லை 
யே, காதசா (ஈமத) சபையைள் 
செயூறெதுபோல, அதைப போ 
ஷித்துக காபமாற்றுகிறான். 
௬௰ **அவா தமது சரீரத்திற்கு 

| நாம் அ௮அவயவஙகளுமாய், தமது 

| மாமசத்தையும் எலும்புகளையும் 

, சோகதவர்களுமாய இருக்கிறபடி 
யால், ( அபபடியே செய்கிருர்.) 

௬௧ 5*அதினாலே மனிதன் தன் 
.சிசப்பனையும் தாயையும் விட்டு) 
சீன் மனைவியுடனே இசைகதுட, 

இருவரும் 26ஓரே மாம்சமாய் இ 
ரூபபாகள; 
௬௨ Og Deis இரசியப 

பொருள் உளளது, கிறிஸ்துவை 
யும் ஆயையையும் குதுசசே இப்ப 
ழூச் சொல்லுகிறேன்; 

| Toy HOS ® HUTCH ௮ 

வனவன் சன்னில் அன்புகூருகி 
| துபோல, சன்தன் மனை வியினி 
டத்திலும் அன்புகூராக்கடவீர்கள்; 

மனைவியானவள் புருஷனுக்குப் 
' 8பயகஇருக்சக்கடவர். 

௨௪௭ 

    

| 23 Curers @.84 5 @ 0 d.a0. «Cur @ & —24 45 Gur o ௨௬ oCr vo ®@ a Qari & © 6௨ ௨௭ 
| 25 கமோடெ௨௪ மத்ம்௯ூடு wip 06.4 —26 Gard % de — 7 ௨டுவச௪ கொலோ ௩௰௯ ~- 28 

e oe 

a Cum & 

ஓ கட இ கப்பம் வயு te அவச vo 

  

  

 



  

Smw).2) எபே௫ியர் ௬ ௮திகாசம். 

ச், அதிகாரம். 2. பி. ௬௪... கர்த்தாவுக்கே ஊழியம்செய்றெ 

ச தாயதசபபனமாருக்குப பிள்ளைகள் செலூத்தே கே. ் வர்சளாய் நல்ல மனதோடே அப் 
ணடிய சடமைகளையும், டு பணிவிடைச்சரார் 1 வச் ௨௩ படிச் செய்து; 

௨௨ சொலோ எச்மானசளுச்ராச் செலுததவேண்டிய கடமை | 
ளையம காண்பித்து, ம கமமுடைய கேசாலம போ | * உம் ட ஷி "அடி மையானவனாளாலும்; * 
சாடடச்காலமெனறும, 0௨ ஈம மாம்சத்தோடும், , 2௨ மோ ௨௦, யாதீனம் உள்ளவனானாலும், 10 அ 

இரத்தச்தோமெமாத்தாமவவ, ஆத்துமசத்துருச்ச, 3) மோ. , வனவன் செய்கிற ஈனமையின்ப 
சளொமெ போராடுறேமெனறும, ௦6 இறிவத | 2:2௬ ௨௭.௧௪. 
கன தரித்தக்கொளஎவேண்டிய ed எரே ஈடுமறு “டியே கர்த்தரிடத்தில் பலனை 

சமாஇனனதெனறம, 82. அதை இவலிசமாயச் TF 82 9 அடைவான் என்று ௮றிவீர்களாக. 
சையரஎகேணடுமெனறும சொல்வி, ௨௪ இ௫க் ' மல ௧.௪ க 4 11/எசமான்களாயெ ws 

an அவர்கள் சலக்கு ஒபபுகீததத, பா co "| ம் அவர்களுக் ப்ப யே 

களைப் பெற்றவர்களுக்குச் ?£ழ்ப ௨௪ க் © கும்" ஓ 
படுங்கள்: வே நியாயமாயிரச் 1 ம to | UEC OG) GIF LOM Gor இருக் 

FOr, ABI a ம் (Hs be @ Cur #, ர ப ~ 13 ரி ஐ . ng * உச, றார் என்றும் அவ டத்தில் பட் 
e | > ‘ 

உனக்கு நன்மை உண்டாயி | சபாதம் இல்லையென்றும் அறிர 
உ கு ட எது ௪ காக த; 14மிரட்டுதலை விட்டுவிடுவீர்ச 

ருக்கும்படிககும், பூமியிலே உன்! 6௦௮ ௨௨: ராத 4 
வாழ்காள் மிகுதியாயிருக்கும்படி கே ee ௰ 4 சடைசியிலே என் சகோ 
க்கும், கோயம் உல் ae தரரே; கர்த்தரைக்கொணடும ௮வ 

௬௪ i, a. Te ) ௩ * ® 

௬ உன தகபபாயும் உனத © பேஉ௰து  மூடைய '5மிகுக்ச வல்லமையைக் 
யையும் சனம்பண்ணுவாயாகஎன் 6 சொரி எ | கொண்டும் பலததிருங்கள். 

பதே வாக்குத்தத்தமுவ்ள முதலாம். மல் பிலி ௨ ௦௧ அல்லாமலும் இரத்தத்தோ 
கற்பனையாய் இருக் கத... 2௪ ௨௯ 0ம் 'மாம்சத்தோடும் ௮ல்ல)ர் ஆ 
ு ஏ *சகப்பன்மார்களே, நீங்க ' ௨ சொலே | sre மண்டலச்திலுள்ள 11துனாத 

ளும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எரிச் 3... , | தினஙசளோடும அதிகாரங்களோ 
சல் உண்டாக்காமல், *கர்த்தருக்கு ௨௨௨௩ டும் 1£இவ்வுலசத்தின் இருளை ௮ 
ஏற்ம கண்டிபபோடும் போதகத் சலா 5௨௮ ஞூறவர்களோடும் மற்றப பொல் 

கொலோக௰க 
தோடும் அவர்களை வளர்ச்கச்சட Wade ae | ONS ஆவிசளோடும்| காம போ 
வீர்கள் - 2 Cart 60 ராடுஇறவர்களாய் இருக்கறெபடி 

கொலோ க 
டு 4 *வே$லகச்காரரே, நீங்கள்! யால்) 

இறிஸ்துவுக்குச் செய்கறதுபோல, | 11 கொலோ ௪ | ௨ பசாசினுடைய தந்திரமான     
  

  

மாம்சத்தின்படி. உங்களுக்கு ௭௪ 7, வகைபாகெளைப பலமாய் விரோ 
மான்களானவர்களுக்குப் பயமு | ws சொரிய | HSH நிற்கும்படிக்கு, 19இவ்விய 
ம் ஈடுக்கமும் ?கபடம் இல்லா| ௨௨ சர்வாயுசவருக்கசதைத் தரித்துச் 

‘ . : சிவ பி)இிகளி , மையும் உள்ள இருதயசத்தோடே வ உல்சரக்கும । கொளளுககள். 
தழடஙகுவீரகளாக. எலகளுக்கும | OF பொல்லாத காலத்திலே நீங் 
சு மனிதருக்குப பிரியமாயிருக்க eee ௨௦௪ 'சள் அவைகளை விரோதித்திருக்க 

விரும்புறெவர்சள்போல; (எசமா eo. ஷம், சகலத்தையும் முடித்துப் 1 
ன்கள்) *ஏணும்பொழுதுமாத்தி |14 மே ௨6 | போட்ட பின்பு கிலைநிற்சவும் தி 
ரம் ஊழியம்செய்யாமல், 1 தல்ல தணி ராணி இருக்கும்படிக்கு) NOS, 

௭ கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர் பபீகளாக | விய சர்வாயுதவருக்கத்தை எடுத் 
போல, மனப்பூர்வமாய்ப் பராபர | 5 3 “os துக்கொள்ளுங்கள். 

de கா் . ௩ 

னுடைய இத்தச்சை நிறைவேற்று Cow ua, ௰௪ என்னவெனில், சத்தி 
இறெவர்களாய் மனிதருக்கு ௮ல்ல) யம் என்னும் சச்சையை உங்கள் 

16 சத் de de ச கொரி ம்டு மெ--] அல்வது மாமசத்தோடும இரததத்தோடும அல்ல,--68அல்லது cures, Cua & 
17 உமோ ௮ ag எபே ௪ ௨௪ கொலோ ௨ ம௫--18 தூக் ௨௨,௫௦௧ யோவா, 6௨.௬௪ ௦௪ ஈம் எபே௨.௨ 
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| அமாகளில்சுற்றிக்கட்டி 1b Geresx 
(னும் மார்பின் கவசசதை உடுத்தி, 

௰டு ”சமாதானசதை உண்டாக் 

குற சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க 
எத்தனமாயிருக்குதலைப் (பாதஇர 
ட்சையைப்போல;) உங்கள் கால் 
களிலே தொத்து, 
We பொல்லாஙகன் எய்யும் 

௮௪இனி அம்புகளை எல்லாம் நீங் 
கள் ௮வித்துப்போடத்தக்க விசு 
வாசம் என்னும் சகேடசச்தைப பிர 
தான முக்கியமாய்ப் பிடித்துக் 
கொண்டு நில்லுங்கள். 
Oar மேலும் *இரட்சண்ணியம் 

என்னும் தலையைக் காக்கும் மூடி 
யையும் *தேவவசனமாகிய ஆவி 
யின் கட்கதசையும் நீங்கள் ஏற்றுக 
கொண்டு, 

௰௮ $இவியினாலே சம்பூரண 
மான செபமும் விண்ணப்பமும் 
பண்ணி, எபபொழுதும் வேண் 
டிக்கொண்டு, இதற்காக மிகுந்த 
மனஉறுதியோடும் 1சகல பரிசுத்த 
வான்களுக்சாசவும் விண்ணப்பம் 
பண்ணுதலோடும் £விழிததுச்கொ 
ள்வீர்களாக:. 
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டியால், (அபபடிச் சந்தோஷப 
படுகிறேன்.) ௪ 
௨௪ 4 இறிஸ்து எனக்குச் Fae 

யிருக்இறாரே; சாவும் எனக்கு ௮ 
தாயமாயிருக்கும். 
௨௨ ஆலும், தேகத்தில் பிழை 

கீறெதினாலே என் கிரியைக்குப 
பலன் உண்டாயிருபபதால், நான் 
தெரிர்துகொள்ளவேண் டியது இ 
ன்னசென்று எனச்குச் தெரியாது. 
௨௩ 15அவ்விரண்டினாலும் நான் 

 நெருச்சபபடுிறேன்; 16 பிரிகது 
போம், இறிஸ்துவினிடத்தில் இ 
ருக்கும்படி மிகவும் விரும்புகி 
தேன்; அது மிகவும் அதிக ஈன்மை 

| மாயும் இருக்குமே 
௨௪ அபபடியிறந்தும், சேகத 

| தில் இஙகே தரித்திருக்கறது உங் 
| களுக்சாக அதிக ௮வசியஜாய் இ 

| ருக்கிறது: 
உடு 11இதை நான் நிச்சயமாய் 

| அதிக்திருச்றெபடியில்) நான் மறு 
| படியும் உங்களிடத்தில் வருற 
தினால்; நீங்கள் 'என்னைக்குறித்தக் 

        

  

| 

      

 



  

  

& Bougy இயேசுவினாலே மேன் 
மைபாராட்டிச்கொள்ளுதல் பெரு 
கும்பொருட்டாக) 
௨௬ விசுவாசத்தில் நீங்கள் சம் 

பூரணமும் 'சர்தோஷமும் உள்ள 
வர்கள் அகும்படிக்கு) கான் பின் 
லும் (உயிர்) தரித்துக்கொண்டு, 
உங்கள் அனைவரோடுககூட இ 
ருபபேன் என்று அறிந்திருக்க 
றேன், 
௨௭௪ 4 எப்படியும் கான் வந்து) 

உஙகளைச் சண்டாலும்) உங்களுக்   ஒரே அவியினாலே உறுதியாய் 
Born, ரே அத்துமாவினாலே 
*சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற் 
காசச் கூடப போராட்டம் பண 

எதிர்கறெவர்களால் ஒன்றி 
லும் மருளாதிருக்கிறீர்கள் என்று 
உஙகளைககுறிதது கான் கேட்கும 
படிக்கு, நீஙகள் இறிஸ்துவின் 
சுவிசேஷததிற்குப் பாத்திாமாகமா 
திரம் *நடஈதுகொள்ளச்கடவீர் 
கள். 
௨௮ *அதுவே அவர்கள் கெட்டுப 

போகுதற்கும் "நீஙகள் Qr Ge 
கப்படுதற்கும் அடையாளமாய் 
இருச்சின்றது; அதுவும் பராபர 
னுடைய செயல். 
௨௧ அவராலே நீங்கள் இறிஸ்து 

வின்மேலே “விசுவாசமாய் இருக் 
இறதற்குமாத்தரமல்ல, முன்னே 
9என்னிடத்திலே நீங்கள் சண்ட 
தமாய் இப்பொழுது எனக்கு 
உண்டென்று கேள்விபபடுநெது 
மாய் இருக்கிற போராட்டமே 
உங்களுக்கும் உண்டாயிருக்கற 

தால், 
௬௰ அ .வர்டிமித்தம் undu@@ > 

தீற்கும் ௮ருள்பெற்றீர்களே. 

௨. அதிகாரம். 
க அவர்கள் ஏக9ிச்தையுள்ளவர்களும, சாழ்மையுள்ள 

மனதுளளவாகளுமாயிருந்து, தாழமைபபட்டு மே 
னமையடைச்த இறிஸ்துவைப பினபற்றவும், 6௨ 
இதச் ோசெட ட லோரகததில் சடர்களைபபோ 
வப பிரகாடிக்கவும, மச பராபானுக்குச் செறுத்   
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| 
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போ௭ஸதவளுகிய தனக்கு ஆறுதலாயிருக்கவும், இ 
சடசிபபின பாதையிலே எச்சரிக்கையாய ஈடக் 
சுவும் புத்திசொல்லி, ௨௯ அவர்களிடத்தில் சான 
அனுபபுறெ நீமேரந்தேயுகையும், ௨ட அனுப 
பின எப்பாபபிரோதிததுவையும மெச்சிக்கொண் 

டது 

இழனதால், இறிஸ்துவுக்குள் யா 
தொரு ஆறுதலும், அன்பினாலே 
சசதோஷபபதெலும்; 1*அவியோ 
டே ஐச்சகமும்; '*உருச்சமான 
பட்சமும் இரக்சங்களும் உண் 
டானால், 

௨ நீஙகள் ஒரேவிதமாய்ச் இந்த 
னைபண்ணிச்சகொண்டு, ஒரேவித 
மான அன்புள்ளவர்களாய் இசை 

ந்த ஆத்துமாக்களாய், ஒன்றையே 
1* இிநதிச்துக்கொண்டு, இபபடி. 
15 என் சகதோஷத்தை நிறைவேற் 
றுவீர்களாசக: 

௩ 1*ஓன்றையும் நீயகள் வாதச் 
| தினாலே அல்லத வீண்பெருமை 

, பினாலே செய்யாமல், 'மனத்தாழ் 
'மையினாவே ஒருவரை ஒருவா தய 
களிலும் மேன்மையானவர்கள் எ 
ன்று எண்ணிச்கொள்சவீர்களாக. 
௪ 1$அவரவர் தங்களுக்கு ஆன 
வைகளைமாத்திரமல்ல, பிறருக்கு 

( ஆனவைசளையும் சோக்குவீர்க 
ளாக. 

| ஒர 1றிஸ்து இயேசுவில் இ 
ots சிர்தையே, உங்களிலும் 

| இருச்சக்கடவது. 

| ௬ அவா *1பராபரனுடைய சாய 
் லாயிருந்தும், *"பராபரனுக்கு ஒப ; 
 பாயிருக்குதலேக கொள்ளையிடப | 
, பட்ட உடைமை என்று எண்ணா. 

| மல், | 
எ தம்மைத்தாமே “வெறுமை 

யாக், "அடிமையின் உருவம் 
, எடுத்து, **மனிதர் சாயலாகப* பி: 
ஐந்தும் அல்லாமல், 

| ௮ அவர் மனிதரூபமாகக் கா। 

ணப்பட்ட பின்பு; *5மரணத்திற் 

குத் தம்மைச் தாழ்த்தி, சிலுவை | 
யின் மரணத்திற்கே £ழ்ப்பட்ட 
| வர் ஆனார். 
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ஏசேக்சடெட,௨௪ சகரி௩௮ மத்௨௰ உறு லூக், ௨௨ ௦௭,- 4 யோலா,௪,௦௪ உரோக& ௮௩ சலாசச எபி௨ ௦௪.0௭," 
* அல்லது மனித இயவ்பாக --96 மத் ௨௬௧௯,௪௨ யோலாமிற்௮, எபிடு,௮ dao 

ர் — 

 



பிலிப்பியர் ௨ அதிகாசம். ௪௨௫௬ 
  

& அ௮தினாலே பராபரலும் 1௮வ |”. பி. ௬௪, 
னா மிகவும் உயர்த்தி, வ் 

: ர 5 ந 1 யோவாம்எ ௪, 0 பரமண்ட லச்திலும் பூமண்ட பட 
। லத்திலும் ேலோகத்திலும் உள்ள! ac gran 

  

யாவும் “இயேசுவின் காமத்தைத் |? எசா சட ௨௧ 
| தொழுது, முழங்காற்படியிடும்ப கனி 
ழூகீசும், வெளிடடு 5௩ 

| ௦௪ பிதாவாகிய பராபரனுக்குத் ! 2 போகா os 
ச ர : 4 ப ௨ 

| துதியுண்டாக இயேசுக்கிறிஸ்து கட உரோமச 
| கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் ௮ | & ௪ கொரி 

ச ‘ தத் சு oh es | றிக்கையிடும்படிக்கும், சகல நாம! ப 222 
ஙகளுக்கும் (மேலான காமத்தை ௨௨ oles 
அவருக்குக் கொடுத்தார். உ பிலி ௪6 

Ve 4 ஆகையினாலே எனக்குப 7 உசொரிக 6 
பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எப | எபி ௨௪ 
பொழுதும் £ழ்ப்படுறெபடி, நான் | ச மோ sa. 
உங்களுக்குச் சமீபமாய் இருக்கி ப 9 சுபே ௨௦௨ 

றபொழுதுமாத்திரமல்ல, நான் தூ * அலலத ரூர் 
ரமாய் இருக்கிற இபபொழுதும், 5 -?° 

  

மிகவும் ௮திசமாய்ப பயத்தோடும் | 10 மத் ௫, ௪௫ 
. . a ச . ௪ எபே க 

நடுச்கச்தோடும் உங்கள் இரட்சிப ltt s Oarhoe, 
பை ௮டையப பிரயாசபபடுங்! 5 பேச்ச 

19 உரோ ௦௪௧௯ 
. ர் ச 12கலா,௨௨ 

Ot விருப்பத்தையும் செய்கை | a Ose « @ 
யையும 1பராபரன் உவபபாய் 14௨ கொரி ௪ 
உங்களுக்குள்ளே உண்டாக்குஇ, * sre ளுக்கு Ge 

  

கள், 

வராய் இருக்கருரே. 15 மத ௫௦௪.௦ 
oP *கோணலும் வழுவுமுள்ள | எபே,6.௮. 

. த . ச 4 ச ல் பிரகு 
"சந்ததியாருக்குள்ளே நீங்கள் குற் டண் ் 
ஐமும கபடமும் இல்லாதவாகளா | 16 உரோ, மட 
யும்,* 20பராபரனுடைய மால் | 6௪. 

ச 17 ௨திமோ, ௪ 
லாத பிள்ளைகளாயும் இருபப! 
தற்கு, 1 அல்லது ஓப 

மடு சகலத்தையும் 1/மொறுமொ | 44 சொடுக்சப   
ய 

ுபபில்லாமலும '£தருக்கிபபில் | 18 
லாமலும் செய்வீகளாக, | 5 

. . | ௪௨௪ 
De 3நரின் வீணாக ஓடிளதும் 6௨ 

வீணாய்ப் பிரயாசபபட்டதும் இ| se 

வலை என்றெ 11மல்ச்சி இறிஸ் 1571, 1 
துவின் காளிலே எனக்கு உணடா :! ௨, 

டி 

௨சொரி எ 

கொலோ, 

e 

BOD 

யிருபபதற்கு நீங்கள் 2வவச*னத் ' 20 ௪௪ 60 0௧ 
பிடிச்சச்ெ . 15 i |] young ache 

தைப பிடித்துக்கொண்டு, உல; அருமையா 

கத்திலே அவர்களக்குள்ளேசுடர்। ன 
தீதி A . CHES . ‘gia Qari 6, 
சளைப்போலப் பிரகாசியுங்கள்.* ட ௨௪கக 0௩௦ 
௰எ 4 நான் உங்கள் விசுவாசமா। '   

யெ பலியின்மேலும் '1ஊழியீச் 
இன்மேலும் /வார்க்கப்பட்டுப1 
போனாலும்; மகிழுவேன்) உங் 
கள் ௮னைவரோடும்கூட 13ம௫ழ்ச் 
சியாகவே இருப்பேன். 
௮ இந்தப பிரகாரமாக நீங்களும் 

ம௫ழுங்கள் / என்னோடே கூடவே 
ம௫ழ்ச்சியாய் இருஙகள். , 
௰௯ 4 அன்றியும$ நானும் உங் 

கள் செய்திகளை ௮றிந்து, மனதி 
லே சந்தோஷம் அடையும்படிக் 
க, 19சிச்ரமாய்த் தீமோத்தேயு 
வை உங்களிடத்தில் ௮னுபப 

| லாம் என்று கர்த்சராகெய இயேசுக் 
। திறிஸ்துவின்மேல் நம்பிககையா 

ய் இருக்கிறேன் 
௨௰ அவனையன்றி, உங்கள் கா 

ரியஙகளை உத்தமமாய் விசாரிக்க 

தற்குத் “தேகுதியான மனதுள்ள | 
வேறொருவனும் என்னிடததில 
இல்லையே. 
௨௧ மற்றவர்கள் எல்லாரும் கிறி 

ஸ்து இயேசுவுககு உரியவைகளை 
அல்ல; *1தஙகளுச்கு உரியவைக 
ளையே தேடுஇரூர்கள். 
௨௨ ௮ன்மாத்திரம் தகட்பனோ 

டே பிள்ளை இருக்றெதுபோல, 
““என்னுடனேகூட$€ சுவிசேஷச் 
திற்கு ஊழியம்செய்ததினாலே, ௮ 
வனுடைய உத்தம குணத்தை ௮ 

| நிஈதிருச்சிறீர்கள். 

௨௬ ஆகையால், என் காரியங் 
கள் இபபடி ஈடக்கும் என்று 
நான் அறிர்தவுடனே ௮வனையே 
அனுப்ப ஈம்பியிருக்கிறேன். 
௨௪ 38ப்படியும் நான்தானே 

சீச்ரமாய் வருவேன் என்று கர்ச் 
தராலே நினைத்திருக்கறேன். 
உடு 4 அன்றியும் என் சகோதர 

।னுமாய், உடன் வேலையாளுமாய், 
*உடன் சேவசலனுமாய், “உங்கள் கத் ் 
தானாதிபதியுமாய்; Scar Gane 

| சல்களை நீச்ச விசாரிச்றெவலுமா 
'யிருக்றெ *7எபபாப்பிரோதித்து ௭ 
| ன்பவன், 

  
i இிமோசம்ம்த--92 ச கொரிச௰௭ கிமோ.ச௨ ௨ழமோ,ச௨--93 ed s.a@ Cw ca,—4 JCe, 2 | 

95 ௨சொரி று ௨௩-96 ௨ கொரிமக ௯, பிலி,சம௮--97 பிலி ௪௦௮, 

 



  

௫௨௪ பிலிப்பியர் ௩ ௮திகாசம். 
  

‘oe 1உங்கள் எல்லார்மேலும் இ. பி. ௬௪. வருத்தமல்ல, உங்களுக்கு அது | 
வாஞ்சையுள்ளவஞாய், தான் வியா | won mm  நிசசயத்தை உண்டாக்கும். | 
இப்பட்டதை நீஙகள் கேள்விப் 124 * ௮ | ௨4 5அந்த onistmrea deg 

. ‘9aQ@anl te | , . ர வி 
பட்டதினாலே மிகவும் கஸ்திப ,_ 5௪௪௦ , எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்; $௮ஈ 

  

பட்டிருக்றெபடியால், அவனை | ௦ ௧ நமே au Quraengs Carawr stare | 
உடனே உங்களிடத்தில் அனுப்ப, பே குறித்து எச்சரிக்கையாய் இருக் | 

ணிச்சொள வீர கள்; 1அந்தச் சேதச்சாரனாக்குறி | வேண்டும் என்று எண்ணினேன 
தீது எச்சரிக்கையாய் இருககள். | இரகம் சுழி ome 

௨௭ அவன மரணத்திற்குச் ச் !($ க கொரி மக | ‘ ச . | 
பமாக வியாதிபபட்டிருஈதான்; Ls ae Sad eo | ௫ சரீரத்தின்மேல், ஈமபிககை 

  

| 

ராபான் அவனுக்கு இரஙஇஞார்; a Gar wa, | யாய் இராமல் ஆவியினாலே பாரா 

பரனுக்கு ஊழியம்செய்து, ?இதி | 
ஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மை 

| பாராட்டுறெ நாமே 11விருத்தசேத 
SENT | 

ட ௪. Vengbd சரீரத்தின்மேலே | 

, . மக, பிலி ௪,௪ 
அதினாலே அ௮வனுக்குமாத்திரமல் | ச செச 6௦௧ 
ல, துச்சத்தின்மேலே துச்சம் என [5 எசா ந் 0 

, . : | 0 
, க்கு உண்டாகாதபடிக்கு எனச் lem Ord oe 
| கும் இரஙஇனஞார். | os 

க ச் ௩ 7 ௨௦ ர் 

௨௮ ஆசையால், நீங்கள் ௮வ | 
னை மறுபடியும் சண்டு, சந்தோ ௨, 

: . ச உ. (8 யோவா௫௪ ௨௩ ஷபபடும்படியாகவும், என் துக்| "ல 
சம் குறையும்படியாகவும் ௮௫௪ | 5 
இரமாய அவனை அனுபபினேன். eer ee 

2மாம்ம்சு 

௨௯ அனபடியினாலே, காத்தருக் ௨௬, எரேச 
குள் அவனை மிகுந்த சர்தோஷத | * உ ௨ 

. ச 9 am ௪ oa, 

தோடே ஏற்றுககொண்டு, “இபப ௨ கொலோ 
டிபபட்டவர்களைச் சனமாய் எண் | ௨4, 

. 1] @ Qari ox 
ணுவீர்களாக, * 

ட 

  

் 
27௨௪, 

fod நீஙகள் இஙசே இல்லாததி ve மோ oder 

னாலே எனக்கு இருக்கிற GONE (18௨ கொரி ௦5 

[20 சலை ரீக எனக்கு ஊழியம் செ 
உட ச க 14 உரோ ௰க,க 
ய்யும்படிக்கு, அவன் தன் பிராண 1, ட சொரி os து . . . | 
னை எண்ணாமல், இறிஸ்துவின் | ௨௨ 
வேலையின் நிமித்சம் மாணத்திற் 1௮0 ட்ட 

குச் சமீபமாய் இருகதபடியினா 17 gu core, Pp, & 

  
லே அபபடிச செயயுஙகள். ser & 040s 

18 QL Dm ௯௬ 

° க 

ரட் அதிகாரம். 10 உரோ ௦0, 

20 gia & & 
௪ சுனனகதுளள க௭ளஎபபோதகர்களைக்குறிதது அவா ! 

களை எச்சரிததது ௪ அலாகக்பபாரக்கிலும தன | 
க்கு நியாயபபீாாமாணதஇின நீதியை ஈம்ப அதிக | 91 மத ௦௬.௪௪ 
முசாகதரமிருசதும, ௭ இறிஸதுவையும, அவரால ‘ 
உணடாரும சீதியைடிம பெற்றுக்கொளள அக 
க் ருபபையாச எண்டரி, 0௨, தன ருறறலகளை ! 
அறிச்கைசெயது, மடு அ௮வாகள இக்காரியகளில் | 
தன்னைபபோலச் சிச.திக்சவும, 6௭ தனனைப பின | 
பற்றவும், 6௮ மாம்சசர்தையுளள இறிஸதவாக | 
ஊைபி பினபற்றாமலிருக்கவும புத்திசொல்வியத, |22 oar @n ve 

சே ௬ ௨௭ 
௨௪ யோவா | மேலும் என் சகோதாறே, ‘arg 

| கிருக்குள் சந்தோஷபபடுங்கள்; | ௨௭௩௧ கொரி 
நான் ஒரேவிதமான காரியங்களை, * * Oar 

Gor 2,2, 

  

| உங்களுக்கு எழுதுகிறது எனக்கு 
aft ae. கவதவையவதைகையைவவவளை யலை மட்க. 

  

a ts eee இடம 

டக 1 ௨ கலா,ம் , மமபிச்கையாய் இருக்கத்தசசகவை 
| களை உடையவனாய் இருக்கிறே 
ன்; அல்லாமலும்) வேறொருவன் 
சரீரததினமேல் ஈம்பிச்கையாய் இ 
ருக்ச நினைத்தால், ௮வனிலும் நா 
ன் ௮இிகமாய் அ௮பபடி இருக்ச 
லாம், 

டு (எப்படியெனில்) சான் எட் 
டாம் நாளிலே விருத்தசேசனம் 
அடைஈசவன்; 13இஸ்ரவேலின் 
வம்சத்தில் 1*பென்யமீன சோத 
இரத்தில் பிறஈதவன்; !'5எபிரேய 
ரில் பிறந்த எபிரேயன்; கியாயப 

| பிரமாணத்சைக்குறிதது கான் 15$ப 
பரிசேயன். 
| & 11பத்திவைராக்கெதசைக்கு 
தித்து சான் (கிறிஸது) 18சபை 
யைச் துன்பபபடுத்தினவன்; நியா 

| யபபிரமாணததினால் வருகிற Me 
இியைக்குறித்து நான் பிழையில் | 
லாதவன், 
௭ ஆூலும்; எனக்கு லாபமாயி . 

| ரநத “இவைகளை சான் இறிஸ்து 
| வுக்காக ஈஷ்டமென்று எண்ணி | 
னேன். ப 
௮௦ நிச்சயமாகவே என் கார்த்த 

ராய இறிஸ்து இயேசுவை அறி ! 
கிற அறிவின் *3மேன்மைச்காச | 

  
  

  

| எல்லாவற்றையும் ஈஷ்டமென்று | 
எண்ணிக்கசொண் டிருக் றேன்; ' 
அவருக்காக நான் அவைகளை எல் 
லாம் ஈஷ்டமாகத் தள்ளினேன். 

2 

i 

ஒலதைகதுயதவாளகை க்.



பிலிப்பியர் ௩ூ௪ அதிகாசம். 2.6 
  

க நான் இறிஸ்துவை ஆசாயப் 
படுத்திக்கொள்ளும்படிச்கும், நி 
யாயப்பிரமாணத்தி ல் வருகிற 
1*யநீதியை அல்ல, நில்துகைப்| ௦ 
பற்றும் விசுவாசத்தினாலே வரு 
Bogut, விச்வாசமூலமாய்ப 

இற 7*கீதியையே உடையவனாய் 
இருந்து, இப்படிச். இறிஸ்துவுச் 
குள் இருக்ெவனாகச் காணப்ப 
டும்படிக்கும், சகலத்தையும் குப 
பையைப்போல எண்ணிபிருக்க 
தேன்: 
௰ இப்படி நான் அவளையும் 

அவர் உயிரோடெழும்புதலின் 
பலத்தையும் அவருடைய பாடுக 
ளோடே 3ஜச்கத்தையும் அறிந்தி 
ருக்றெெதுமல்லாமல், 
௰க எப்படியும் சானும மரித் 

தோரிலிருந்து *உயிரோடெழுந் 

திருப்பதற்குச் தகுதியாகும்படிக் 
கு, அவருடைய மரணத்திற்கு 
ஒப்பான மரணத்திற்கு எதுவாய் 
இருக்கிறேன். 
௰௨ 4 (அதை) “நான் இப்பொ 

GCS ௮அடைந்தவனாக அல்லது 
இபபொழுதே *தேறினவனாக7 
சொல்லாமல் Bp cigs இயேசுவி 
னாலே கான் எதற்காகப் பிடிக்சப 
பட்டேனோ, ௮தைப் பிடித்துக் 
கொள்ளும்படி. பின்தொடரு 
றேன். 
Om சகோதரரே, கான் (௮தைப) 
பிடித்தக்சொண்டேன் என்று er 
ண்ணுஇறதில்லை; ஒன்று செய்கு 
றேன்; "பின்னானவைகளை நான் 
மறந்த; £மூன்னானவைகளைச் சாக் 
இரெதையாய் சாடி, 
௰௪ இறிஸ்து இயேசுவினாலே 

பராபரன் உயரத்திவிருந்து என் 
னை 9அழைத்துவைத்த பந்தயப் 
பொருளுச்சாசக் 1?குறித்திருச் 
இற மார்ச்சமாய்ப் பின்தொடரு 
றேன். 
௰டு ர ஆகையால் சம்மில் 11சே 

1 தினவர்கள் "யாவரும் இப்படியே   
வகைகள் வ 

  

அவதியா கை வகையை வரவி பபப 
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da கொலோ 
Ram, 

2 yu, « ds 

96 Qarhec 

க தெச «4.0 
a aoe 

—_~ ~~ 

UG sHésée..Camo; srensul@ 
லும் நீங்கள் வேறுவிதமாய்ச் சிக் 
திப்பீர்களானால், அதையும் பரா 

பரன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத் 
வார். 
௰௬ எப்படியும் சாம் எதவனா 

யில் வந்திருந்தாலும், 13இரதப் பிர 

மாணத்தின்படியே Me, agian 
ண்டு, 1 ரேவிதமாய்ச் சிந்தனை 
பண்ணச்சடவோம். 
௰எ சகோதரரே, 1*நீங்கள் என் 

னோடேகூடப் பின்பற்று வர்ச 
ளாக, 17ராங்கள் உங்களுக்கு வழி 
சாட்டுகெபடி ஈடக்கிறவர்களை 
கோக்குங்கள். 
௰௮ ௮(0ேசர் 18$றிஸ்துவின் சிலு 

வைக்குப் பகைஞராச ஈடக்கிறார் 
கள்; அவர்களைக்குறித்து முன்னே 
உங்களுச்கு ௮ரேசந்தரம் சொன் | 
னேன்; இப்பொழுது ௮ழுதலோ 
டேயும் (அப்படிச்) சொல்லு 
றேன். 
Oe 1$அவர்களுடைய முடிவு 

அழிவு; ட அவர்களுடைய தேவன் 
வயிறு; *1அளர்களுடைய மகமை 
அவர்கள்? இலச்சையில் இருக்கி 
றது; **பூமிக்குரி -- நளைச் ந் 
திக்கிருர்கள்.   ௨௰ “ம்முடைய இருப்பிடம் 
பரமண்டலங்களில் இருக்கின் 
ன “அங்கேயிருந்து கர்த்தராகிய 
aoe? ச்திறிஸ்து இரட்சகர் வ 

ரர்த்துச்கொண்டு இருச்கி 
றோம். 

௨௪ *4அ.வர் எல்லாவற்றையும் 
தமக்குக் £ழ்ப்படுத்தும்படி.க்கு, 
“மிருந்த பலமுடையவர்; ஆசை 

பால்; நம்முடைய ௮ற்பமான சரீ 
ரம் மகிமையுள்ள தமது, சரீரத்திற்கு 
ஒப்பாய் இருக்கும்படி, *$அ/தை 
மறுரூபப்படுத்துவார். 

௪. அதிகாரம் 
ச தனித்தும், ௪ பொதுகாரசவும், கெ புத்திகள் சொ 

ல்லி,ம் காவவிவிரூச்த தனூரு அவர்கள் அனுப   பின உதலிச்சாகவும், விசேஷமாக அவர்சளிவி 
ருர்த தேவூருபைக்காசயும் சர்தோஷபபட்டு, 

96 கு சொரீச்டு ௨௬,௨௭,--97 எடே.௪௰௯,-- 96 ௧ கொரிம்டு ௪௩ சக சோலோகச a யோ eo 
அட எட ஆ. அவ வம. அவதன பயல் samenee emer வட னு வகை 

 



௪௨௬ பிலிப்பியா ௪ அதிகாரம். 
  

லாழ்த்தினது. 
௩௯, அகர்களுச்சாசச் செபம்பண்ணி கர்கள் | இ, 0, ௪௪, 

ததக படலை 

ிழ்னபடியினாலே எனக்கு அன் !1 பல 2 ௮ 
பானவர்களுமாம், என்னாலே ௮ 

சிக்கப்பட்டவர்களுமாய், எனச் 

குச் சந்தோஷமும் இரீடமுமாய் 
இருக்கெ சகோதரரே, பிரியமா | 
னவாகளே, இர$்தப்ப்டியே கர்த்த 
ரிடத்தில் $சிலைகொண்டு இருப 
பீர்களாக; 
௨ 4 கர்த்தராலே *ஓரேவிதமான 

சிர்தையாய் இருக்கும்படிக்கு, ஐ 
யோதியாளுக்கும் சந்திசேயாளுக் 
கும் புத்திசொல்லுஇதேன். 

௩ அல்லாமலும், என் உத்தமகி 
கூட்டாளி3ய, அவர்களுக்கு உத 
வலியாய் இருக்கும்படிக்கு, உன்னை 
யும் வேண்டிக்கொள்ளுகறேன்; 
௮ ர்கள் இலேமெஞ்சோடும் மற்ற 
என் உடன்வே£லயாட்சளோடும் 
கூடச் சுவிசேஷத்தைக்குறித்து 
என்னோடே கூடிப *போராடிஞர் 
க(ளே; அவர்களுடைய காமங்கள் 
₹2வபுஸ்சகத்தில் இருக்கின்றன. 
௪ ர 7சர்த்தருச்குள் எப்பொழு 

தும் சச்தோஷமாய் இருங்கள்; ௪௩ 
தோஷூமாயிருங்கள் என்று மறுப 
டியும் சொல்லுகிறேன். 

டு உங்களிலுள்ள சாந்தகுணம் 
எல்லாச் சனங்களுக்கும் தெரிய 
வ.ரக்கடவது; 3சர்த்தர் சமீபமாய் 
இருக்களுர். > 

& மீங்கள் ஒன்றையுறிகுறித் 
துக் கவலைப்படாமல், எல்லாவற் | 
நையும்குறித்து உங்கள் விண்ணப் | 
பங்களைத் தோச்திரிப்புடனேக | 
டிய செபத்தினாலும் வேண்தெலி 
னாலும் பராபரனுக்கு அ௮நிவிப பீர் | 
களாக. . 
௭: அப்பொழுது எல்லாப் புத் 

இக்கும் மேலான 11தேவசமாதா 
ary, (இறிஸ்து இயேசுவினாலே 
உங்கள் இருதயங்களையும் இந்த 
னைகளையும் சாப்பாற்றும். 
௮ 4 சகோதரரே, சடைசியி 

லே சத்தியமுள்ளவைகள் எவை 
| களோ, இலச்சகணமுள்ளவைகள்* 
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ர் அலலது aud 
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முக்த 
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டு 

Hf 
16's சொரி, ௪ 
bs ௨ கொரி 
௬ம் 0௧௨௭ 

17 யோவா ம, 

டு ௨ கொரி 

02. & 

18 IWaa 

19 ௨ கொரி ௪, 

ர 

ee ee ee ae sere தி, 

எவைகளோ, கநீதியுள்ளவைசள் 
எவைசளோ; சற்புள்ளவைகள் 
எவைசகளோ, சிரேசத்திற்கு ஏது 
வானவைசள் எவைகளோ, நந 

சர்த்தியுள்ளவைகள் எலைகளோ, 
மற்றப் புண்ணியம் எதுவோ, புக 
ழ்ச்சியுள்ளது எதுவோ ௮வைகளை 
யே இர்தித்தச்சொள்வீர்களாக, 
டக நீமகள என்னிடத்தில் சற்றும், 
அடைந்தும்; சேட்டும், ண்டும் 
இருச்சறெவைகளைச் செய்யுங்கள்; 

1 அபபொழுது சமாதானம் பொ 
ருந்திய பராபரன் உங்கள் பங் 
இலே இருபபார். 
௰ ர என்னை விசாரிசகும்படிக்கு 

14நீங்கள் இக்காலத்திலே மறுபடி 
யும் மலர்ந்திருக்தெ1படியினாலே, 
கர்த்சராலே மிசவும் சஈதோஷூு 
பட்டேன்; (முன்னேயும்) இப் 
படி.ச்செய்யச் சிர்தையாய் இருர் 
தீர்கள்; சமயம்மாத்திரம் உங்களுச் 
கு நேரிடவில்லை. 
Ds என் குறைச்சலினாலே கான் 

இப்படிச் சொல்லவில்லை; எந்த 
நிலைமையில் இருந்தாலும்; மனச் 
சந்தோஷமாய் இருக்கக் கற்றுக் 
கொண்டேன். 
de தாழ்ர்திருக்கவும் “core 

குத் தெரியும்; பெருகியிருக்கவும் 
எனக்குத் தெரியும்; எவ்விடத்தி 
லேயும் எல்லாவற்றிலேயும் இருத 
தஇியாய் இருக்சவும், பசியாய் இருக் 
கவும்; பரிபூரூணைபபட.ஏம்; குறை 
வுபடவும் படித்தேன். 
௰௩ 17என்னைப பலப்படுத்துறெ 

இறிஸ்துவினாலே கான் எவ்ற்றை 
டம் செய்யத் திராணியுண்டு. 

de 4 அப்படியிருந்தும் Barer 
உ௨பத்திரவத்திலே என்னுடனே 
ஜச்சப்பட்ட நீங்கள் நன்றாய்ச் 
செய்தீர்கள். ் 

௰டு பிலிப்பியரே; உங்களுக் 
கும் தெரிந்திருக்கெறபடி சுவிசே 
ஷத்தின் ஆரம்பத்திலே நான் மக் 
கேதோனியா நாட்டுக்குப் ypu 
பட்டபொழுது, நீங்கள்மாத்திர | 
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பிலிப்.பியா ௪ ௮திகாரம, 

யும் கொடுச்சல் வாங்கல் என்ப 

தைக்குறித்து உதவியாய் இருக்ச 
வில்லை. 
ds சான் செசலோனிச்கை ஊ 

ரில் இருந்தபொழுதும், நீங்க 
ளே என் குறைச்சலை நீக்கும்ப 
டிக்கு, இரண்டொருதரம் ௮னுப் 
பினீர்சள். 
௰எ காணிக்கையை சான் விரும் 

பாமல், உங்கள் சணக்குப் பெரு 
கவேண்டும் என்று 'பலனை விரும் 
புகிறேன். 
Oy இப்பொழுது வேண்டிய 

வை எல்லாம் எனக்கு வந்திருக் 
இன்றன)* பரிபூரணம் உண்டா 
யிருக்சின்றது; உங்களால் அனுப் 
பபபட்டவைகளாயும், பராபரனு 
க்குச் சுகந்தவாசனையாயும், பிரி 
யமும் சர்தோஷமுமான பலியா 
யும் இருக்கிறெவைகளை, *எப்பாப் 
பிரோதித்துவின் கையில் வாங் 
இக்கொண்டதால் சான் Boop 
வாய் இருக்கிறேன்; 
௰௯ அன்றியும் என் தேவனான   

ee வக்கா RTI டட 

இ. பி. ௬௪, 
வண எனவவ! 

1 உரோ, மடு 

ay Bee 
oe 

வர் தமது மஏமையுள்ள ஐசஹி 
யத்தின்படி, உங்கள் முறைவுசள் 
யாவையும் சறிஸ்து இயேசுவி 
னாலே நீக்) ₹நிறைவை அருளிச் 

செய்வார். 

௨௰ 7நம்முடைய பராபானும் 
பிதாஏமானவருச்கே என்றென் 
றைச்கும் மசிமை உண்டாசச்சட 
வது- அமன். ° ° 

* அல்லது எல் 

வரவற் றையும 
சான் பெற்றுக் 
கொண்டேன, 
எபி, ௬௩ OG 

3௨ கொரி,௯ 
doa 

4 பிலி, ௨ உடு 

5eaQu aa, a 
oe ளான பரிசுத்தவான்கள் யாவருச் 

6௪ம். ௨௩ ச ரும் வாழ்த்தூதல் சொல்றுங்கள்; 
aha ௮ | "என்னுடனே இருக் றெ சகோதரர் 

௨௭ கவா, ௧ உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லு 

டு இருர்கள். 

Seon se | ae பரிசுத்தவான்௧ள் அனை 
9 Se) # oe, வரும், விசேஷமாக இராசலு 

(டைய ௮. ரண்மனையில் உள்ளவர் 
| களும் உங்களுச்கு வாழ்த்துதல் 
சொல்லுகரர்கள். 
௨௬ 1?ஈம்முடைய சர்த்தராயெ 

இயேசுச்கிறிஸ்தீவின் கிருபை ௨ 
ங்கள் ௮னைவரோடும்கூட இருக் 
சக்கடவது.--அமன். 

  

10 உரோ 

௨௪, 
oe 

pec | 

௨௧ 4 றிஸ்து இயேசுவுக்குள் | 
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COLOSSIANS. 
ச் 

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 

கொலோகியருக்கு எழுதின 

நிருபம். 

க. அதிகாரம், 

  

NAA ON AA, 

இ, பி. ௬௪. 
பணைட அன்ய 

14 பேச்ச 

வான்கள்மேலும் *அன்புகூ ௬கற 
தையும் மாமகள் கேள்விப்பட்டு, 

௪ அவர்களை வாழ்த்தி அவர்கள விசுலாசத்துச்காசப 
பராபானைத் தோத திரித்த, ௭ எபபாபபிராவின் 
உபதேசததை எதிரபீங்டுத்தி, ௯ ஆவாசள இரு 
பையிவ வளருமபடி. செபமபண்ணி, ௦௪ மெய | 

டு உங்களுக்காக எப்பொழு 
9ககொறி ௪ . . . 

தும் செபம்பண்ணி, ஈம்முடைய எபேசு 

  

Oer 

௨௧ 

  

  
உன இறிஸ்துவின மஇமையைக்கூறி, ௨௪ He! 3 saree 
ரை அ௮வாகள ஏற்றுக்கொள்ளும்படி, ஏவிச் தன |4 ௯ வ௪ எபே 

    

| கர்த்தராயெ இயேசுக்றிஸ்தவி 
ன் பிதாவுமாய்த தேவனுமாய் இ 

ஊழியுத்தைக்குறிதச் சொவவியது கும்டு பிலே ருக்றெவராத் 1தோத்திரம் செய் 
ப. ராபரலுடைய சித்சத்தினாலே 5 Cu , | கிறோம். . 
இயேசுக்கறிஸதுவினுடையவப| » sco ge| ௬ “இந்தச் சுவிசேஷம் உலகத் 

போஸ்தலனாடுய பவுலுமீ சசோத ப 0௧௦ இல் எங்கும் வியாபித்து, பலனைக 
ரனாயெ இ.ிமாத்தேயும், con கொடுச்றதுபோல, (௮த)"உங்க 
௨ சொலோசை ஊரிலே இ பிவிசுசு ௪௪ ளிடத்திலும் சேர்ந்து, 10நீங்கள் 

றிஸ்துவுக்குள இருக்ற “பரிசுத்த | * 54 55) பராபரனுடைய இருபையை ௨ 
வானகளுமாய், விசுவாரிகளுமா கரோ உச] | ண்மையாய்ச் கேட்டு அறிந்துகொ 
யிருக்சிற சசோதரருக்கு எழுதுகி! ௨௩ ௧௪ ண்ட நாள்முதல் உங்களுககுள் 
தாவது: ஈம்முடைய பிதாவாகிய ய ‘a ளும் பலனைக் கொடுக்கிறதாய் இ 
பராபரனாலும் கர்ததராகிய் இயே। ௩ பில ச ௫க்இன்றது. 
சுக்கிறிஸதுவினாலும் உங்களுக் oe Gert, 1 எ அதை நீங்கள் எங்களுச்குப 
குக் கிருபையும் சமாதானமும் | , Sura பிரியமான oa lege உண்டாசசக்கடவறு , 8s ௨ 2 | மாய், உங்களுக்காகக் ஸ்து 
௬ 4 நீங்கள் *இயேசுக்றிஸ்து | “2 6 | வினுடைய உண்மையான ஊழி 

வினிடத்தில் விருவாசமாயிருக்கி | ௨௩ ச நீமோ யச்சாரனுமாய் இருக்கிற eri uit 
| தையும் சத்தியஙசனமாகய சுவி தத் ப்பிராவினிடத்தில் தற்றுச்கொண் 
சேஷத்தினாலே முன்பு கேட்ட| 0 பவர்களாயும் இருக்இறீர்கள். ee CR Perry da. Cen 1G —— . 

துமாய்) a8 ௮ 13ஆலவிச்கேற்ற உங்கள் ௮ன் 
௪. “பரமண்டலங்களில் உங்க 3௨0 26. பை அவன் எங்களுக்கு அறிவித் 
ளுக்காச வைச்சப்பட்டதுமாய் தீவனாயும் இருச்சிரான். 
இருக்கற (சித்திய சுதந்தரத்தை) ௯ ர ஆசையால், அசைச் கேள் 

Suu. நாள்முதல்! நாங்கள் 
6 whe 

  

ஈமபுறதினாலே சகல பரிசீத்த 

8 எர 
 



  

ee eae 

அவகைவகனையையக வம் 0 

கொலோ௫ியா & அதிகாரக், ௪௨௯ 
  

உங்களுக்சாக விண்ணப்பம்பண் 
ணி; 'நீங்சள் எல்லாவிதமான ஈழ் 
இரியைகளைச் செய்கிற வர்களா 
யும்; பராபரனை go spon 
௮திகமதிகமாய் ௮டை(ூறவர்ச 
ளாயும்) ் 

ம *சர்தோஷத்தோடே பொறு 
மையாயும் நீடிய சார்தமாயும் இ 
ரூப்பதற்கு, அவருடைய மகிமை 
பொருந்திய வல்லமையினாலே 
எல்லாவிதமான 4*பெலத்தை ௨ 
COL. LI GUT BOT My ty 
௰ச 4ஒளியிலுள்ள பரிசுத்தவான் 
களுடைய சதந்தரத்திற்குப பங 
காளிகள் வதற்கு ஈம்மைச் தகு 
தியானவர்சளாக்), 1 இருளினு 

“| டைய அ௮திசாரத்தில் நின்று விடு 
தலைபண்ணி) தமக்கு ”அன்பாயி 
ருக்கறர் குமாரனுடைய இராச் 
சியத்திற்கு உட்படுத்திவைத்த ?பி 
தாவைத் தோத்திரம்செய்கெவர்ச 

ளாயும் இருநது, 
௰௨ (இப்படிக்) ?சீர்த்தாவுக்குப் 

பாத்திரமாயும் 11மிகுந்த பிரியமா 
யும் நடக்கும்படிக்கு, 
௰௩ 11எல்லா ஞானத்தோடும் பரி 

சுத்த விச்கேற்ற விவேகத்தோ 

டும் சமது '5திருச்சித்சத்தை அறி 
இற அறிவினாலே 13உங்களை நிரப் 
பவேண்டுமென்று 14ஒயாமல் ௮வ 
னா நோக்கி வேண்டிக்கொள்ளு 
இரோம். 
DP 13அவருடைய குமரன் தம் 
முடைய இரு இரத்தத்தைச் சர் 
இனதினாலே, ஈமக்குப பாவமன் 
னிப்பாதிய மீட்பு உண்டாயிருச் 
இன்றது. ட 
௰௫ு 14அவர் அதரிசனமாயிருச் 

இற பராபரனுடைய சாயலுமாய், 
௬ பரமண்டலங்களிலும் பூமி 

யிலு முள்ள, தாணப்படுறஷவச 
ஞூம் காணப்படாதவைகளுமா 
இய யாவற்றையும், சிங்காசனங் 
களில் இருச்றெவர்களையும், 11௧ 
93அப ௨௬ ௨௧ எகொரி,ம்டு ௨௦, ௨௩, வெளி கடு -- 94 யோகர்,௪ 6௧: ச ௧௪, கொலோ, ௨, ௯, &, be 
8 எபே உம, மடு, ௦௯.--] ௮வ்லது உண்பெண்ணி--96 எபே ச 6,--97 ௨ கொரி, டு, 6௮-58 இத், ௪, 6௫) 1௬. 
6 அல்லது ரொல்லாத இரியைகளில உகம் மனதால், -- 89 எபே. ௨, 
எம. 6, 0° @ ae, 0 Ose, oo Os ௨ ௬௪ பூதா, ௨௪,--31 எயே, 
  

  

இ. பி. ௬௪. 
Negatttittan, laa 

1 யோவா மட 
be ௨ கொரி 
௬௯௮. பிவிக 
os 9s. ao s 
எபி On ௨௪ 

அப. டு ௪௪ 

aGr, @ «a 
சுபே, ச @ 

4aCu, a. de, 

ao 

5 அப டக மழு 
எபேசம்ச 

6 எபே.௪,௰௨ 

oS 2, oe 

சபேவ, ௬௯ 

7 ச தெச ௨ 
oa ௨ பேச 
oe 

ர் இரேக்கு, சீம 
தன்பின், மத் 
௩௰௭ எபேச 

சு 
8சபே ௫),௨ம 

சொலோ ௬ 

v@ 
90Cu, © « 

Ud s ae 

aQsr ade 

10 « Qge v,« 
leGu « gy 
19 உரோ௰௨ ௨ 

எபே &,0,de, 

ரச கொரிசகடு 

14 எபே « 2@, 

Om KF, we 

1 எபே க எ 

16௨. கொரி ௪௪ 
எபிசக 

17 உரோ௮ ௧௩௮ 

எபே க் ag 

QarGove.e..d, 

o@ கபே 

௨௨ 
18 யோவா கச 

ச கொரி, ௮௬, 

எபே ௩ ௯, 
எபிக்கு 

19 வெளிஞு,ம்ச 
20உசோ௰க,கசு 

எபி ௨ம், 

2]1யோகா க ௧, 

s ‘de @ 
a Gari 9 & 

92a GQerh oso 

oGu s 0am. 
7o@ B08 

ர் அல்லது எல் 

லாருக்குள்ளாம, 

தீத்துவமுடையவர்களையும், சிர 
புக்களையும், ௮இகாரிகளையும் 11௨ 
ண்டாக்கெபடியினாலே, 119௬ட் 
டிகள் யாவுக்கும் முசன்மையு 
மாய் இருக்கிறார்; “சகலமும் ௮வ 
ராலும் ௮வருக்காகவும் சருட்டிச் 
கீப்ப்ட்டிருச்ளெறன. 
௰எ “எல்லாவற்றிற்கும் முன்ன 

மே இருக்கிருர்; * சகல வஸ்துச் 
சளும் ௮வ.ராலெ நிலையாயிருக் 
இன்றன. 
0௮ வர் சமது சபையாகிய 

சரீரத்திம்குச் தலையாய் இருக்கற 
துமல்லாமல், எல்லாவற்றிற்கும் 1 
அவர் முந்தினவராய் இருக்கும் 
படிக்கு, ஆதியும், மரித்தோரிலி 
ருது எழுந்த **முசற்பேறுமானவ 
மாய் இருக்கிரூர். 

| Om T Mesa சம்பூரணமும் ௮ 
| வருக்குள்ளே வாசமாயிருக்கும்ப 

டிக்கும், 
| oD gat சிலுவைமரத்திலே 

"சிந்தின தமது இரத்தத்தினாஷே ச 
| மாதானம் உண்டுபண்ணினபின்[ 
பூமியிலும் பரமண்டலங்களிலு 
மூள்ள ”$வஸ்துக்கள் யாவையும் 

| “அவராலே சம்முடனே ஒப்புர 
வாககும்படிக்கும்,டிபிதாவானவர் 
பிரியமாயிருரந்தார். 
௨௧ 4*$முன்னே நீங்கள் பொல் 

லாத கிரியைகளினாலே (உங்கள் ) 
மனதிலே$ சத்துருச்களுமாய் **௮ 
ந்நியருமாய் இருந்தீர்கள். 
௨௨ இப்பொழுது உங்களைப் 

பரிசுத்தவான் ௧ளாகவும் மாசற்ற 
வர்களாசவும் குற்றம்சாற்றப்படா 
தவர்களாகவும் தமச்குமுன்பாச, 

நிறுத்தும்படிக்கு; *1௮வர் தமது 
மாம்சதேகச்தை மரணத்திற்கு ஒப் 
புக்கொடுத்ததினா£லே உங்களையும் 
ஒப்பு ரவஊச்இனார். 
௨௬ நீங்கள் : கேட்டசாயும், 

93வானத்தின்€முள்ள சகலவித 
சனங்களுக்கும் *3பிரசங்சம்பண் 

  

  
— 0A, Oa! #. 09,— 30 gee « ஈட, 
@; 08, ௦௬-80 ச ௧௪,303 உரோ ம், மழு 
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௪௰ கொ லோக௫ியர் ௨ அதிகாசம. | 
  

௬-ப்பட்டதாயும்; 'பவுலென்லும் 
என்னாலே ஊழியம்செய்யப்படு 
றெதாயும் இருச்றெ சுவிசேஷச் 
இனாலே (தெரியவந்த இரட்சப் 
பை) 7மீங்கள் அசைவில்லாமல் 
ஈம்புறெவர்களுமாய், விசுவாசத் 
இினாலே 5ஸ்.தரமும் உறுதியும் 
உள்ளவர்களுமாய் நிலைகொண்டு 
இருர்தீர்களானுல், (உஙகளை) ௮ 
ப்படியே தமக்குமுன்பாக நிறுத் 
அவார். 
௨௪ ர இப்பொழுது நான் *உங் 

களுக்காசப படுகிற பாடுகளினா 
லே *சர்தோஷமடைக்து, இறிஸ் 
துவினுடைய *உபத்திரவங்களில் 
சேஷமான உபத்திரவங்களை 1௮ 
வருடைய சரீரம் என்னும் சபைக் 
காக என் மாம்சத்திலே நிறைவேற் 
WB?» or. 
2@ ₹பராபரனுடைய நியமிப் 

பின்படியே நான் அ௮ந்தச்சபைக்கு 
ஊழியக்காரன் ஆனேன். 
௨௬ ஆதிகாலங்களுக்கும் தலை 

முூறைதலைமுறைகளுக்கும் மறை 

வாயிருந்து, இப்பொழுது *அவ 
ருடைய பரிசுத்தவாள்களுக்கு 
வெளியாச்சப்பட்ட மறைபொ 
jer Bus தேவவசன்த்தை நிறை 
வாய்ப பிரசங்கம்பண்ணும்படிக் 
கு* ௮ந்த நியமிப்பு உங்களுச்சாச 
எனக்குச் கொருக்கப்பட்டிருக் 
இன்றது. . 

௨௭௪ உலகத்தாலாக்குறித்து 11இர் 
தீ மறைபொருளிலுள்ள சம்பூரண 
மான மடமை இன்னதென்று ௮ 
தீப் பரிசுத்தவான்களுக்குச் “Os 
.ரியப்பண்ணச் சித்தமாயிருந்தார் 
மூமை உண்டாகும் என்கிற;3ஈம் 
பிச்கைக்கு ஏதுவான இறிஸ்று 
உங்களில், இருக்கறதே அந்தச் 
சம்பூரணமான மடிமை:.* 

௨௮ “(எந்த மனிதனையும் இறி : 
ஸ்து இயேசுவினாலே :தேறினவ 
Ds சத்தம்படி்கு அவனையே   

அங்வது சகலையை 94 உரோம் 
சி 

fr. 
8 6 
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சாங்கள் அறிவித்து, எந்த மனித 
னுக்கும் 15புத்திசொல்லி, சகலவி 
தீமான ஞானத்தோடும் உபதேூக் 
இரோம். ( 

௨௯ அதற்காக நான் எனக்குள் 
ளே வல்லமையாயிருக்கிற ga 
ருடைய பெலத்தின்படி "போரா 
டிப் 3பிரயாசப்படுகிறேன். 

ந 

௨. அதிகாரம். 
ச இறிஸ்துவை உறுதியாயப பற்றிக்கொள்ளும், ௮ 

உலகஞானத்துக்கும, வீணான பாரம்பரைகளுச் 
கும எச்சரிக்சையாயிருகசவும, ம௮. தெயகதூதா 
ஆராதனையையும், ௨ம் இறிஸ்துவுக்குள் நிறைவே 
றிபபோன சடதசாசாரலகளையும செயயாமவிருக்க 
வும புத்திசொல்வியது 

அத் கையால், !$ஞானம் அறிவு 
என்பவைகளாகய பொக்சஷெங 
சள் எல்லாம் அடங்கியிருக்க 
இறிஸ்துவுக்கும்] பிதாவாகிய ப 
ராபரனுச்கும் உரிய மறைபொ 

ருளை; 
௨ “நீங்கள் அறிச்சை இடும்ப 

டி.ச்கான மிசவும் மிகுந்த நிச்சய 
முள்ள ஷிழிவசச்தை அடைந்து; 
அன்பினாலே இணைக்கப்பட்ட 
வர்களாய் இருக்கத்தச்கதாக, 

௬ உங்கள் இருதயங்களும்; இ 

களுடைய இருதயங்களும், மற் 
றும் என்முகத்தை மாம்சத்தில் கா 
ணாதிருக்றெ எல்லாருடைய “இ 
ருதயங்களும் ஆறுதலை ௮டையும் 
படிக்கு? சான் உங்களுக்காகவும் 
அவர்களுக்காகவும் பண்ணுகிற 

நத பிரயாசத்தை$ நீங்கள் 
அறியவேண்டும் என்று விரும்பு 
இறேன். 

௪ *4தருவனும் ஈயவசனிப்பிஞு ' 
லே உங்களை வஞ்யொதபடிக்கு 
(இதைச் சொல்லுறேன். 
டு என்னத்தினாவெனில்) 95.5 mor 

  
சேகத்தின்படி தூரமாயிருந்தும் 
என் அவியின்படி உங்களுடனே 
கூடஇருந்து, உங்கள் *$ஓழுங்சை | 

‘ 91 QarGar nde, 99௨ சொரி,ச ௯,--93 பிவி,௪.ஈம, சகொலோ,௪.௨௯, ௪தெச.௨,௨ ௬8 அவ்லத பயத்தை, 
a Gard dads «Cue de’ @ 4:௮8 1 ௪௪,95௪ சொர்க ‘ 

௪.௨ 6௪.--06 ச சொரி, ம௪,௪௦. | 
eo
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யும் கிறிஸ்துவின்மேலுள்ள உங் 
sor !விசுவாசத்தின் உறுதியையும் 
। பார்த்துச் சந்தோஷப்படுகறேன். 

By 9 ஆனபடியினாலே நீஙகள் கரத் 
தீராசிய சஇறிஸ்து இயேசுவை ஏற் 
றுச்சகொண்டு இருக்றெபடியால், 

௭ நீங்கள் போதனை அடைந்த 
படி 3அவருக்குள்ளே வேரூன்றி, 
அவர்மேலே கட்டப்பட்டு, விசு 
வாசத்தில் உறுதியைப பெற்று, 
இபபடி அவருக்கு ஏற்றபடி நடந் 
தகொண்டு, தோச்திரம் செய்து, 
௮௩2 விசுவாசத்தை ௮இகமதிக 
மாய் அடைவீர்களாக. 
௮ இறிஸ்துவீன்படியல்ல, 4*மனி 

தருடைய பாரம்பரை நியாயத்தின் 
படியேயும், “உலகத்திலுள்ள சிற 
மையான வழிபாடுகளின் *படி 
யேயும் ஆன வீணுமாய் வஞ்சனை 
யுமாய் இருக்கற கல்வியினாலே 
$ஒருவனும உங்களைக் கொள்ளையி 
டாதபடிச்குப் பாருங்கள். 
௧ என்னத்தினாலெனில்) தேவத் 

துவத்தின் நிறைவெல்லாம் மெய் 
யாய்கீ 1இறிஸ்துவுக்குள்ளே வாச 
மாயிருக்கன்றன. 

௰ மேலும், சகல துரைத்தனங 
களுக்கும் அதிசாரங்களுக்கும் *த 
லைவராயிருக்றெ அவருக்குள் VF 
ங்கள் நிறைவுள்ளவர்களாய இருக் 
இறோகள். - 
௰௪ அவரோடே நீங்கள் ஞா 
NENT EB CHC HL FEL GIT 
ணயபட்டவர்கள் ஆனபொழுது;) 
அவர் பண்ணுறெ விருத்தசேதனச் 
தினாலே 11நீங்கள் பாவங்களுள்ள 
மாம்சசேகத்தைச் கழற்றினபடி 
யாஷ், 1*கையால் செய்யப்பட்டி 

ராத விருத்தசேதனத்தை அவருக் 
குஷ்ளும் பெற்றுக்சொண்டீர்தள். 

௨ மேலும், பராபரன் 13௮வரா 

மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின ப 
லத்த செய்கையை !/விசுவாசிச்கி 
றதினாலே 15நீங்கள் ௮௪ ஞானஸ்   லது பண்டிகைசேடுத்த சாரிபத்தையும் 
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நானத்திலே 11௮வருடனேக.“... 
எழுந்தும் இருக்கிறீர்கள். 
Om எப்படியெனில் பாவங்ச 

ளாலும் உஙகள் மாம்சததின் னி 
தீதோல் என்னும் (௮அஞ்ஞானமார் 
க்கததாலும்) 11மரிச்சவர்களாய் இ 
ருந்த உங்களை ௮வரோடேகூட 
வும் அவர் உயிர்பபித்த, பாதுவ் 
களை எல்லாம் உங்களுக்கு மன் 

னித்த) 
௰௪ நமக்காகச் செய்யப்பட்டே 

துமாய் ஈமக்கு விரோதமுமாய் 
இருந்த Bec டளைகளின் கையெ 
மூத்தைக் கொலைத்து, அதை ஈடு 
வில் இராதபடிச்கு எடதத, அதைச் 
சிலுவைமாத்தில் சேர்த்து, ஆணி 
அடித்தபபோட்டு, 

௰டு 1$துரைத்சனங்களையும் ௮தி 
காரங்சளையும கொள்ளையிட்டு, 
வெளியாஙகமாய்க் காண்பித்து, 
இவ்விதமாய் அவைகளைச செயித் 
துக் செம்மீரம் அடைநதார். 

௰௬ ரி ஆதலால் *1போசனத்தை 
யம் பானத்தையும்] பண்டிசை 
யையும் மாதப்பிறப்பையும் *5ஓய் 

இ ‘ ச 

வுகாள்களையும்$ குறித்து எவனானா 
qu *உஙகளைச் குற்றவாளிகள் 
ஆக்காதிருப்பானாக. 
௰எ 34அவைகள் பின்வந்தவை 

களுக்கு நிழலாயிருக்கன்றன; ௮ 
வைகளின் பொருள் கிறிஸ்துவி 
னிடத்திலே உண்டாயிருக்கின் 

றது." . 
௰௮ (மாயமான) தாழ்மையின் 

மேலும்;| தேவதூசருக்குச் செய் 
யும் ஆராதனையின்மேலும் விருப் 

பமுற்றிருகறெ யாவனானாலும், ௨ 
ங்கள் பந்தயயபொருளை நீங்கள் 
இழர்துபோகும்புடி செய்யாதிருப் 
LIT EDS; அடிபட ப்பட்டவன 

தான் , காணாதவைகளைச் துணி 
வாய் ஈடத்துறெவனுமாய்,நன்மா 

ம்சசிர்தையினாலே வீணாய் இறமா 
ப்புக்கொண்டிருச்சவனுமாய், 

கி? உரோ,௦௪ ௨,௦0௭. ச சொரி.௮ ௮,--] அல்லது போசனபானம்பண்ணுதலையும்-29 உரோ, 2௪,டு சலா, ௪, 6-8 ௮ல் 
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௪௩௨ கொலோசியர் ௩ அதிகாசம். 
  

WS கணுக்களாலும் சட்தற் 
சானவைகளாலும் உதவிபெற்று 
இணைக்சபபட்ட சரீரமெல்லாம் 
தேவ வளர்த்தியாக வளரச்செய் 
இற 1தலையைப் பற்றிச்கொள்ளா 
தவனுமாய் இருக்கிறான், , 
௨௰ ரி ௮பபடியிருக்கக் கையா 

ளூகிறதினாலே, அழிவுக்கு ஏதுவா 
ன பதார்த்தங்களில் இசைச் சாப் 
மிட்ச்கூடாது; 

"os இதை ருபார்ச்கச்கூடா 
அ) இசைச் தீண்டச்கூடாது என் 
று சொல்விய மனிதருடைய கற் 
பனைகளின்பீடியேயும்போதகங்க 
ளின்படியேயும் சிலர் கற்பிக்கிறார் 
களே. 

௨௨ *துப்படிப்பட்ட அற்ப 
னைகள் “சுயசித்த ஆராதனையினா 
லும் தாழ்மையினாலும் சரீரத்திற்கு 
வேண்டிய சனமசெய்யாமல், ௮ 
தை வருத்தபபடுத்துகையினாலும* 
ஞானவேஷமுள்ளவைகளாய் இ 
ருச்இன்றது உள்ளதுதான். 

am இனாலும் கஇறிஸ்துவுடனே 
கூட நீஙகள் $உலகத்திலவள்ள ஈறு 
மையான வழிபாடுகளுக்குர் 'மரி 
தீதவர்களானபடியால்) நீஙகள் ௨ 
லகத்தின்படி பிழைக்றெவர்கள் 
போல அந்தக் கட்டளைகளைச் 
Fur gos ret or GO sero? 

௩. அதிகாரம். 
ச இறிஸ்துவை இபபடித் தேடவேணட மென்றும, 

டு இச்சைசளை அடக்கவும், ௦, பழைய மனிதனைக் 
களைதுவிடடுக்கிறிஙதுவைத் தரித்துக்கொளளவும, 
௨ தருமம் த ழ்மைமுதவிய கடமைகளைச் செய 
யவும் புத்திசொல்லியத, 

Dei sar BB erga. Cons ௪ 
முப்பப்பட்டிருந்தால் log இறிஷ்து 
பராபரனுடைய வலதபாரிசத் 

இல் உளுக்காந்இருச் இடத்தி 
லுள்ள மேலானவைசன்ைச் சேடிச் 
கொள்ளுங்கள். 

௨ 1!நீஸ்கள் மரித்தாசளே, ௮ல் 
லாமலும்; 1*இறிஸ்தவுடனேகூட 

    
    

தி. பி. ௬௪ 
வத சமல 

1 எபே ௪ மட) 

da 

2aGCor ow » 
3 car ௨௯.௧ 

os 08 & Bs 
aor 

4 4 2Gor, 

வி 
ம் மீறு வ௪ 

* அல்லது HOS 

அசடடைபண 

ணுதவிதும 
6 yy we 

பு YUE மூல 

காரணலகள் 

7 உரோ ௬ &, 

@ ௭ ௯௬ 

கலா ௨௯ 

எபே ௨ ௰௰௮ 

ச 

8கலா ௪ ௬,௯௬௯ ! 

9உரோ aw & 

எபே.௨ ௬ 
கொலோ ௨ 

bo. 

10 nCur gy we 

எபே 4 of 

11உமோசு௨ 

கலா, ௨ od 

கொலோ ௨ 

ad 

19 -கொரிடூ ௪, 

கொலோ கடு 
1 அலலத விரும் 
Loser 

13 யோவா ba 

உடு ம௪ ௪ 

14 கயோ ௩,௨ 

15 ச தொரி மடு 

on Ul ௬ 

oe 

16 பேடு ௧ 

17கதொ ௪டு 

(18 எபேடு டு 
19 உரோ ௬௨௩ 

90 உரோ ௮௦௧ 
கலா டு ௨௪ 

91 கீரோ ௧௨௮, 
எபேடு சு 

வெளி ௨௨ 
o@ 

99 «Gu 2 2@ 
93உரோ ௬௰௯, 
oo @ 
'சகொரி ௬௦௪ 
எபே ௨ ௨, 

Rs ae 
94 எபே ௪,௨௮௯: 
@e 

உங்கள் வன் பராபரனிடத்தில் 
மதைர்இருக்கின்றதே. 
௬ ஆகையால், பூமியில் 'உள்ள 
வைகளை அலல) மேலானவை 

ளையே, சிந்இித்துக்சொள்ளுங்கள். 1 

௪ 13ஈமக்குச் €வனாயெ '*இறி 
ஸ்து வெளிப்படும்பொழுது, ௮வ 
ருடனேகூட நீம்களும் மகமை 
யோடே வெளிப்படுவீர்கள்.   

டு ॥ ஆகையால், பூமியிலே 1*வே 

சித்தனமும் அசுத்தமும் விரகதா 
Ue ?துர்இச்சையும் விக்ரக 
| ஆராசனையான பொருளாசையுமா 
Gu உஙகள் அவயவங்களை “1௮ 
'மித்தபபோடககள். 
| ௬ 31அவைகளின்றிமித்தம் பரா 
பரனுடைய கோபம் **$£ம்ப்ப்டி, 
யாமையுள்ள பிள்ளைகள்மேல் வ 
ருமே. 
௭ முற்காலச்திலே நீங்களும் ௮ 

வர்களுடனேகூடச் €வனம்பண் 
ணினபொழுது, “அவைகளைச் 
செய்துகொண்வர்தீர்கள். 
௮ இபபொழுது கோபமும், மூர் 

க்கமும் துர்ககுணமும தூஷண 
மும், **நீங்கள் பேரின வம்பு 
வார்ச்தைகளுமாகிய அவைகளை 
எல்லாம் *5விட்டுவிடுஙகள். 
௯ ?₹பழைய மனிதனையும், ௮.இ 

னுடையசெய்கைகளையும் நீங்கள் 
சழற்றிபபோட்டு, தன்னைக் ச 
ருட்டித்ததருடைய “சாயலுக்கு 
ஏற்ற ?9அறிவு உண்டாகும்படிக் 
கு; புதிதாககபபட்ட புதியமனித 
tors SA SHEDS TORR GIT EET TU, 

௰ *0ஒருவருக்கொருவர் பொய் 
சொல்லாதிருங்கள். 
oe அங்கே 21இேக்கன், என் 

லம், பூதன் என்றும்,  விருத்தசேச 
னஞுள்ளவன் என்றும், விருத்தசே | 
தனமில்லாதவன் என்றும்) புறத் । 
சேசத்தான் என்றும்; இஸ்£த்தன் 
என்றும்; அடிமை என்றும்; சுயா। 
தீனன் என்றும் (சொல்லப்பட்ட 

| 
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கொலோசியர் ௩ காசம். 
வணாரவகவ வவ, 

௪௬௩ 
  

வேற்றுமை) இல்லை; இறிஸ்துவே 
எல்லாருச்குள்ளும் எல்லாமுமாய் 
இருக்கிருர். 
De 4 அப்படியிருக்க, நீங் 

சள் பராபரனாலே தெரிஈதுகொள் 
எப்பட்டவாகளாயும், பரிசுத்தரா 
யும், சிரேகிச்சப்பட்டவாகளாயும் 
இருச்கையால, உருக்கமான இ 
ரச்கத்தையம் சயையையும் மனச் 
தாழ்மையையும் பொறுமையை 

யும் நீடிய சாகதத்தையும *தரித்துச் 
கொண்டு, 

Om *ஒருவரை ஒருவர் தாங்இ, 
ஒருவன் மற்றொருவன்மேல் வித 
னமாயிருகதால,* இறிஸ்து உங்க 
ளுக்கு மன்னிசசதுபோல, நீங்க 
ளம ஒருவருக்கு ஒருவர் மனனி 
i EIT» 
௰௪ அன்றியும் அவைகள் எல் 

லாவற்றினமேலும் "அன்பைத 

சரித்துச்சொள்ளச்சடவீகள், 5௮ 
ata பூண சற்குணங்களை இ 
ணைககிற கச்சையாயிருககின்றது. 
௰௫ அல்லாமலும் *பராபரனு 
டைய சமாதானம் உங்கள் இருத 
யஙகளுக்குள்ளே ஆளுகைசெய் 
யச்சடவது; 10நீஙகள் ஓரே சரீர 
மாய இருக்ரும்படிககு, அதச் 
சமாதானச்திற்கு அ௮மைக்கபபட் 
மாகளே. 13ன்றியறிதல் உள்ள 
வர்களாயும் இருபபீர்களாக,. 
Dae 4 இறிஸதுவினுடைய ae 

னம் உங்களுக்குள்ளே பரிபூரண 
மாய் வாசமாயிருகசச்சடவது) ௪ 
சல ஞானத்தோடும் சக தேஙகளி 
னாலும்; சரததனங்களினாலும், மற் 

ற ஞானபுபாட்டுச்சளினாலும்; ஓ 

ருவருக்கு ஒருவர் போதித்துப புத் 
இசொல்லிக்கொண்டு, !14பராபர 
|னை உங்கள் இருதயங்களிலே இ 
ஷிதாய்ப பாடி, 
Wo 15நீங்கள் வசனம்சொன்னா 

லும், இருயைசெய்தாலும், எவை 
செய்தாலும், அவைகளை எல்லாம் 
கர்த்தராயெ இயேசுவின் காமத்தி   

இ. பி. ௬௪. 
வகிக்க அவவர 

1எபேக ௨௧ 

கரச ௪, 
கபே ௧.௨ 

௨ பேகம் 

3saer @ ௨௨ 

Wad a, 

«Gu, # ௨, 

௬௨ 

ச் 

4 எபே ௪,௨௨௪ 

ந மாற மச உடு 

எபே ௪௨ 

௬௨ 

* அலலத முறை 
பபாடு பண்ணி 
ஞை 

6கபே ௪.று 

7 யோவா Om 

௬௪ உரோம்ர 

௮. ச கொரி 
De எபே டு 

௨. கொவோ 

௨௨ சதெச௪ 
om EB Cor 

&@ «Gur a 

௨௬ PF Res 

8 «Cue # 

9 ain de ve 

பிவி௪ ௭ 

10 எபே ௨ ds, 

ம௭ ௪௪ 

1]சகொரி எ 

ம்று 

12 கொலோ ௨ 
எ ௰எ,வ௪ 

13 ௧ கொரி ௦ 

௨௬ «Gu @ 

௰௯ 

14கொவோ ௪ 

& 

15ககொரி ம் 
be 

16 உரோ ௪.௮ 

எபே டு 20 

கொலோ 

de 2. எ 

& Ose @.05 

எபி ta மடு 

17 எபே டு 

ao, G92 @ 
&éGu ma & 

எபே டு & 

19 எபே டு,௨.டு, 
௨௮ ஈ௩ கபே 

௧௪ 
90எபே ௪ ௩க 

9]எபே௬.௧ 

99 எபே டு ௨௪ 

தீத ௨ ௯ 
93 எபே ௬, ௪ 

னாலே செய்து, ௮வர் முன்ன$லை 
யாய்ப் 1$பிதாவாயெ பராபரனைச் 
தோத்திரியுங்கள். 

௰௮ 4 !1ஸ்திரிகளே, '*சர்த்தருக் 
கு ஏற்கும்படி உங்கள் சொந்தப் 
புருஷர்களுக்குச் 8ழ்ப்பட்டிருங் 
கள் 
௰௯ *பு௫ஷர்களே, உங்கள் 

மனைவிகளில் அன்புகூருங்கள்; 
*அவர்சகளுககுச் சசப்புக்கொடா 

 திருங்கள். 

௨௰ 4 *1பிள்ளைகளே, உங்களைப் 
பெற்றவாகளுச்கு Rada ssh) 
லும் £ழ்ப்பட்டிருங்கள்; அதுவே 
பராபரனுக்குப பிரியமாயிருச்இ 

றது. 

௨௧ *5பிதாச்களே, உங்கள் பிள் 
ளைகள் தஇிடனற்றுப்போகாசபடி. 

| அவர்களுக்குச் கோபமூட்டாதி 
ருங்கள். 

௨௨ 1 “*ேலைக்காரரே, Bef 

சதிதின்படி உங்களுக்கு எசமான் 
SMITA OSG, Chaar aay 

விதகதிலும் சீழ்பபடிந்து, மனித 
ருச்குப் பிரியமாயிருச்க விரும் 
புதிறவர்கள்போல எசமான்கள் 
காணும்பொழுதுமாத்திரம் ஊழி 
யம் செய்கிறவர்களீரய் இராமல் ப 
சாபரனுகச்குப் பயந்த, கபடமில் 

லாத இருதயத்தோடே இழ்ப்படி 
யுங்கள். 

em மேலும்; நீங்கள் கர்த்தா 
வாயிருகறெ கிறிஸ்துவுக்கு ஊழி 
யம்செய்றெபடியால், சுதந்தரமெ 
ன்னும் பலனைப் பெறுவோம் 
என்று அறிர்தவர்களாய், 

௨௪ *9எவைகளைச் செய்தாலும் 
அவீவகளைஎல்லாம்மனிதருக்காக 
அல்ல), கர்த்தருக்சாசவே மனச் 
சக்தோஷமாய்ச் செய்யுங்கள், 

௨௫ ௮கியாயம்செய்றெவன் சா 

ன் செய்த அகியாயத்தாலீ வரும் 
பலனை அடைவான்; *1பட்சபா 
தீமே இல்லை.   

94எபேசுடு.ழ் கதிமோசுச gam Gu. 04 —25 ICuda,— 26 ௨௦,ல௪,--97 ௧ சொரி,௪.௨௨, 

820 எபே;சு.௮,--89 எபேசு சா --50 உரோ.௨.௦௧ aGu a.m. « Guede. @ Cor oben 
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௪௬௪ கொலோசியர் ௪ அதிகாசம. 
  

© ௪. அதிகாரம். 
௧, அவர்கள் செபம்பண்ணவும், டு இறில்துவின 

மெயயறிவுக்கு வர்து எடடாதவர்களைக்குறித்து ஞா 
னமாய் ஈடசதுகொள்ளவும புத்திசொலவி, ம 
அவாகளை வாழத்தினது 

ஊசமான்களே, உங்களுக்கும் பர 

மண்டலங்களில் எசமான் இருக் 
Bat என்று அறிந்தவர்களாய் 
நீஙகள் வேலைக்காரருக்கு 'நீதியு 
மாய்ச் செவ்வையுமாய் இருக்கிற 
தைச் கொடுங்கள். 

௨ 4 3தோத்திச்தோடே விண் 
ணபபம்பண்ணுதற்கு விழித்தி 
ருந்து) உறுதியாய் விண்ணபபம் 
பண்ணுங்கள். 

௬ அவ்வேளையிலே ‘Sieg 
வின் மறைபொருளின் கிமிததம் 
சட்டப்பட்டிருக்ற கான் பேச 
வேண்டிய பிரகாரமாக அதை 
வெளிபபடுச்திப் பேசும்படிச்கு, 
௪ $பராபரன் இத வசனத்திற் 

கு வாசலைச திறச்சவேண்டும் என் 
று; எங்களுக்காகவும் விண்ணப 
பம்பண்ணுங்கள், 

௫ 4 நீங்கள் காலத்தைப் பற் 
நிச்சொண்டு, புறம்பானவர்களுக் 
குமுன்பாக "ஞானமாய் நடந்து 
கொள்வீர்களரக. 

& நீஙகள் 
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303 எபே ௬ ௨௧ 
    
34 எபேசு ௨௨ 

15 பிலே ௰், 

.16அபம௬ ௨௯ 

| ௨௦௪௨௪௨ 

| பிலே ௨௪ 

17௮ப மடு ௩௭ 
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பிரிய சகோதரனான Yg@rAap 
| என்பவனையும் உங்களிடத்திற்கு 
அனுபபியிருச்கிறேன்; ௮வாகள் 
இவ்விடத்துச் செய்திகளை எல் 
லாம் உங்களுக்கு அறிவிப்பார் 
கள். 

௰ 4 என்னோடேகூடச் சாவலி 
ல் வைக்சகப்பட்டிருக்கிறவனாகயெ 
$அரிஸ்தருச்கு என்பவனும், பரு 
னபாவுககு இனத்தானாகிய 11மாற் 
கு என்பவனும் உங்களுக்கு வாழ் 
ததுதல் செய்இருர்கள்; இகத மாற் 
சைக்குறித்துக் கட்டளைகளை ௮ 
டைகஈதா£களே, அவன் உங்களி 

டத்தில் வரும்பொழுது ௮வனை 
 அங௫கரித்துக்கொளளுங்கள், 

ட ௰க இயுளது என்னபபட்ட இ 
பேசவும் உங்களுக்கு வாழ்தது 

,தல்செய்கிறான்; விருச்சசேதனம் 
' உள்ளவர்களில் இவாகள்மாததி 
ரம் பராபரனுடைய இராச்சிய” 
திலே என்னுடனேகூட ஊழி 
யக்சாரராய் எனககு ஆறுதல்செய் 
துகொண்டுவகதார்கள். 
௰௨ உங்களில் ஒருவனாயிருக் 

கிற கிறிஸ்துவின் ஊழியச்காரனா 
இய !3எப்பாபபிரா என்பவன உங 
களுக்கு வாழ்சதுதல்செய்இரான்; 

  

| 

ளில் ஒருவனாகிய உண்மையுள்ள 

| 
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. ~~. 190s @ eg நீஙகள் பராபரனுடைய Hseun sofia பதறிசோல்றம் 23 0 ன் ப்பது ன 
எல்கை அறியும்படிக்கு, ல! ae பிலி ber Cah crane பாய் நிை | கள் வசனம் எப்பொழுதும். இ. * 3. எபி டு அ வந்தக் உட : | 
னிதாயும், '*உப்பால் இரசம் எற் ஈத்த ou) oe AG Oe 
றுறதுபோலவும் இருச்கச்கட | பபபட்ட வாச டக்கு அவன அப் பாழுதும | 

| ் வி 5 ஸி! 
வது. | ஜமாய உங்களுக்காக ண்ண்ப்ப்ங்க | 

iT: ே War 26 னால் போராடுகிறான் 1 
௭ 4 யமான சகோதரனு | aw “2௩ அப்படியே ower ome. 

மாய், உண்மையுள்ள ஊழியக்கார , 1 4542 பியா] அ A me 
னு . சப்பர | EFESTE ALD, இலாவோடிச்கையா | 

னுமாய், என்னுடனே கூடக்காத் ! | @ ன் 
க்கு. வேலையாளுமாய் இரும் இ யராபபொலி என்னும் ஊோக | 

ஜ் ம ுயாளு a Ge (னில் உள்ளவர்களுக்காசவும் மிகு | 
ற தீக்கு எள்பவன் என் செய் ! நச சாக்ரெதையுள்ள வனுய் இருக், 

இகளை எல்லாம் ௨ங்களுக்கு அறி ட அதியளள வனாய் இருக் | 
ப்பான் H ' இரான் என்பதற்குச் சாட்சியாய் | 

ட, கு இருக்கிறேன். | 
௮ ௨௫க௧ள செய்திகளை அறிந்து; | ௪ பிரியமான வைத்தியனாயெ | 

உங்கள் இருதயங்களுக்கு ஆறு 2 உ$மே, ௪ 91தூக்கா என்பவனும் தேமா 
தல செய்யும்படிக்கு; 29 உதிசோ, _! என்பவனும் உங்களுக்கு வாழ்த் 

௯ கான் 14வனையும், உங்க | உ பவே, ar, அதில்செய்இறார்கள். ப 
|



  

    

௰௫ 4 இலாவோதிச்கையாவில் | க. பி. ௬௪. 
இருக்கிற சகோதரர்களுக்கும் கிம் | அவ அஷ 

பா என்பவனுசகும் [அவன வீட்! ௧௦ 
& war ௯ 

டிலே கூடுகிற சபையாருச்கும 
வாழ்தீதுதலைச் சொல்லுஙகள். 
௰௬ “இரத நிருபம் உஙசளிடத்;?க செச, 6 

தில் வாடிக்கபபட்டபின்; BE ssc ட் 
இலாவோதிச்சையா சபையிலும் 4ச$மோ.௪௪ 
உாசிக்கபபடும்படிக்கும்; இலா। 5 * கொரி Ose 
வோதிக்சையாவிவிருந்து வரும் நி | டண் 
ரூபத்தை நீங்களும் வாசிககும்ப | 6 எபி 05 
டிக்கும் செய்யுங்கள், Ted os ௨௫ 

இட வெக வபவசகன்.. எவவைவதவவதகைன.. பஙவயப Hah அவை வக ணைவைகளளளைகைவலை. 

கொலோகியர் ௪ ௮இகாசம். 

  

அக்க 

௪௩௫ 

கர்சதரிடத்தில் பெற்ற ஊழியச் 
தை கிறைவேற்றப *பார்ப்பாயாச 
என்று சொல்லுங்கள். 

௰௮ 4 4பவுலாகயெ கான் உங்க 

ளுக்கு வாழ்த்துசல் செய்து, இதை 
என் கையினாலே எழுதினேன்; 
₹ரான் கட்டபபட்டிருக்றெதை கி 
னைத்துச்கொள்ளுங்கள்; 1தருபை 
உஙகளுடனே இருச்சச்சடவது.- 
ஆமன்;.   

  

  

 



  
  

  

I. THESSALONIANS. 

௮ப்போஸ்தலனாகயெ பவுல்   
தெசலோனிக்கேயருக்கு 

எழுதின முதலாம் நிருபம். 

க. அதிகாரம் 
& செசலோனிக்கேயரைப பவுல் எபபோதும நின 

வுகரநது அவாகளுக்காகத் தோததிரமும, செப 
மும பணணினதையும, டு அவரகளாடைய விசு 
வாசத்தின மிச்சயததையும, அவாகறாடைய ௫ 

ணபபதெவின் உதசதமத்தையுவருறிததத தான ௮ 
டைஈதிருஈத நிச்சயததையும அறிவித்தது 

பவுலும் 'ரிலுவானும் தீமோத்தே 
யும், பிதாவாகிய பராஈபரனுக்குள் 
ளும்; கர்த்தராகுய இயேசுர்கிறிஸ் 
துவுக்குளளும இருக்ற தெச 
லோனிக்கை ஊரிலுள்ள சபைக் 

கு எழுதுறெதாவது: ஈம்முடைய 
பிதாவாகிய பராபரனாலும், காதச 
ராகிய இயேசுககிறிஸதுவினாலும் 
*உங்களுககருக் இருபையும சமா 
தானமும் உண்டாசசகடவது. 

௨ ரி பராபரனாலே அன்புகூ 
ரபபடுற சகோதரரே, “எங்கள் 
சுவிசேஷம் வசனத்தோடேமாத 
இரமல்ல, வல்லமையோடும் [பரி 
சுத்ததவியோடும் *மி௫ுந்தரிச்சயத் 
தோடும் உங்களுக்குள்ளே பிரவே € 

ர் சித்தத்தினாலே, 

வக்கவளிவகிட ய வெ வ்சம் ரர 

இ. பி. ௫௪. 
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பு uth) am 
சகோதாரே, நீ 
நகள பராபானா 

லே தெர்து 
கொளள, 

7 யோவா 

௨௯ கலா மு 
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க,சசெசஈகசு 
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8உரோம௬ ௪ 

எபி ௬ம் 

> 

னாலே நீங்கள் செய்கிற கிரியை 
யையும், அனபினாலே பண்ணு 
இற  *பிரயாசததையும், நம்மு 

| டைய சாதசராகய இயெசுகூறி 
'ஸ்துவின்மேல் உள்ள ஈம்பிக்கை 
ப்லே காண்பிககற பொறுமை 

। யையும், சாஙகள்?இடைவிடாமல் 
நினைததுக்கொண்டு, 

௫ எங்கள் செப௱களிலே உஙக 

| ளேக்குறிசதாப பேசி, உஙகள் எல் 
லாருசகாகவும்; எப்பொழுதும் 

| 1பூராபரனைத தோததிரமசெய்டு 
| ரோம். 

சு 11நாஙகள் உங்களுகருள்ளே 
இருந்தபொழுது) , உஙகளுச்சாக 

| இபபடிபபட்டவாகளாய இருக 
| சோம் என்று ௮றிஈஇருகஏறீ£க 
ளே; அன்றியும்; நீஙகள் மிகுந்த 
 உபத்தரவததிலே '“பரிசுத்ச.இவி 

, யின் சசசோஷசதோடே வசனச் 
(தை ஏற்றுக்கொண்டு, 1"எஙகளை 

யும் கர்த்தரையும் பின்பற்றி, 
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௪ ஈம்முடைய பிதாவாகிய பரா   பரனுச்கு முன்பாக விசுவாசத்தி 

13சகொரி ௪ மச 2௪௪ பிவிக 

9கதெச மக | ் 1 

10உ௨ரோ க ௮ | மழூலு/ம; அகாயா காடடிலும உளள 

எபேசு 6௬௯ | இ . : , 
‘ FAT Ser WIAs Ww மாதி 

பிலே ௪ னை 

1]1கதெச ௨ ௧, ரியை வைச்தீர்கள். 

6, உ ow} மு எப்படியெனில், உங்களிடத் 

உதெச ௩ ௭ | Bed ந்து கர்த்தருடைய !*வசனம் 
12அப டு ௪௧, ௫ & ர 

எபி a se , மகீகேதோனியா gan - --டுக 

0௭. கதெச ௨௦௪ ௨செசக ௯௬-14 உரோ,ம௰௫. 

| 

   



  

க தெசலோனிக்கேயர் ௨ அதிகாரம். ௪௬௭ 
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றின விசுவாசம் 'எவ்விடஙகளி 
லேயும வெளியரஙகமாயிற்று, 
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கம் வஞ்சகத்திலும், அசுத்தத்திலு 
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ட முள்ளதாயிருசசவுமில்லை, 

சீ “சுவிசேஷத்தை எங்களுக்கு 
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சா மடமையைச் தேடவும் இல் 
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௯ அன்றியும் சகோதரரே, நாங் 
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௪௩௮ க தெசலோனிக்கேயர் ௩ அதிசாரம். 
  

த, பராபரனுடைய சுவிசேஷச் 
தை உங்களி த்தில் பிரசங்செ 
சோமே;. 
௰ விசுவாரிகளாகிய உங்களுட 

னே நாங்கள் "எவ்வளவு பரிசுத்த 
மாகவும்) நீதியாகவும், பிழையில 
லாமையாகவும் இருந்ததற்கு, நீங் 
களம் பராபரனோடேகூட சாட் 
களாய் இருக்கெர்கள். 
Os மேலும் தம்முடைய ”இராச் 
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மாச அபபடியிருந்தேன்; Beng 
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நித்து கான் உங்களுக்கு TAPS) 6௨ கபே தீதிரை ௮டைநதவர்களுக்கு மு6 
மேண்டுவதில்லை; நீங்கள்சாமே | 8 ௨ சபே  இிககொள்வதில்லை. 
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மிருக்கும்ப்டிக்குப பராபரனால் பட்ட atone ஆரவாரத்தோடும், பிர 
போதிக்சப்பட்டவர்களாய் இருக் 2.) தான அதன் இடும் சச்தத்தோடும்; 
இறீர்சளே. சட ௦௦ ௨௧ தேவ எச்காளத்தோடும் வானத் 

எபி ௪ சயோ,௨,௨௰்,௨௭ --16௧தெசக ௪--17கதெசசும௨--18 உரோம 6ஈ ௨கொரி௮௨௪ கொலோசுடு 
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க செசலோனிக்கேயர் டு Barat 
வ அவயம் eer எ வதரைவ்தஷ்ஷகள் வவுல, 

௪௪௧ 
  

இலிருந்து இறக இவெருவார்; ௮ப் இ, பி.டு௪ 

பொழுது இறிஸ்து விலிருந்து 1மரி। வெள அனும! 

தீசவர்கள் முதலாவது எழும்புவார் | 1] ககொரி 20 

கள், 9 om, @a., 

| க சொரி மட 
௰எ பின்பு *₹உயிரோடே மீதி ௪ ° 

யான காமும் ஆகாயத்தில் வருகிற நக் ச்சு 
oo 8 ச we டே 

கர்த்தாவுக்கு கேராக அவர்களோ ° (4 யோவா oe 

மெகூட 3மேகஙகளில் எடுத்துக் | ௨௪ ௦௪ ௧ 

    

. ச der ௨௪ கொண்டுபோகபபட்டு, இபப்டி eon aos 
எப்பொழுதும் *சர்த்கருடனேகூ '* தலவத பததி 
ட இப்போம், சொலதுப்கள 
இரு 60g ௨௪ ௬, 

௰௮ அகையால் இரச வார்த்தை 
களினாலே *நீஙகள் ஒருவருக்கு 
ஒருவர் ஆறுதல்செய்யுஙகள்.* | 

௫. அ௮திகாரம்.* 
க இறிஸது நியாய££$2வரு வராக்குரித்துச் சொவ 

kG HL & 7 

7 aQ@sr ௪௯ 

Boe ae wR, 

௪௪ பெ On 

ரக WO he, 

#) a Gu tm 

மவெளிக்க 

௨ இரவிலே இருடன் வருகிற 
1$4மத ௨௪ ௪௨   விதமாய்; ?சர்சசருடைய நாள்! ௨௩ உரோ 

வரும் என்று நீயசளே நன்றாய் | 050௪0௨, 0௩ 

் இருக்கறிரகள் [ecu @ 
I, GS கள். 15 தூச் ௨௪௩௪, 

௬ சமாதானமும்; சவுக்கியமும் 5௬ உரோ es 
ச ச . ச க te & Gat 

உண்டென்று அவர்கள் சொல் | 244 எபே 
லும்பொழுத, ?கர்பபவதியானவ | 6௦2 

16 gu ௨ மடு ளுக்கு வேதனை வருகறதுபோல, 
19 அழிவு சடுதியாய் ௮வர்சள்மேல் 
வரும்) அவர்கள் தபபிபபோவதே 
இல்லை. 

௪ 4 சசோதாரே, அர்த நாள் 

17 எசா ௫௯ der 

எபே ௬ Oe, 

oa, ௭ 

18 உரோ ௬ 

௨௨ ௧ தெச 
கம்கபே௨ 

* . Ff 1 oo 9 
திருடனைபபோல உங்களையும் பி be Ose ௨ 
டி ச்துக்கொள்ளச்சச்கசாக; 11நீங் | ௦, ௦௪ 

ள் ந் +H cy &&) ‘| 20 0.Crr be oO, 
$ ‘ அ. தீகாரத்தில் இரு ean ௬ ௨ கொரி 
கள அலல @ o@. 

௫ நீங்கள் எல்லாரும் ஒளி | ். தச் எல, 
. ச : . அலவத புத 

யின் பிள்ளைகளுமாய், பகலின் 22௧ கொரி oe 

பிள்ளைகளுமாய் இருக்கிறீர்களே, | ௨௮ woo 
5 க 7 3 ௨௯ கதிமோ ரம் இரவுக்கும், அர்தகாரத்திற் மம 

கும உளளானவாகள் அலல dm 9, der   ௬ YOU wpmaiteceru   
56 

வி, 0௬ பல புத்திமசகள படி.பபிதது, ௨௩, கிரு | மச மப 
பாசை முடித்தது 9 எரே ௦௩௨௧ 

ச ’ + 6 ச சே ம்க Om 
வைகள் KL SG காலங்களை , ப 

் . . abt Oh Fe Fm 

யும் கேரஙகளையும்குறிததுச் சசோ | 1௨ ௦ 
தரரே, 7மான் உஙகளுககு எழுத மிர ௪போ 
வேன லை ma வண்வெதில்லை. 12எபே டு ௮ | 

Jos 2G டு 

போல 13நாம் தூங்காமல் '*விஜித் 
தசக்சொண்டு தெளிவாய் இருச்சச் 
கடவோம். 
எ 15தாங்குறவர்கள் இராத்திரி 

யில் தாங்குவார்களே; 1$வெறி 
கொள்ளு றெவர்கள் இசாத்திரியில் 
வெறிகொள்ளுவார்களே. 

। ௮ பசல் மனிதரா௫ய நாம்,.விசு 
| வாசம் அன்பு என்னும் "மார்பின் 
கவசததையும்; இரட்டிப்பின் ஈம் 

| பிக்கை என்னும் தலைச்€ராவை 
yo தரிததுககொண்டு செளிவா 
டயிருக்கக்கடவோம் 
| ௯௬ பராபரன் நம்மைச் சோபர்க் 
, இனைக்கு அல்ல, 19நம்முடைய 
siggii@u இயேசுக்கிறிஸ்துமூ 
லமாய் இரட்சிப்பை அடைந்து 

, கொள்ளுசற்கு ஏற்படுத்தினாரே. 
௰ காம விழித்திருப்பவர்களானா 

லும், நித்திரை அடைர்சவாகளா 
- ஞலும சம்முடனேகூட உயிரோ 
। டிருககும்படிக்கு, Han wwe 
காக மரித்தாரே. . 

௰க இசையால், நீங்கள் செய்து 

 வருறெதுபோல ஒருவருக்கு ஒரு 
, வா ஆறுதல்ர் சொல்லி, ஒருவனை 
| ஒருவர் ஊன்றக்கடவீர்கள். 

Oo 4 அன்றியும் சகோதரரே, 
உங்களுக்குள்ளே பிரயாசப்பட் 
டு, காத்தருக்குள்ளாக உஙகளுக்கு 
முதீலாளிகளாய் இருந்து, உங்க 
ளுக்குப் புத்திசொல்லுறெ போர்க 
ளை *நீங்கள் ௮றிஈதுகொண்டு, 
Om அவர்களுடைய கிரியை 

யின்ரிமித்தம் அவர்களை மிகவும் 
அன்பாய் எண்ணிக்சொள்ளும்ப 
டிக்கு உங்களை வேண்டிச்சொள் 
ஞுஇரோம்; * உங்களுக்குள்ளே 
கமாதானமாய் இருபபீர்களாக. 
௰௪ 4 அன்றியும் சகோதரரே, 

ராங்கள் உங்களுக்கு எச்சரிச்சை 
யாகச் சொல்லுகிறது] என்னவெ 

ன்றால், **ஓழுங்கில்லாதவர்களு 
க்குப$ புத்திசொல்லுஙகள்; *5இ 
டனற்றவர்களுக்கு ”ஆறுதல்செய் 
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௪௫௪௨ க தெசலோனிக்கேயர் டூ அதிகாரம். 
  

யுப்கள், 'பெலஈனனாத் தாங்குங் (இ. பி.டு௪.। ௨௩ 4 சமாதானத்தின் பரா 
கள்; "எல்லாருக்கும் நீடியசாந்த| ௮௮-௯7 | பரனே. 11முழுவதும் உங்களைப் 
மாய் இருங்கள். 1 உரோ ௦௪ ௪, பரிசுத்தமாக்குவாராக) இப்படி 
௰டு 4 3எவலும் மற்றொருவன் nee “உங்கள் முழு ஆவியும், ஆத்துமா 

செய்யும் தீமைக்குத் தீமையைச் |9சலாடு ௨௨ (வும்) சரீரமும் நம்முடைய கர்த்த 
செய்யாமல், எபபொழுதும் உஙக | “ப * ௨ | ராஇிய இயேசுகிறிஸ்து வருகை 

உட, த | கொலோ ர . 
ஞுக்குள்ளும் மற்ற யாவருககுள் 0௨ உஇிமோ யில் 15பிழையில்லாதவைகளாய் 

ஞம் *ஈன்மைசெய்யப பின்தொட | ச ௨ இருக்கும்படி காச்சப்படச்சட 
3m Cor wee ரும்படி. எச்சரிக்கையாய் இருப | og, ats, ay | US 

பீர்சளாச. ௦ 0 | ne oe em | ௨௪ 16உங்களை அழைக்கிறவர் 
௬ எப்பொ ம சநதோ। 2 சிசி ் FI OO oom va ve  உண்மையுள்ளவா; அவரும் gL! 

ஷமாயிருங்கள்; இடைவிடாமல்! க எ படியே செய்வார், 
செபம்பண்ணுங்கள். «Cu & & 

| 

7 . 4 eur | ௨ட ர சகோதாசே, '"எங்களு 
௰௪ எல்லாவற்றிலேயும் Cane ச சக கம்௨ க்காக விண்ணப்பம் பண்ணுக 
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திரம்செய்யுங்கள். (5 ௨ கொரி & 0 Gor. 

os அப்படிச் செய்றெதே கிறி பிலி ௪௪ ஓ 
ol 6 gre ©.9 a 

ஸ்து இயேசுவுச்குள் உங்களைக் “உரோ 

குறித்துப் ப.ராபரனுடைய இத்த। ௦௨ ௦௨, எபே | 

௨௬ 18எல்லாச் சகோதரரையும் 
பரிசுதத முத்சத்தோடே வாழ்த்து 

மாய் இருக்கின்றது. 
் on வெ சல்செய்யுகைக 

மக ர “ஆவியை அடச்பெபோ ச பே தக | ௨௪ 19இக்த நிருபச்சைப பரிசுத் 

டாதிருப்பீர்சளாக. 7 பேடு ௨௦ தீமான சகோதரர் யாவரும் படித் 

௨௰ ?திர்க்கததரிசனங்களை FL சொவே, * து அறியும்படி செய்யவேண்டும் 

டைபண்ணாதிருங்கள். 
8 சபே oe ay | எனத கர்த்சாமேல் ஆணையிட்டு 

௨௪ 1%யாவற்றையும் ஆராயந்து ' *8ளே ௪௮2 உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொள்ளு 
உழிமோ ச்சு இறேன்ள் 

பார்த்து, 11நலமானதைப் பிடித்! ,கொரிச௩௦ 
அக்சொள்ளுங்கள். 9க கொரி, 2௪ | ௨௮ 4 “நம்முடைய கர்ச்தரா 
௨௨ 13பொல்லாங்காய்த் தோன் |, 0 ௨ அய இயேசுச்கிறிஸ்துவினுடைய 
றற யாவற்றையும்விட்டு விலகு  ௨௰௫ கபே | கிருபை உங்களுடனே இருக்கச் 
வீர்களாக, os கடவது.--அமன். 
1]பிவீச௮--12கசெசச௦௨--13பிலி ௪, ௬--14கதேச ௬ மஈ--15க கொரி க ௮ு--]16ச கொரி க ௯ ம௬ 
௨செசுகக--17சொலோசு௩ ௨தெசகச --18 உரோம்சுமசு --19 சொலோச ம்சு 0 Oss ade —* yong ods 
ருடைய சாமத்தினாலே உ௰களுக்குக் கடடளையிடுகிறேன.--90 உரோ மச ௨௦,௨௪ ௨ தெச சும்    



    

  

II. THESSALONIANS. 

அப் போஸ்கலனாகிய “பவுல் 

தெசலோனிக்கேயருக்கு 

எழுதின இரண்டாம் நிருபம். 

க. அதிகாரம். 
க அவர்களுடைய விசுவாசத்தையும, ௮அனபையும 

பொறுமையையுமகுறித்துபபவுல மெச்சிக்சொண ! 
@, os அலவற்றினாலே துனபததில இவாகள 
ஆறுதலடையவும, பராபான் நீதிபரரெனறு உண 
சவும் பல் நியரயலகளைச் சொன்னது 

பவுலும் 'சிலுவானும் தீமோத்தே 
யும், நம்முடைய பிதாவாகிய பரா 
பரனையும் காத்தராகய இயேசுக்கி 
றிஸ்துவையும் பற்றியிருச்செற தெ 
சலோனிச்கே ஊரிலுள்ள சபை 
க்கு எழுதுகிறதாவது: 

௨ 3ம்முடைய பிதாவாகிய பரா 
பரனாலும், கர்த்தராடெய இயேசுச் 
இறிஸ்துவினாலும் உஙகளுக்குக 
இருபையும் சமாதானமும் உண் 
டாசச்சடவது 

௩ 4 சகோதரரே, *மாங்கள் ஏப 
பொழுதும் உங்களுக்காசப் பரா 
பரனைத் தோத்திரிககச் கடனாளி 
களாய் இருக்கிறோம; உஙகள் விச 
வாசம் மிகவும் வளருகிறபடியினா 
லும், டீங்கள் எல்லாரும் ஒருவ 
ருக்கு ஒருவர் காட்டுகிற அன்பு 
அதிகமாடிறபடியினாலும் நாங்கள் 
அபபடியே செய்யதசக்கது. 

௪ ஆதலால் “நீங்கள் சஇச்டற 
சகலதுன்பங்களிலேயும், உபத்தி 

| சவங்களிலேயும் 4பொறுமையை 
யும் விசுகாசச்தையும் காண்பிக்க 
le 
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சல ௪௯௬ ௪ 

கதெச௪டு 
35 உசோ,௨ ௮ 
ர் அலலது தி 
யைச் சரிக்சட 

ஈடுவார் 

16@ Cor aa. 
oo ofr a. de 

றபடியினாலே; உங்களைக்குறித்து 
நாங்களே 'பராபரனுடைய சபை 
களில் மேன்மைபாராட்டுகிறோம். 

டு பராபானுடைய இராச்சியச் 
இன்கிமிகசம் நீங்கள் (இப்படிப்) 
£பாடுபடுகிறவர்களாயிருக்க, ௮வ் 
விராச்சியத்திற்குப் பாத்திர என் 
௮ எண்ணப்படுவதற்கு ஏதுவா 
சப பராபரன் நியாயமான தீர்ப் 
புச்செய்வார்' என்பதற்கு அவை 
கள்௮த்தரட்சியாய்இருக்குன்றன. 
௬ அல்லாமலும், கர்த்தராகிய 

இயேசு தமது வல்லமையுள்ள தூத 
ரோடும்,* 11சுவாலையாய் எரிஇற 
அக்கினியோடும் ''வானத்திவிருர் 
அ வெளிப்படும்பொழுத; 

௭ 13உஙகளை உபத்திரஉப்படுச் 
அடிறவர்களுக்கு உபத்திரவத்தை 
யம், உபத்திரவப்படுகிற உங்க 
ளுச்கு 3எங்களோடேகூட gp 
சலையும் பதில்கொகெடறது பரா 
பரனுக்கு முன்பாக நீதியாய் இரு£் 

௮ அப்பொழுது ''பராபரனை 
, அறியாதவர்களுக்கும்; ஈம்முடை 
ய கர்த்தரா௫யெ இயேசுக்கிறிஸ்து 

' வின் '*சுவிசேஷத்திற்குச் Cpu 
| படியாதவர்களுக்கும் யுள்ள 
ஆக்னையைச் செலுத்துவார்.1 

  
௨செச,௨௮ ௯ அவர்கள் கர்த்தருடைய சர் 

நிதானத்திவிருந்தும்; அவருடை     
 



  

௫௫௪ ௨ தெசலோனிக்கேயர் ௨ a Barr. 
  

௨ இறிஸ்துவினுடைய காள் சமி 
பமாயிருக்றெதாகச் சொல்லுகிற 
அவியினாலாவது, வாயினாலாவது, 
எஙகளிடத்திலிருஈது வாததாகக் 
காட்டுகிற கிருபத்தினாலாவது, நீங 
கள் சீகரமாய் உங்கள் மனதி 
லே அசைவுபடாமலும் சலங்கா 

ச மலும் இருபபீர்களாக, 

சரியப்படுத்சப்மடும்படியாயும் வ. $ ௨ ௨௪ ௩ உங்களை வஞ்ூக்கும்படி 
ரும்பெ1 ழுது; (அப்படியே BLE | * அல்லது பாத் வருகிற எவனுக்கும், எவ்விதத்தி | 

கும்;) நீங்கள் எங்களுடைய சாட் | oe “om | னாலும். இடங்கொடாதிருங்கள், | 
சியை விசுவாடித்தபடியினாலே, 6௪ தொ 5 « என்னத்தினாலெனில்,""அஈசகாள் | 
(உங்களிடத்திலும்) அப்படியே ம செச ௪ வருதற்குமுன்னே  சுவிசேஷத் 
௮ச்சாளிலே (ச்சரியப்படுத்தப ட anne தவிட்டு விலகுதல் உண்டாக 
படுவார்). மாற Om ௨௭ வேண்டும்; அல்லாமலும் Peg 

sGse 2 tt por weenslu !3பாவமனிதனும் | 
“பே உ உ வெளிபபடவேண்டும். 
சயோசக ௪ அவன் 1*தேவன என்னப்ப | 

30மத ௨௪ ௪ | 

தசேவனுமாய்க் கர்ததருமாய இருக் 
இற இயேசுக்கறிஸ்துவி 2 இயேசுக்கிறிள்துவினுடைய பச ௨௪ 2. ட்ட யாவர்க்கும், தேவ ஆராதனை | | ' அடை(றெ யாவர்க்கும் '*விரோ | 
இருபையின்படியே, *ஈம்முடை 

oe ச ச சீமோ ௪௪ 
ய சர்ச்தராடுய இயேசுக்கிறிஸ்து | 1“. ் மன்றக் , 

ர ணு வலா. 0: தமாய்தி தன்னை உயர்சதி, இபப | 
ன் காமம் உங்களிடததிலும்,ரீங । wo 

சன் அவரிடத்திலும் மிமைப்ப, 152-412 ௨௦ , ந பராபரனுடைய ஆலயத்திலே | 
. , . போ, ௨௦3 ! தேவன்போல உளுக்காக Tr 

இத்தபபடும்பொரூட்டாக ் 4 Ne ் ழுக்கார்துடி தி 
a G ் | Ged 0 6 மே தேவன் என்று தன்னைக கா 

ய வல்லமையின் மடமையில் நின் |. பி. ௫௪. | 

Dw ba, நித்தியமான அழிவா | செவ 
கய சண்டனையை அடைவார் | ட ச 
Sar. | 

௰ “அவருடைய மகமை அவரு 2am gH 
டைய பரிசுத்தவான்களிடச்தில் | 
விளங்கும்படியாயும், தவா விச 3 ௪௭ ௬௮ ௨9 
வாசிகள் எல்லாரிடத்திலும் ஆச் ** பே ௪ ௭ | 

| 

  

  

    
De நம்முடைய பராபரன் am ம ள் ம் | 
on as . sat y @ ண்பிபபான். | 

த ரச்வும்-* (சமது) சமையன்ள ste 2. ௫.4 நான் உங்களிடத்தில் இ. 
ராக ம் யயளள | Fog By, ரு ட்! 

eye Bayly” NBS bag 4 am ara? a GasOunips, Qeowster ews | 
' ௫ததம முழுவதையம சுவாசத. 

| 

| 
| 
| 

: | டீடு Os He குச் சொன்ே (தின் இரியையையும் பலமாய் | Ged oe சு 00" ee Nun? 
( உஙகளிடத்தில் ) நிறைவேற்ற | 

வும் வேண்டும் என்று எபபொழு: வெளியாகும்வனாச்கும,இபபொ 
அம லக்க கா] | மூது௮வனுக்குக்சடையாயிருகக | 
LI ODOT SOD REINO (1p LD» ர அவகத ௮வ/றதுர் இன்னதென்றும் அ௮றிஈதிருக் | 

. | னைப பிடிரறுக் ' : 
௨. அதிகாரம்: [ கொளு இெத , இறாகள், 

. 6 | a ye ள் ந்தஇரக௫ । 
ச ௮லாகள௭ பெற்றுக்கொண்ட சததியத்சை உறுதி ஸரி Cur & a4 Broce or aire BY ் 

யாயப பறறியிருக்கப போதித்து, க விசுவாசததி (LILO இபபொழு & பையப் 

| னிறறை எல் சி “ranges! on | இன்றது; இக்காலச்தில் (oe 
வருமுன அகதிச்திறிஸதவின வெளிபபடுத ‘ : ச 
பம நரச்சதரிசனமாக அறிகித்த, ௦8 அதின 17 போபு ௪ ௯. GF) சடையாய இருககறவன் & 

மேல மூனசொனன புததிகளை மழபடியும் செ எசா be 6 | கப்படுவதுமாத்இரம் வேண்டும். 
ல்வி அவர்களுச்சாக வேண்டிக்கொணடறு ஒரே சுடு து அபபொழுது அந்த Heo 

Qa a de 

களுக்கு ஞாபகமில்லையா? 

௬ ௮வன தனது காலசஇலே 

அன்றியும் சகோதரரே, "ஈம்மு bn 06 மச்சாரன் வெளிபபடிவொன்; ௮வ 
டட 4 ச ௯ » டெமி)! 6 ் 

டைய சர்த்தராயெ் இயேசுக்கறி ௨4 னைக் கர்த்சரா௫ுய இயேசு தம்மு 
ஸ்து வுருவதையும், சாம் ௮வ। (டைய வாயின் சுவாசத்தினாலே 

ரிடத்தில் சேர்ச்சப்பவெதையும் 19தானி ௭௦௦௧ 18 அழித்து, தமது வருகையின் 
குறிதஜ நாங்கள் உங்களை வேண் 19௪௪௮ 19பிரகாசத்தினாலே நாசம்பண்ணு 

௬௯ ௭ Coe | 
டிச்சொள்ளுறது என்னவென் , வார். 

ரல்) ப ௯ ௮வன் எப்படித் தோன்றுவா 
ராணி. 
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௨ தெசலோனிக்கேயர் ௩ ௮திகாரம, FEB 
  

னெனில், சாத்தானுடைய ஈடச் 
தையின் விதமாய், பொய்யான 
௮ற்புதங்களோடும், அடையா 
ளங்களோடும், மிகுந்த வல்லமை 
யோடும், 

D அ௮நீதியினால் உண்டாகும் எல் 
லாவித வஞ்சசத்தோடும்; “கெட் 
டுபபோகிறவர்களுக்குள்ளே தோ 
ன்றுவான்; இரட்டிச்கப்படும்படி 
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வெளி மக டக 
Cm ௨௧, 

83௨ சோரி. ௨ 
மடி ௪ ரு 

க்கு ஏதுவான சத்தியச்தின்மே ! 4 உரோ,க ௩௨, 
லுள்ள அன்பை அவர்கள் தரித்துக் 
கொள்ளாமல் இருப்பதால், அப் 
படி ஈடக்கும். 
௰௪ அதினாலே சத்தியத்தை ஈம் 

பாமல், *அநீதியில் பிரியமான யா 
வரும் அக்கினைக்கு உள்ளாச்கப 
படும்படிக்கு) 
De அவாகள் “பொய்யானதை 

ஈம்புதற்கு ஏதுவாக வஞ்சகச்சை 
நடபபிககிறதைப் பராபரன் ₹௮ 
வாகளுககு அனுப்புவார். | 
Om 4 காத்தராலே அன்புகூரப 

பட்ட சகோதரராகிய நீங்கள்; 
பினால் பரிசுததமாக்கப்படு : 

இறதினலும், சததியகதை விசுவா , 
சிகதறதினாலும், இரட்செபபு ௮ 

டையும்படிகரு “அ இழமுதல் பரா 
பரன *உஙகளைத தெரியதுகொண 
ட படி.யினாலே; 'நாஙகள உஙக 
ளைககுறிதது எபபொழுதும் பரா 
பரனைசு தோசதிரிசகச் கடனாளி , 
களாய் இருக்கிறோம். | 
௰௪ நீஙகள் ஈம்முடைய கர்தத। 

ராகிய இயேசுகிறிஸ்து வினிடச் 
இல் 1மமையை அடையும்பொ 
ரூட்டாக;, எஙகள் சுவிசேஷத்தி | 
னாலே அத இரட்சிப்புக்கு அவர் 

உஙகளை அழைததார். 
௰௫ 4 அனபடியினாலே சகோ 

தரே, நீஙகள் நிலைகொண்டு, 
எங்கள் வார்த்தையினாலாவது திரு 
பத்தினாலாவது சாங்கள் Mowe 

| 

  

களைப பற்றிக்கொள்வீர்களாக. 
௰௬ 1*நம்மிடத்தில் ௮ன்புகூர்ச்   

| 
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6 t sioug Pid gous சாத்திரச்கம். பொறுமைக்கும 

இஃ அவகூட 
1 ne 

பிக்கையையும், கிருபையாய் கழகச் 
குச் கொடுத்திருச்றெ ரம்முடைய 
பிதாவாகிய பராபரனும், 18சம்மூ 
டைய கர்த்தராகிய இயேசுக்டி 
றிஸ்துவும் உங்கள் இருதயங்க 
OES ஆறுதல்செய்து; 

௪*எல்லாவித ஈல்வசனத்திலும், 
நற்திரியையிலும் உங்களை 11ஸ்இ 
ரபபடுத்தச்சகடவா்? 

அதிகாரம். 
௪ தனக்காகச் செபம்பண்ணவேண்ு செனறும்) 

௩ அலாகளமேல் தனக்குள்ள ஈம்பிக்சை இன் 
னசெனறும சொலலவி,ட அவாசளுக்காசப பரர 
பானை வேண்டிக்கொண்டு, சு இல புத்திகள் 
சொலவி, லிசேஷமாயச் சோமபலையும செட்ட 

சகவாசததையும விலக்கக் சற்பித்த, 0௯ செபத் 

தோமெ, வாழ்த்தலோடம கிருபத்தை முடித்தது 

சகோதரரே, கடைசியிலே உ 
சளிடததிலே ஈடகச்கிறதுபோல, 
கர்த்தருடைய வசனம் ஓடி.* மட 
மைபபடும்படிக்கும், 

௨ 8துூர்க்குணராகயெர் பொல்லா 
தீமனிசர் கையில்கின்று நாங்கள் 
இழுக்கப்படும்படிக்கும்எங்களு 
SENS விண்ணப்பம்பண்ணுவீர்க 
ளாக; விசுவாசம் எல்லாரிடத்தி 
லும் இல்லையே. 

௩ **கர்சசரே உண்மையுள்ளவர்; 
அவா உஙகளை அதிரபபததி, 
பொல்லாங்கனுக்கு *£விலக்இக் 
காத்து க்கொள்வார். 

௪ மேலும் சாஙகள் உங்களுக்குக் 
கட்டளையிட்டவைகளைக் செய் 
இற£கள் என்றும், இனிமேலும் 
செய்வீ£கள் என்றம், உங்களைக்கு 
றித்துச் கர்த்தரிடத்தில் ஈம்பிக் 
கையாய் இருக்கிறோம். 

ட wenger உங்கள் இருதயங் 
களப் பராபரனுடைய அன்புக் 
கும், இறிஸ்துவிஷன் பொறுமைக் 
கும்] நேராக நடத்தக்கடவர். 
௬ பின்னும் சகோதரரே, நம்மு 

டைய கர்த்தராகிய இயேசுக்கி 
றிஸ்துவின் சாமத்தினாலே நாங் 
கள் உங்களுக்குக் கட்டளையிடு 
Gog என்னவெனில், **நீங்கள் 
& Ose 66,.—25 ௨ செச௨ 00, 

  

க. வெக்கல அசா கத்து எனவைதவவள் அரவக் மடவ. 

  

     



  

௪௪௪௬ ௨ தெசலோனிக்கேயர் ௬ ௮திகாசம். 
      

எங்களிடத்தில் கேட்டு ஏற்றுக் 
கொண்ட முறைமையின்படி ௩ட 
வாமல், 1ஓமுங்கில்லாமையாய் 6 
டக்றெ *எர்தச் சகோதரனையும் 
3விட்டு விலகவேண்டும். 
எ *எங்களை இன்ன இன்னவித 

மாய்ப் பின்பற்றவேண்டும் என்று 
நீங்கள் அறிஈதிருக்சீர்களே; ரா 
ங்கள் உங்களுக்குள்ளே gape 
இல்லாலமயாய் ஈடவாமல், 
௮ ஒருவனுடைய அப்பத்தை 

யம் கைம்மாறில்லாமல் சாபபிடா 
மல் உங்களில் ஒருவனுக்கும் பார 
மாய் இராதபடிக்கு, இரவும்பக 
லும் பிரயாசத்தோடும் வருச்தச் 
தோடும் ₹வேலைசெய்து (சாபபிட் 
டோம்). 

பதற்கான) 1௮இகாரம் எங்களுக் 
கு இல்லை என்றல்ல, நீங்கள் எங் 

குச் சாண்பிச்ச மனதாயிருர்தபடி. 
யிஞலே அப்படிச் செய்தோம். 
௰ ஒருவன் வேலைசெய்ய மன 

களிடத்தில் இரநதபொழுது உங் 
களுக்குக் சட்டளையிட்டோம். 
௰க 12இபபொழுது உங்களில் 

இலர் வேலையொன்றும் செய்யா 
மல் வீண் அலுவலாய் ௩ஈடாது, 
11ஓமுங்கில்லாமையாய்த்திரிகிறார் 

    

  

    

களைப் பின்பற்றும்படிச்சான இ. 
ருட்டாநதமாச எங்களை உங்களுக் tre ws 

  

சள் என்று கேள்விபபடுகிறோம். । 
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De Quuguuc_erser *g 
மைதலோடே வேலைசெய்து, தங் 
கள் ௮ன்னச்தைச் சாப்பிடவேண் 
டும் என்று ஈம்முடைய கர்த்த 

ராகிய இயேசுக்றிஸ்துவினாலே 
3அவர்களுக்குப் புத்தியாகச் சட் 
டளையிடுகிறோம். 
௰௩ சகோதரரே, 1*நீங்கள் ஈன் 
மைசெய்கறதிலே இளைப்படை 
யாமல்* இருபபீர்களாக. 
௰௪ மேலும் ஒருவன் இந்த நிருபத் 

இன்படி: எங்கள் வசனத்திற்குச் 
£ழ்பபடியாமற்போனால்ர ya 
னைச் குறித்துக்கொண்டு, 15அவன் 
லெட்கபபடும்படிச்கு ௮வனுட 
னே கலவாதிருபபீ£களாக. 
௰டு ௮ப்பொழுதும் 14அவனைச் 
சத்துருவைபபோல எண்ணாமல்) 
17சகோசரன் என்று எண்ணி, ௮வ 
னுக்குப புததிசொல்லுங்கள். 
௰௬ 18சமாதானத்தின் சாத்கா எப் 

பொழுதும் சகலவிசத்திலும் உங 
களுச்குச் சமாதானத்தை அதுக 
இரடச்சச்கடவர்; சர்த்தர் உங்கள் 
எல்லாரோடும்கூட இருப்பாராக. 
Der FY 1?பவுலாநிய கான் என் 
கையெழுச்தோடே வாழ்த்துதலை 

ன தேபபடியா ஏழுகினேன்; நிருபங்கள்சோறும் 
மறபோலை நி, 

ருபத்தின- வே ॥ 
1 

இதுவே அடையாளம்) guuyg 

15மத் £௮ 6௦௭ எழுதுகிறேன். 
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oe சு ag 
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@ oe, (RESEEL AZ). — QW »  



  

க. அதிகாரம். 
௧ பவுல மகசேதோனிபாவுச்குப போனபோத,தான 

இமோத்தேயுவுக்குக் கொதெழ சடடளைகளை நினைப 
பூட்டி,டு கியாயபபிரமாணததை அருசரிப்பதை 
யம) அதின கடைபெபொருளையுககுறிததும) 6௧ 
தான அபபோஸதல ஊழியததக்கு அழைக்கப 
படடதைகருநித்தும், ௨௦, இமெனேயு, அலேக் 
ருசாதா எனற இரண்டு தரோதகெளைக்குறித்தும 
சொலலியத, 

தம்முடைய இரட்சகராயிருக் இற 
1பராபரனும், *ஈமது நம்பிக்கைக் 
குறித்தான காத்தராகய இயேசுக் 
இறிஸ்துவும் கொடுத்த கட்டளை 
Wena, Curse Giorgi al cr 
அபபோஸ்தலனாயிருக்கிற பவுல், 

௨ *விசுவாசத்தினாலே உத்தம கு 
மாரனாகிய *திமோத்தேயுவுக்கு ௭ 
முதுகெதாவது: ஈம்முடைய பிதா 
வாகிய பராபரனாலும்) நம்மு 
டைய சர்தீதராகய இறிஸ்து இயே 
சுவினாலும் *இிருபையும் இரக்க 
மூம் சமாதானமும் உண்டாசக்ச 
டவது. த 

௬ ரி "வேற்றுமையாய்ப் போத 
சம்பண்ணாதபடிக்கும்) விசுவாசத் 
தினால் வருறெ திவ்விய எழுப்புத 
லை அல்ல, ?தருக்சங்களை உண்டா 
ச்ருற முடியாத வம்ச அ௮ட்டவ 
ணைகளையும் கட்டுக்கதைகளையும்     

J. TIMOTHY. 

௮ப்போஸ்சலனாடிய பவுல் 

தீமோத்தேயுவுக்குஎமுதின 
முதலாம் திருபம். 
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10௮அப உம கச 
பிலி ௨ ௨௪ 

1] உரோ மழு; 
உ சலா டும்ச௪ 

19 ௨ இமோ ௨ 
ட்ட 

*டிஅல்லத நோக் 
காமல் 

13சநிமோ சு 
௪, டெ௰ 

கச தீமோ ௬௪ 

15 உபோ ௭ de. 

  

9பற்றிக்கொள்ளாதபடிக்கும் நீ ௪ 
லருக்குச் சட்டளையிடும்பொருட் 
டாக) 
௪ 11நரன் மக்கேதோனியாவுக் 

குப் போனபொழுது, உன்னை 
எபேசுபட்டணத்தில் இருக்க வே 
ண்டிக்கொண்டதின்படி (நீசெய் 
வாயாக): 

டு 4 கட்டளையின் கடைூபெ 
பொருள் என்னவெனில், "சுத்த 
மான இருதயத்தினாலும், ஈல்மனச் 
சாட்சியினாுலும், வஞ்சனை இல் 
லாத விசுவாசத்தினாலும் பிறக்க 
அன்பே. 

சு சிலர் ௮ர்சப பொருளைவிட்டு 
விலஇ* !3வீணனை பேச்சைப் பே 
இவருகிருர்கள். 

௭ ௮வர்கள் தாங்கள் சொல்லு 
இறத இன்னதென்றும், தாங்கள் 
இருட்டாந்தபபடுத்துறெது இன் 
னதென்றும் '* அறியாதிருந்தும், 
நியாயசாஸ்திரிசளாய்' இருக்க வி 
ரும்புகிருர்கள். 
௮ நியாமப்பிரமாணததை ஒரு 

வன் நியாயப்படி அ.றுசரித்தால் 
Bigg (அவனுக்கு, கன்ழையாய் 
இருக்கும் என்று அறிந்திருக்க 
றோம். 

  

   



  

அதிகாரம். | 
  

௪௪.௮ க திமோத்தேயு ௧,௨ 

& அன்றியும் எங்களுக்குத் தெ। 8. பி, சுடு. 
ரிர்திருக்சறெபடி Cunwudsor) 
ணம் நீதிமான்களுக்கு அல்ல, ௮௧ 
இரமக்காரருக்கும், கழ்பபடியாத 

  ௰ வேசிமாக்கருக்கும், ஆண்பு 
ணர்ச்சிக்காரருக்கும், மனிசமாத் 
திருிறெவர்சளுககும், பொய்ச் | 
காருக்கும், பொய்யாணை 908,” 

தவர்களுக்கும், 
௰க *பாகடயமுள்ள பராபானு 

1 கலா ௩ 0௯ 

டு ௨௬ 

டையவர்சளுக்கும், தாய்தசபபன் | ௨ 2 
மானா கொலைசெய்கிறெவர்களுக் 4௪ சொரி ௯ 

ச . க ம௪எகலா ௨௭ 
கும்; மற்ற மனிதரைச் கொலைசெ வோ . 

ய்கிறவர்களுக்கும், ௨டி க தெச 
௨௪ சுதீமோ 

௨௭ உரோ 
| கக இத் க்க 
5௨ கொரி ௦௨ 

  
'68க கொரி, ௭ 

| உடு 

௨ சொரி ந 

டைய மூமையான சுவிசேஷ ! வட ச் 
இின்படி இருக்றெ "ஆரோக்யெ உடு 
மான் உபதேசத்திற்கு வசமா ச்ச் கொரி 

யிருக்க மற்றெொதப பொல்லாங |! 0@ ௯ பிலிக 
கைர் செய்கறெவர்களுக்கும் சொ * ர னு 

டுச்சபபட்டிருக்கெறது. | போகா mae, 
௰௨ *அந்தச் சுவிசேஷம் எனக்கு : ௪௪ gu ௩ 

ஓபபுவிச்சபபட்டது; *என்னைப | டம 
பலபபடுத்துற ஈம்முனடய காத் 

இனபடியால், அவருக்குத தோத் 

இரம்செயடறேன்.   
Om முன்னே சான் *தூஷணிக் | 6 3 சபோ 

சிற வனுமாய், துன்பபபடுத்துஇற । 

ககொரி மடய 

தராகய இயேசுக்கிறிஸது என்னை 11௨ தீமோ ௪ 
₹உண்மையுள்சாவன் என்றெண் 12 od ட்ட 
ணி, இரச ஊழியததிற்கு ஏற்படுத் | 13மத ௬ ௦ 

மாற உ Der 

தூச டு ௩௨ 
ம௬௯௰ம் உரோ   
சு 

பச தமோ a | 

படிக்கு இறிஸது இயேசு உலகத | 
இல் வந்தார் என்கிறது 1*உணமை 
யும், எல்லா அங்கிகரிப்புக்குப 
பாததிரமுமான வார்ச்சையாய் இ; 

வர்களுக்கும், தேவபததி இல்லாத 1220௭ “| ருக்சின்றது; பாவிகளில் நான் | 
வர்களுக்கும், பாவிகளுக்கும்; அ 3௪ $மோ ௪ | பிரதானமானவன். | 
சுத்தருக்கும், லவு£க ஈடக்கையு ne Bee ௰௬ அப்படியிருந்தும் நித்திய 

சீவனை அடையும்படி இனிமேல் | 
இயேசுச்சறிஸ்துவினிடத்தில் afl 
சுவாசமாய் இருபபவாகளுசகுத் 

5திருட்டார்தததைக் கொடுக்கும் , 
பொருட்டாக, பிரசான பாவியா , 

கிய என்னிடதகிலே எலலா நீடிய , 
பொறுமையைக் காண்பிககும்ப : 

டிக்கு *இரசகம்பெற்றேன். 
Der '"நித்தியமும “அழிவில்லா. 

மையும் 1$அதரிசனமுமுள்ள இரா. 
சனுமாய், “ஒருவராகிய ஞான | 
மூளள பராபரனுமாய் இருக்கற | 
அவருக்குச் *1சனமும் துதியும் 
என்றென்றைககும் உண்டாமிரு 
பபதாக. --ஆமன். 
௰௮ 4 என் குமாரனாகிய Bong 

தேயே, *உன்னைககுறித்து முன், 
னுண்டான தீர்கசசரிசனங்களின் | 
படியே Bsrer Base SLL lar | 
யை உனககு ஒப்புச்கொடுக9 
றேன். | 
௰௯ 34அந்தப்படி நீ விசுவாச , 

மம்) ஈற்சாட்சியையுடைய மன 
தும் உள்ளவனாய் ௮வைகளாலே 
நல்ல போராட்டம்பண்ணுவா 
யாக; ௮பபடிபபட்ட மனதைச் 

] 
॥ 
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nen அபபடியிருந்தும்; நர | & RS ' பலைச் சேதப்படுத்திஞாகள். 

டன் அறியாமல் ௮ விசுவாசத்தினால் | 
அப்படிச் செய்தபடியினாலே இ. 

பரீச்சம் பெற்றேன். ‘ | 
௰௪ 4 மேலும் '1சம்முடைய கரத் | 

. சாவின் இர௱டை'இறிஸ்து இயேசு ' 
| வின்மேலுள்ள எவிசுவாசச்சோ 
ட்டும் 1*அன்போடும்கூட எனக்கு | 
மிகவும் சம்பூரணமாய் உண்டா. 

யிற்று, 
OG பாவிகளை இரட்டிக்கும் ' 
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19 யோவா 
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' ருட்டாய் 51அவர்களைச் சாத்தா 

| இலர் சீள்ளி, விசுவாசமாகய *சப் 

௨௰ அவர்களில் **இமெனே 
யும், *3அலேக்குசஈதரும் இருக்க 
ரூர்கள்; 9 அவர்கள் தூரஷணியா 
gu டிக்குக் கற்றுச்கொள்ளும்பொ 

2 னுக்கு oe 

அ௮,கிகாரம். 
  

க யாவறுக்காகவும So eee கவல! 

றம, அதற்கு முகாத்தரம இனனதென்றும, ௯, | 
ஸூிரிகள் இவ்விதமாய உடுக்கவேணடியதென | 

ம் 
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லும், 8௨ அவாகள சபையிலே போழிகசக்கூடா 
தெனறும, மடு அவாகளமேல பராபானுடைய 
கோபாகை இருஈதாதும அவாகள லிசுவாசச 

இவ கிலைரிற்பராகளானாவ் பிளளைபபேற்றில் இபட 
சிக்கபப$ வாகளெனறும சோவவியது | 

  

' 

பின்னும் கான் பிரதானமாய்ப் 
புத்திசொல்லுகறெது * என்னவெ 
னில்) எல்லா மனிதருககாகவும் 
'விண்ணபபஙகளையும், செபங்க , 
யும், வேண்தெலையும், தோத் 
இர௩களையும் பண்ணவேண்டும 

௨ காம் எல்லாப பத்தியோடும் 

யோச்யெத்தோடமமே கலகமில்லா 
மல் ௮மைதலுள்ள சீவனம்பண் | 
ணும்படிககு, 1இராசாசகராககா 
சுவும் ?அதிகாரமுளளர் யாவருக் 
காகவும் அபபடியே செய்யவேண 

ட்டும 

_m நம்முடைய இரட்சகராகய 
பராபரனுககுமுன்பாக *அது ஈன் 
மையாயும் பிரியமாயும் இருச்சின் 
| 
இது 

௪ எல்லா மனிதரும் இரட்டிக் 
சபபடஏம, *சசதியததை அறிகிற 
"அறிவுக்கு வரவும் அவரே ததத 
மாய இருக்இருர். 

௫ எனெனில், 7பராபான் ஒரு 
'வரே; பராபரனுக்கும் மனிதருக 
ரூம £மததியஸ்சரும் ஒருவரே. 

௬ எல்லாரையம் மீட்கும்பொ 
ருளாகத் ?தம்மை ஒபபுககொதெ 
suosensu கஇறிஸது இயேசு 

அவரே; (அநத மீட்புத) 1தகு.தி 
யான காலங்களில் Nene Aen 

ல்லபபட்டு| வருஇன்றது. 

௪ அதற்காக மான் புறததேசக 
தாருக்கு ஏவிசுவாசததையும் சத 
இயத்தையும் '3விளயகப்பண்ணு 
ற போதகனாகவும், பிரசஙகியா 
சவும்; அபபோஸ்தலஞாகவும் “ஏற் 
படுத்சப்பட்டிருககிறேன்; சான் 

பொய்சொல்லாமல் உண்மையே 
சொல்லுறேன். 
௮ 4 அல்லாமலும் என்னுடை 

ய சித்தம் என்னவென்றால், 1“எல் 

)லா இடங்களிலேயும், புருஷர்கள் 
' கோபமும் தருக்கமும் இல்லாமல் , 
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௯ 11அந்தபபடி ஸ்இரிகளும் மயி 
ரைப பின்னுதலாலாவது,$ பொ 
ன்னாலாவது, முத்துக்களாலாகது, 

விலையேறபபெற்ற வஸதிரத்தா 
லாவது, தற்களை அலங்கரியா 
மல் தேவபத்தியைக் காண் பிக்றெ 
பெண்பிள்ளைகளுக்கு ஸற்றபடி 
யே, 

| ௰ 14கற்புக்குரிய வஸ்திரத்தா 
(ஓம, காணத்தாலும்) தெளிவான 
'புசிதியினாலும், ஈற்திரியைகளா 
'லஓும தங்களை அலஙகரிச்சவேண் 

LO 

  

மக 4 எதிரியானவள் அமைத் 
லோடே படிததுச்சொண்டு இப 

படி. எவ்விதததிலும் €ழ்பபடித 
லைக் காண்பிச்சககடவள். 

' de 19உபசேசம்பண்ணும்படி 
யாயும, “புருஷன்மேலே அதி 
காரசதைச செலுத்தும்படியாயும்; 
சான ஸதிரியானவளுககு உததரவு 

' கொடுக்கெடஇல்லை 
| ௩ அவள *அமைசலாய் இருக 
கவேண்டும்; என்ன த தினாலெ 
னில், முசலாவது *1அதாழும், இ 
ரணடாவது ஏவாரீரம், உருவாக 

சபபட்டாாகள். 

௰௪ மேலும் “$ஆசாம வஞ்சி 
கப்படவில்லை; ஸதிரியானவளே 
வஞ்சிக்கபபட்டு மீறுதலுககு உட் 

பட்டாள. 

௰௫ அபபடியிருந்தும, அவர்கள் 
தெளிவான புகதியோடே விசு 
வரசத்திலும அனபிலும் பரிசுத்தத் 

இலும் நிலசொணடிருந்தால் பிள் 
சைோஃ்யப பெறுகிறதினாலே இரட் 
க்கப்பவொரகள். 

° 

௩. OpHars eo. 
கணகாணிகறுக்கும,  ஊழியக்கழாகளுக்கும, 

gars வெணசாதிகளுக்கும இருச்சவேவேண 
டிய இலடசணககம்ச் சாண்பித்த, ம௪ இவை 

களச்குறிததத் நீமோததேயுவுககுப பவுல எழுத 
.. வேண்டிய முகாரதாம இன்னதெணுசொல் 

விம சபையைக்குறிததம, அதில் போதிக்கப 
பட? அழஙயகிவருகற மகிமையஎர சததியததைக் 
சூங்ககம சொல்விஃது 
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| &@u) க தீமோத்தேயு ௩ ௮இகாரம். | 

கண்காணிப்பை விரும்பு இற இ. பி.சுடு.. & யோக்யெருமாய், 17விசுவா 

வன் £சல்ல வேலையை விரும்பு | ௮௩-௯7 / சத்தின் இரகசியத்தைச் சுத்தமான 
| wer; இத மெய்யான வார்த்தை. re ௨9 ௨௮ மனதிலே காத்துச்கொள்ளுசறவர் 

| ௨ அசையால் *ஏண்காணியா '9எபே, ௪ ௦௨ களுமாய இறாச்சவேண்டும், 
| னன் குற்றமில்லாசவனுமாய்; (க மோ சம்டு டு அல்லாமலும்: (Ep oor Ly அவா 
| ஓரே மனைவியையுடைய புருவ டப ல களும் சோதிக்சப்படவேண்டும்; 

லுமாய், தெளிந்தபுத்தியுள்ளவனு , * அவலதுமரியா | அப்பொழுது குந்றமில்லாதவர்க 
மாய், விவே௫ியுமாய், ஈல்லொழுக் be Sur ட ரானால அவர்கள உசவிச்காரரு 
கமுள்எ-வனுமாய்,* அரநியனா ௨; 2 டைய உததியோகச்சைச் செய்ய 
பசாரம் செய்றெவனுமாய், ₹போ 7 we நீத்க லாம், டட 

திக்கிறதற்கு.த் சகுதியானவனு த 2) OF அப்படிப்போல அவர்க | 
| மாய் இருச்சவேண்டும். டச$ாச வெறி ராடையஸ்திரிகளும் யோக்இயரு | 

௩ அவன் Brae இரசத்தில் wey போலா | மாய், தூஷணியாதவர்களுமாய், | 
பிரியனுமாய் ர *அடிக்றெவனு ந் . தெஸிநத புதீதியுள்ளவர்களுமாய், 
மாய், அவலட்சணமான அதாயத் 8௨ மே ௨ ; எவ்விதத்திலேயும் உண்மையுள்ள 
தை ?இச்சிச்றெவனுமாய் இரா வ் ல  வர்களுமாய் இருக்கவேண்டும். 

| மல்; 1?சாஈதனுமாய், சண்டை 1௨£யே ௨ ௰௨ மேலும் உதவிக்காரரானவர் 
| கள் ஒவ்வொரு மனைவிகருப புரு | பண்ணாசவனுமாய், பணத்தின் ne | tou 

| மேல் பிரியம் இல்லாதவனுமாய், 12 ஏசா OF De GAG WML, (Sa sar ) ey 
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| ௪ சன சொர்தக் குடும்பத்தைஈன் 1 அவல௰ புதி யம் சொந்தக். குடும்பங்களையும் 
'ரய் ஈடத்துறெவனுமாய், 1/தன்' Seog ஈன்ராய் ஈடத்துகறெவர்களுமாய் 

, பிள்ளைகளை எவ்விசச்திலும் யோச் 13 சநிமோ ௧௯. இருகீசவேண்டும். 
- இய்மாய்க் £ழ்ப்படியபபண்ணிச ' & 8ீமோ ௨ . ம இபபடி. '*உதவிச்காரருடை 
கொள்ளு றவனுவமாய் இருக்க . Mau cou Uf உதீதியோகச்தை ஈன்றுய்ச் 
வேண்டும், ‘ 5 Qat @ செய்றெவர்கள்$தங்களுக்கு ஈல்ல 

டு ஒருவன் தன் சொர்ச்ச் குடும். * CAF? ப்திவியையும், கிறிஸ்து இயேசு 
| USOT ஈடதத அதியாதிருஈசால், । 15அப ௧ ௩ ' வினிடத்திலள்ள விசுவாசத்தின் | 

| பராபரனுடைய சபையை எப. 16% we ௩மோ மேல் மிகுஈத தீயிரியத்தையும் lp 

"படி விசாரிப்பான்? | oO 565 ௪”. பாதிச்ரூர்கள். 
சு மேலும் ௮வன் இறுமாபபை '17க நீமோ ௧ We { கான் உன்னிடத்திற்குச் | 

அடைநது, பசாச விழுந்த 1122௧௫. en சீகஇரமாய் வருவேன் என்று ஈம்பி 
‘ : a & . க னையிலே விழாசபடிச்கு நாசன iyo 06 on இருக்கிறேன். ட்ட 

மான கிறிஸ்தவனாயிருக்சக்1 கூ $அலவதஈடப ௫ நான் தாமதித்தால் சத்தியத் 
டாது, ப கறறவாகள தைச் காக்க *1தாணுமாய் ௮ஸ்.இ ' 

' எ மேலும் ௮வன் நிந்தனையி ௨௨ உமோ பாரமூமாய்| இருக €வனுள்ள 
இம்) 13பசாசின் சணணியிலும் 5 ௨௦ பராபானுடைய சபையாகிய சே 
. விழாதபடிக்கு, 14புறம்பானவர்க | otis agar: வாலயத்திலே நடச்கவேண்டிய 
(ளால் ஈற்சாட்சியைப பெற்தவனா மால. உ வகையை நீஅறியும்படிச்குஇவை 

யும் இருச்சவேண்டும். us Sus ster உனசகு எழுதினேன். 
௮ 4 அந்திபபடியே bp sae © Brag, Ow 0௬ அன்றியும் 1 பராபரன் மாம் 

, காரரும், இருநாக்குள்ளவர்களா | aor சமுள்ளவராக வெளிப்பட்டும் 4 | 6 ௩ ' டி மி 
க ச ட மும்) சிராட்ச இசசத்தில் பிரியா உ 0m | ஆவியினாலே நீதியுள்ளவர் என் 

டயம், அவலட்சணமான HSU | யோவா ௪௩௨) | று ஏற்படுத்தப்பட்டும், தேவதா 

| ang இச்சிச்சிறவர்களாயும் இரா ட ர் “ச .தீர்களால் சாணப்பட்டும், புற 
மல, (ate « ௪ தீதேசத்தாருக்குள்ளே பிரசங்92 
சபேகம௮ 5 Cur@ ap —23 of Rye wp de @ grseds ove Curer 2d00 oCuam® சபேச௦௨ 4 yudae on சக,௪௮ சலா௨௮, எபேசட,௬,று உரோ 00௮ சொலோ ௧ ௨௭.௨௨, aBCor a. ° 
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கபபட்டும், 1/உலகததிலே விசுவா 
திக்சபபட்டும், 3மசிமையிலே ௨ 
யர்த்தபபட்டும் இருக்கிறார் என்று 
சொல்லிய மெய்துதவபத்திக்கு 
றிய இநத இரக௫ியம் யாவராலும் 
அ௮அறிக்கையிடபபட்டபடி மேன் 
மையாய் இருக்கிறது. 

௪. அதிகாரம். 
க முடி.வுகாலசஇில் விசுவாசததிவசினறு வழுவு 

தல் இருக்குமெனறு மூனனறிவித்து, ௬ இீமோச் 
தேயு சன சடமைகளைக் இரமமாய நிறைவேற 
றுமபொருட்டு ஆதந்கடுத்த பல புததிகளைச் சொ 
aug 

AGgw sa ஆவியானவர் 
தெளிவாய்ச் சொல்லுகறெபடி *பிற் 
காலககளிலே பொய்யருடைய 
*வஞ்சகத்தினாலே சிலர் ‘ae He 
இற ஆவிகளுக்கும், 7சேமோன்ச 
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திற்கும் விசுவாசத்திற்கும் உரிய 
| வாத்தைகளில் !*வளர்ந்தவனா௫ி, 
இயேசுககிறிஸதுவுக்கு நல்ல ௨ 
ழியககாரனாய் இருபபாய். 
எ லவு£க ஈடச்கைச்குரியவை 

களுமாய்ச் இழவிகளுடைய பேச் 
சுமாயிருக்கிற சட்டுக்கதைகளை 

| மாத்திரம் '*கள்ளி; 1₹ெய்த்தேவ 
பத்தியை முயறந்சி(ண்ணிககொள் 
வாயாக, 9 

௮ 17சரீரத்திற்கேற்ற முயற்சிசொ 
ஞ்சப* பிரயோசனமுள்ளதே; இ 
நதச் €ேனுக்கும் இதற்குபபின் 
வரும் €வனுக்கும் 13வாக்குத்தத்த 

 மூளளதாகய 19தேவபத்தி எவ்வித 
ததிலும் பிரயோசனமுள்ளதாய் இ 
ருககின்றதே. 
௯ 50இஈநத வார்த்தை உண்மை 

      
| 

ளைககுறிசதுச் சொல்லுறெ உபதே ,8 பே ௪ 0௯ யாயும் மிகவும் ௮ங்கெரிக்கப்படு 
சங்களுக்கும செவிகொதெது அ 
த விசுவாசத்தைச Soret GL UL 
கள் 

௨ அநதப பொய்யா “சூடுண் 
ட மனதுள்ளவர்களாய், "விவாகம் 
 பணணககூடாதென்றும், போ 
சனபதாரத்தங்களை விலககவேண் 

| டுமென்றம் கட்டளையிடுவாகள 

உ பராபரன் அவைகளை, விசு 
ட வாசிகளாலும் சததியததை அறி௩த 
' வர்களாலும் 11தோத்தாத்சோடே 
 '“அநுபவிக்கும்படிககுப படைச 
தாரே 

| go ஆனதால் பராபரன் படைத 

| திவை எல்லாம் ஈல்லவைகளாய் 

| இருகெறன; சதோத்திசதோடே ! 

| அவை ஏற்றுக்கொள்ளபபடுகை 
பயில் ஒன்றையும் தள்ளவேண்டுவ 
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உறு 

| வதற்குப பாத்திரமாயும் இருக்கின் 

| DSI: 
| ௰ இதற்காக நாங்களும் எல்லா 
'மணிதருகரும், விசேஷமாக விசு 
, வாரிகளுககும் 27 இரட்சகராகிய 
| சீவனுள்ள பராபரன்மேல் **ஈம் 
| பிிகையை வைச்திருச்சிறபடியா 
ல், 33 யாசபபட்டும் நிந்திக்கப் 
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௰டு நீ சேறுஇறது யாவருக்கும் 
தோன்றும்படிச்கு இவைகளையே 
இர்இித்தச்கொண்டுஇவைகளிலே 
கசாக௫ரதையாய் இருப்பாயாக. ‘ 
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னிடசதில் கேட் றெலாகளையும 
இரட்டிச்துக்கொள்வாய். 

௫ அதிகாரம் 
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தைககுறித்தும, 
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களுக்கு உசவிசெயசாள் என்றும்; 

வ வயு 
கொண்டு, !'இரவுமபகலும் வேண் 

।டுசல்களிலும் செபஙகளிலும் 1“த 
ரித்திருபபாள். 

சு 15சிற்றின்பசுசோடே1 வாழ். 
றெவள் உயிரோடே செசசவளா 

யிருச்கிறாள். 
எ 14அவாகள சுற்றம்சாறறப. 
படாதவாகளாய இருககுமபடிக் , 

ரு இவைகளாக சட்டளையிடிவா 
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கைம்பெணணைகச் தெரி துகொண் 
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றம செய்யாமல், மனதிலே தாச 

தாாபமில்லாமலர் இவைகளைக் காச் 
து ஈடக்கும்படிக்குப பராபரனுச் 
 கும்,கர்சசசாயஇயேசுக்கிறிஸ்து ' 
வுக்கும தெரிர்துகொள்ளபபட்ட.. 
அதருக்கும் முன்பாக கெட்டி 
Brug சட்டளை யிடுகிறேன். | 

௨௨ 4 '"எவன்மேலாலெழ்உன் | 
'கைகளை நீ சரெமாப Passa 
கூடாத, மறவர்கள் செய்யும் | 
பாவ௩களுசகு ஐசகபபடாதிருப 

, பாயாக? உன்னைச சற்புளளவனா 
ஈச சாததுச்சொள்வாயாக, 

உன் ௨௫ ONE FL QUEEN 
| 
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மேல் தண்ணீ பானம்பணணா 

கொளஞ்சம இராட்ச 
சைப பானம்பண் 

மல், இரச Bi 

௨௪ 8 1*ல மணிசருடைய பாவ 
௩கள் தாபபுச்செய்கெசற்குமுன் 
னே வெளியரஙாமாயிருக்கும்; 
சவருலடைய (பாவங்கள்) பின் 
னே விரஙகும. 

௨௫. அதுபோல; சிலருடைய 
ஈற்கிரியைகறாம் (உடனே) வெ 

ளியர௩ கமாயிருககும; அபபடி இ। 
ராசஙைகறரம் (ரெடுக) மறைஈஇ 
(ந மாட்டா! 

௬. அதிகாரம். 
Tai ter ஈ டைய கபமைகளைக்குறித்தது ச 

போஇிகதிறவாசளோடே 

சோ சகூடா rare & டுதவபததி பாயோச 

முள எராடடம் பணருசை எவலாத இமைக்கும 

வேோனதும எடறுமடமக 8 மோதரேடி இதை 
ரீகடி இசை ௨ ககரிகவேசடுமெனறும், ம௪ 
ஒசுவரிப வானகாாகரு. இசைக௱றிகதப புதி 
பெொலலவேளாடுமெனறம, ௨ம் சசதிய உபசே 

ந எரறைக சாகாகமினரிக ea saeco, அற்பமான 

போ ரட்டமகம் ரக் ழவும கற்பிசச்த 

கு 
° 

eT TET OAH AML 

'“பூராபரனுடைய சாமமும் உப 

தோழும Sap eee படாதப் 

LG Vg மைசதனதபற்கு உட் | 
பட்டிருக்ெ வேலைக்காரர் தம் 
கள் எசமான்களைச் வன் 

| 

  
சனத்திற்கும் பாத்திரரென்று எண் 
ணிச்கொள்ளச்கடவர்கள்.



  
ட ௨உடவிசவாசிசளாகிய நாயன்மா£ 

& or உடையவர்களும் அவர்க 

சகோதரரானதினாலே, அவர்களை 
அசட்டைபண்ணாமல், வேலை , * அவலத உண | 

யின் ஈன்மைகளைப பெற்றுக் 
கொள்ளு. ௮ வர்கள் விசுவா அச நியோ ச 
சிகளுமாய்; * அன்புள்ளவர்களு ' 

மாய், இருக்றெதிஞலே அவர்க ௨மோ கம 

CEG ,அதிகமர்ய் ஊழியம்செய ச ௩ழத ௧௬ | 

யக்கடவர்கள்; 3இரதபபடியே 
யோதிததுப புச்சிசொல்வாயாக. 
௬ ர நம்முடைய கர்த்தராகிய 

இயேசுக்கிறிஸதுவின் “ஆரோக்கி 
யமான வசனங்களுக்கும் *மெய்த் 
தேவபத்திக்கு ஏற்ற உபதேசததிற் 
கும் இசைவாயிராமல், 

௪ “வேறுவிதமாய்ப போதிக்க 
ஐவன் இறுமாபபுள்ளவனுமாய,] 

₹ஓன்றையும் அறியாதவனுமாய, |, 
தருக்கஙகளும் வாக்குவாதஙக 
ளுமாகய கோய்கொணடவனு 
மாய்ர் இருக்கிறான்; 
லே பொருமையும்; சண்டையும்; 
தூஷணஙகளும்; பொல்லாத சழு 

௮வைகளா 

'இபி.சுடு.யில், 
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க திமோத்?தயு ௬ ௮திகாரம. 

அதுபோதுமென்று எண 
ணிச்கொள்ளச்சடவோம். 
௯ 15ஐசுவரியவான்களாக விரும் 

புறவர்களே: சோதனையிலேயும் 
கண்ணியிலேயும், மனிசலா மிக, 
வும் 1செடுதது ௮ழிச்றெதற்கு 6 

5 eater a அலாமிருக்கற அகேக” புத்தியீன | 

மேம் சேதமுமான இச்ரைகளிலே.. 
யும் விழுகிறாகள். 

க ட ௰ பண இசசை திமை யாகத் 
1 அலலத புத்தி. நிற்கும்வேராயிருகன்றது; சிலா. 

ட் ட । அதை இச்சிதத விசுவாசமார்சகத் | 
உ கீமோ ச | தைவிட்டு வழுவி,| ௮கேக வேத ' 

'னைகளாலே தஙகளை உருவச் குத. 
 தியிருச்கிராகள்;. | 

மக ரி $பராபரனுடைய மனித. 
னாகிய 8 இவைகளுககு alae 
யோடி, நீதியையும் மெய்த்தே. 
வபசதியையும விசுவாசசதையும் | 
அனபையும் பொறுமையையும் ' 
சாநகத்தையும் கொடாகதுகொள் 
வாயாக, 

Oe *1விசுவாததின் ஈற்போ 
ராட்டமபண, **கிசதிய Fever | 
பிடிசஐக்கொள்; அதற்சாகவே நீ 
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சயஙகளும்) | ம மைகியாமி 

டு கெட்ட சிசையுள்ளவர்க , க் vee HOPESUIL. 1 HES OS மல்லா! 
ளாயும் சததியமில்லாசவர்களாயும் ,”” மல் ௮கேச௪ சாட்சிகளுககுமுன் , 
*மெயததேவபசகி இலாபதசை ௨2௦8 க பாக ஈலல **அறிகசையைப பண் ; 
வருவிக்கெசென்று எணணுகிற “* 1 85 ணியும (/ர௫கஇருய் 
வாகளாயும் இருக்கற *மணனிசா 5௦௧ 0௩ **ஈம்முடைய காசசராகய 
களாலே பிறசகபபடும "மாறுபா ஈ ௪௨ ௭. இயெயெ்க்கிறிளது பிரசன்னமாரும. 
டான தாச்சங்களும்$ வருகின! 5 ப, வமாகரும, நீ இரசச கற்பனையை 
per; 11அவர்சகளுச்கு விலா ate oy மாசிலலாமலும குர்றமில்லாமலு 
யாக. re ௭4 ௩ மகைக்சொளளுமபடிககு, 

. டி 25 ச ட ச 

சு ॥ போதுமென்கிற WEF | ounce OF **ஏல்லாவற்றையம் உயி 
Carr mL. 13மமய்த்சேவபச்கியே at awe oy | Cramp ee செயகிற ப்ாராபா 

மிகுஈத இலாபமுள்ளது. poe FE வுடைய சநடிதான ச் திலேயும்; 
கு கீ தி ஆ! lo pe பக ப) த a f 4 

எ 13உலகத்திலே நாம் ஒன்ரை «5 “*பொர் தியுபிலாச்துவின் முன் 

யும் கொண்டுவந்ததும் இலலை, 16௪822 ௩௭ நின்று ஈலல ஆறிசகையைச்॥ 
௪ ச் ௪ 4 17 it Pde ' ள் . ச பி 

இதினின்று cho ஒன்றையும் சாட்சியாகப பண்ணின இறிஸ்து 
கொண்டுபோவ ம் இல்லை என் lia Gor on வேசுவிள டைய சநநிகானச்டு 

= a oy ் eer 

வெளியுரங்கமாய் இருக்கின்ற. ் Ore மேயும் உனக்குக் கட்டளையிட 
௬ « 

௮ அபபடியிருக்க,/*அன்னவஸ் | வலத 7௮. இறேன் 
இரம் ஈமக்கு உண்டாயிருச்கை । க்ச மூப்பு? ௰௫ அந்தப பிரசன்னத்சைப 

௩ ர் 
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eps me eine ane யய ட 

! க தீமோத்தேயு ௬ அதிசாசம். 

ஜய வவட மம அத்தம் ய அடிடா வத இதிற் 

௪௫ 
    

போச்யெமுள்ள ஒருவசேயான ௪ (. பி. ௬ட௫. | DS ஈன்மைகளைச் செய்த நீரற் 
'யாதிபதியுமாய், “இராசாச்களின் 
' இராசனுமாய், கர்த்தாக்களின் கர்த் 
' சாவுமாய், ச 

௬ ஒருவராய்; சாவாமையுள்ள 
வருமாய்) ஒருவராலும் சேரக்கூ 
டாத ஒளியிலே வாசமாயிருக்கிற 

| வருமாய், *மனிதரில் ஒருவராலும் 

சாணபபடாமலும் ஒருக்காலுமகா 
ணப்படக்கூடாமலும் இருக்கிற 
வர் தம்முடைய காலங்களில் கா 

'ண்பிபபார்; *அவருக்கே கனமும் 
வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் 
உண்டாயிருபபதாக.---அமன். 

। ௰௪4அன்றியும் இவ்வுலகத்திலே 
ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் இறமாப் 
பான சர்தைபுள்ளவர்சளாய் இரா 
மலும், நிச்சயமில்லாத ஐசுவரி 
'யதீதின்மேல்* 7ஈம்பிசக்கையாயிரா 
மலும்; ரோம் அத பவிக்றெதற்குச் 
சகலவித ஈன்மைகளையும் ஈமக்குச் 
'சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிற Fa 
'னையுடைய பராபரன்மேலே ஈம் 

| பிக்கையாயிருச்கும்படியாயும்; 
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| இரியைகளில் ஐசுவரியவான்்௧ளா 
கும்படியாயும் மற்றவர்களுக்குக் 

| கொடுகச மனப்பூர்வமாயிருந்து 
1உதாரகுணமுள்ளவர்களாய்,ர் 

| Oe நித்திய €வனைப் பிடித்துச் 
-கொள்ளும்புடி. வருங்காலத்திற்கா 
"கத் தங்களுக்கு ஈல்ல ௮ஸ்தி.சாரத் 
தைப 11பொக்கவமாக வைக்கும் 
படியாயும் அவர்களுக்குக் கட்ட 
rid Oa runs. 

| ௨௰ ர ஓய் தீமோத்தேயுவே, 
15உனக்கு ஒப்புவிச்சகப்பட்டசை 

| நீ காத்துக்கொண்டு, லவுகேமும் 
வீணுமான பேச்சுகளுக்கும்) சல் 
வியென்று பொய்யாய்ச 14சொல் 

அப்பட்டிருச்சறெ தீர்ச்கத்திற்கும் 
விலகுவாயாக, 

  

| ௨௧ இலர் ௮தைப் பாராட்டி 
11விசுவாசத்தைவிட்டு வழுவிப 
"போனார்கள்; இருபை உன்னோ 

ட இருக்சக்கடவது.--அமஷ்.   

 



க. அதிகாரம். | 
அணை, அனைய 

ச பவுவதன படசதசைசக் காடடிச தீமோததேயுவுக 1 எபே ௬௪ 
குளளும, அவன் தாயக்குளளாம அவன பாடடிக் | Ga sa od 
குளளாம இருந்த உத்தம விசவாசத்தைபபற்றி | கூம்டு 
எழுதி, ௬ அவஜுச்குன subu பராபானுடைய | 2 ௨கொரி ௪௧ 
வாத்தை முயறசிசெயயவும, ௮ துனபததில் உ 3 கழிமோ ௪௨ 
நிதியோடும பொறுமையோமெ நிற்கவும், ம௬ 4 wu ௨௨, * 

| தனனிடததில கறறச்கொண்ட உபதேசத்தின ! ௨௧,௧ oe ue 
| வாச்சையும பொருளையும காக்கவும, மீடு பிகெல 

தூ, எற்மோசெனே முதலிய்வாகள் தன்னைவிட | உரோ ௧ ௬ 
பெபெபோனதையும, ஒனேடபபோருவின சனமை & oF 
யையுககுறித்தச் சொவ்வியது ba Gee ௪௨ 

றிஸ்து இயேசுவினால் வருறெ 6 2 Ber ௪ 
| சீஉனைக்குறிததச் சொல்லிய 1வா। க, ௨௪ 
| க்குத்தத்தததின்படியே பராபரனு !7 * Por @ 

டைய சித்தத்தினாுலே இயேசுச்கி '8 வரோ கறு 

றிஸ்துவின “அபபோஸ்சலனாூய ' 
பவுல, 
௨ அன்புள்ள குமாரனாகிய 3g 

மோத்தேயுவுக்கு எழுதுகிறதாவ 10௪ தெச 0 
து: பிதாவாயெ பராபானாலும் 4௪ 4 தீமோ 
நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து ' Nee ழு மடு 
இயேசுவினாலும் ருபையும் இரசக் gis ௨௪ 

an’, 6 . ௪௯௮ப சுறு கமும் சமாதானமும் உனக்கு மோ ௨ 

  
2.0 பெர் 

ear 

எபே & ue 

yu மக் ச் 

உண்டாகக் கடவது. ௧, வெளி ௧ 
4 * ° « ச் 

௩ ர என்முனூனோர்கள் முதற் ப, 
சொண்டு சுத்தமான மனதோடே 04௭ 
பராபரனுக்கு ஆராதனைசெய்கறெ 14 உரோ ௧௭, 

5 16சொலோ ௪ கான் இரவும்பகலும் இடைவிடா, ௨௫ உரிம | 
மல் என் செபங்களில் உன்னை «+ 

நினைத்து; 
௪ உன் சண்ணீரா ஞாபசம் 

Sat reesei: 
  

——4 ஆல் பல் வெயில் வெய்ய 

அப போ ஸ்கலனாகய பவுல் 

திமோத்தேயுவுக்கு 

எழுதின இரண்டாம் நிருபம். | 

நி. பி, ௬௪௬. 

Ij. TIMOTHY. 

, பண்ணிச சரதோஹத்தால் நிறை 
, யப்படுமபடிக்கு உன்னைக் காண 
வேண்டுமென்று மிகவும் விரும்பி, | 

! டு உன்னிலுள்ள 1a. esr eniwusn eor | 

' விசவாசததை ஞாபகப்படுத்தி, By ! 
ராபரனுக்குத தோத்திரம் செலுத் । 
தறேன்; அபபடிபபட்ட விசு | 
வாசம் முற்காலத்தில உன் பாட் ; 
டியாகிெய லோவிசாளுக்குள்ளும் | 
உன் சாயாகிய ஐனீக்கேயாளுக் | 
குளளும் வாசமாயிருர்தது; உனச் 
குள்ளும் ௮பபடியே வாசமாயி : 
ரச்றெதென்று நிச்சயமாய் அறிக. 
இருக்கிறேன். 

சு | இது நிமித்தமாக கான உன. 
மேல் என் கைகளை வைத்ததினா ' 
லே உனக்கு உண்டான திவ்விய । 
வாத்தை 11நீ திபவளர்சசியைப 

' போல எழுபபும்படிச்கு உனக்கு ' 
ஞாபசப்படுத்துேன்; | 

௭ 11பயமுள்ள ஆவியையல்ல, ! 
பெலனும் அன்பும் சொஸ்தபுத் 
இியுமுள்ள ஆவியைப பராபரன் 

| 5 LORS a கொடுத்தாரே. | 
௮ 1 ஆசையால் நம்முடைய | 

, கந்ததரைக்குறித்துச் சொல்லவே : 
ண்டிய சாட்டிக்காசவும்; அவர். 
நிமித்தம் சட்டப்பட்டிருக்றெ ar | 
னச்காகவும் 15நீ வெட் சப்படா? 

மல், தேவபெலனாலே Fares 
meee em men  



  

2 தீமோத்தேயு 2. ௮திகாசம். ௧௫௭ 
  
ஷத்திற்காக, (என்னோடே) கூ 
டத தீமையை அறுபவித்துச்கொ 
ள்வாயாச. 
க அவர் நம்முடைய கரியைக 

ளின்கிமித்தமலல, தம்முடைய 
முதல் யோசனையின் கி.மித்தமும்; 

லோகத்தோற்றத்திற்கு முன்னே 
aig இயேசுவின்மூலமாய் ஈ 
மக்குச் கொடுத இருபையினநி 
மிசதமும, *நமககு இரட்சிபபை 
உணடாகக, (அதினாலே) “பரி 
சுக்கவான்1உளாக ஈம்மை அழைத 
தார். 

௰ நம்முடைய இரட்சகராகிய 
இயேசுகிறிஸ்து பிரசன்னமான 
இினாலே $௮௩௪௧ இருபை இப 
பொழுது வெளிபபசெசபபட்டி 
ருகஇன்றது; 1அவர் மரணசதை 
நிவிர்ததிசெய்து (சமது) சுவிசே 
ஷத்தினாலே சவேனையும் அழியா 

மையையும் தெரியபபசெதினா. 

க அதைப் புறச்சேசத்சாருக்கு 
(அறிவிக்கும்படி) “பிரசங்கயொக 
வும் அபபோஸ்தலஞனாகவும் போத | 

| | 

  
கனாகவும் வைககபபட்டேன். 
௰௨ ?அதற்காக இரதப பாடுக 

ளையும் ௮நுபவிககிறேன்; அப்ப | 
டியிருந்தும், இன்னாரை alle | 
வாசிதர் இருச்சிறேனென்று அறிச் | 
இருககிறதால் நான் வெட்கபபடு 
இறதில்லை; மேலும், எனக்கு ஓப 
புவிச்சபபட்டதை அவா 11அந்த 
நாள்வரையில் 1காச்துககொள்ள 
வல்லமையுள்ள வராய் இருகூர் 
என்று நிசசயமாயிருக்கிறேன். 
௰௩ 4 138 என்னிடததில் கேட்ட 

றிந்த 1*அடூராக்கியமான வசனங் 

களின் '*சட்டச்தை 11இயேசுக் 
இறிஸ்தவிலுள்ள விசுவாசத்தோ 

டும் அன்போடும் 11புற்றிககொள் 

வாயாக; 5 
௰௪ 18உனக்கு ஓப்புவிச்சப்பட் 

ட நன்மையை 13ஈம்மிடத்தில் வா 
சமாயிருக்கற பரிசுத்த அலியி 

Bev சாத்துக்கொள்வாயாக; நீ   

இ. பி. ௬௬ | 
ணம, சமலும் 

1] போசு ap 
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டு 
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௨௰ 
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a oe 

  

விபட 
Gum 9 

கதீமோ ௨. ௪ | 
உழஇிமோ ௪௭ | 

9 எபே ௧௩,௪௫௪ 

2 §$Cur ட 

௯ | 

10கபே௪ய௯ 

* அலலது சமபி | 

11 2.3. வச௪னம | 

a. 8Sor & 9 

19 கநிமோ ௬ 

உ௰ 

13 ௨உதிமோ ௨ | 
  

௨ 
14 சநிமோகம 
௬௫ 

15 உரோ ௨ od 

& Wer 

16கதீமோகம்௪ 
17 உ$மோ ௧ 
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எபி ம ௨௦ 
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எபே ௬ ௨௰ 
  

அறிந்திருக்கெபடி ஆயா ஈட் 
டிலுள்ள யாவரும்£!என்னைவிட்டு 
விலடிப்போனார்கள். 

௰டு ரி அவர்களில் புசெல்லும், 
எற்மோகெனேயும் இருக்கிறார் 

“ள். 
Da 2 eCarhiC maga oor கு 

மெபத்திற்குக் கர்த்தர் இரக்கச் 
தை அளிகசக்கடவா) என்னத்துற் 

காகவென்றால்) £4*அவன் அடிச் 

கடி. என்னைச் சவுககியப்படுத்தி 
னுமல்லாமல், என சங்கிலியை 
சுகுறிதது “வெட்கப்படாமல், 

Wo நான் உரோமையில் வந் 
இருஈகபொழுது மிகவும் சாககிர 
தையாய் என்னைச் தேடிச் கண் 
டான். 

dy "ges நாளிலே 8.9 aes 

காதசரிடத்தில் இரக்கம் சண்டு 
அடையுமபடி காததர் அவனுச் 
சு ௮றுகடிரகம் செய்வாராக; மே 
லும், எபேசி ஊரிலேயும் ௮வன் 
எனக்கு மிகவும ஊழியம்செய் 
சானென்று ந சன்றாய் அறிஈதிருச் 
இருய். 

௨. அதிகாரம். YDS. 
௪ அவன் உறுஇியும ஊக்கமும அடையவும, சத்தி 

பவசனத்தைச சரியாயப பருததளிரது, விண 
அலபபை அடக்குதறகு உணமையுஎள அழி 
யககாரனின கடமை இனனதெனறு சொலலி, 
௦௪ இமெனேய, பிலேதது எனபவாசளைக்குறித் 
செழுதி, 2௯ சாகசருடைய அஸ.இிவரரம நிலை 
யுளளதெனறும, ௨௨ அவன இதற்கு எச்சரிக் 
சையாயிருஈத இதைப் பினசொடாகது) காததரு 

டைய சழியசசாரன தனனை இவவிசமாய ஈட 

தவேேணடுசெனறும் கறபிததது 

இ னபடியினாலே “என் குமார 
னே, ரீ கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள 
இருபையினாலே *1பலத்துச்கொ 
ண்டு, 

® * * ௨ அகேக. சாட்சிகரரச்குமுன் 
பாகர் நீ என்னிடத்தில் கேட்ட 
வைகளை “மற்றவர்களுக்கு உப 

. . @ 5 
சேசம்பண்ணத சகுதியான “4௨ 
ண்மையுள்ள மனிதருக்கு ஒப்பு 
விப்பாயாக. ட் ° 

26௮௧௪.-- 99௨ தெச கம் 2௨. வ௪,-28 மத் உடு ௩௬௪ சம்-99 எபி ௬௦-30 கதிமோக௨, உழதீமோக e.-3leGu ad 
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௪டூ.௦ ௨ தீமோத்தேயு ௨ அதிகாரம். 
  

௬. அந்தப்படி நியும் இயேசுக் 
இறிஸ்துவுக்கு ஈற்சேவகளுயத் 
துன்பத்தைச் சதெதுக்கொள். 
௪ 3போர்ச்சேவகம்பண்ணுகிற 

எவனும் தன்னைச் சேவகம் எழு 
இச்கொண்டவனுகச்குப பிரியமா 
யிருக்கும்படிச்கு, இச்€வனுச்கு 
ஏற்ற (வேறு) தொழில்களில் Gg 
@eQesrararion . ter. 

டு 4அன்றியும், போர்ச்சாலையி 
லே ஒருவன் போராடினாலும், 
நியாயமானபடி போராடாவிட் 
டால் இரீடத்தைச் தரிக்சமாட் 
டானே. 
௬ (அன்றியும்) “பயிர்செய்றெ 

வன் பலன் அடைூறகற்கு மூன் 
னே பிரயாசபபட* வேணடுமே. 
எ நான் சொல்லுகிற இவைக 

ளைச் இந்தித்துச்கொள்வாயாக; 
சாத்சர் எல்லாவற்றிலும் உனக் 
குப புத்கிதரக்கடவர். 
௮ 4 ₹௭என் சுவிசேஷத்தின்படி 

யே "தாவீதின் சந்சதியாய் *மரித் 
தோரிலிருஈது எழுர்திருக்கிற 
இயேசுக்கிறிஸ்துவை நினைத்துச் 
கொள்ளச்சடவாய், « 
௯ இரதச் சுவிசேஷத்திற்காக 

கான் பாசகணைபபோலக் சட்ட 
ப்பட்டுத் 1துன்பத்சைச் சட்ட 
றேன். 
௰ 31பராபரனுடைய வசனம் 

மாத்திரம் கட்டபபடமாட்டாது; 
இதின்நிமித்தமாகச் தெரிநறுசொ 
ள்ளப்பட்டவர்களும் !*கிறிஸ்து 
இயேசுவினால் வருறெ இரட்செ 
பையும் நித்திய மகிமையையும் 
அடையும்படிச்குச் சகலத்தையும் 
13அவர்களுக்காகச் ச௫த்துக்கொ 
ண்டுவருகிறேன்; 1*இகத வாரித் 
Cg econ ani Sr arg). 
௰க எப்படியெனில் Sin (oa 
சோடேகூட ) மரித்தால் (௮வரோ 
டேகூடப்) பிழைதீதும் இருப் 
போம். 
Wa 15நாம்(அவ௨ரோடேகூட்ப்)       
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பொறுமையாய்ப் பாடுபட்டால் 
( ௮வரோடேகூட) இராசரீசம் 
பண்ணியும் இருபபோம்; 17அவ 
cor நாம் மறுதலித்தால் நம்மை 
௮ வரும் மறுதலிபபார். 

* | Om Benn SranGuroe ams 

தாலும் ௮வர் உண்மையுள்ளவ.ரா 
। யிருபபரா; 19அ.வர் தம்மைத்தாமே 
மறுதலிக்கமாட்டார். 
of 4 இவைகளை நீ அவர்க 

ஞச்ரு ஞாபசப்படுததி, எவ்வள 
வாகிலும் பிரயோசனம் அல்லா 

தீதுமாய்க் கேட்டுெறவர்களைக் ௧ 

விழ்க்கெதற்கு எதுவுமாய் இருக் 
இற *1வாச்குவாதம்பண்ணாகிருக் 

கும்படிக்கு, *'காத்தருக்குமுன் 
| பாக ௮வாகளுக்கு ஸ்திரமான 

, சாட்சியாய் எசசரிபபாயாக. 
ட மடு ரீ வெட்கபபடாமல் சத்திய 
. வசனத்தை நிதானமாய்ப பகுத் 
gu போதிக்கிற உத்தம ஊழி 
' யகீகாரனாக உன்னைப ப.ராபரனுக 
'குமுூன்பாச நிறுத்தும்படி சாகர 
| தையாய் இருபபாயாக; 

| ௦௬ “லைவுக வீணான பேச்சு 
களுக்கே சடைசெய், (அவைக 

ளால்) அவாகள். அதிகமாய் ௮வ 
| பத்தியள்ளவாகள் ஆகிராகளே. 

0௭ அவாகளுடைய பேச்சுப 
। பிளவையைப* போலச் தினனும்; 
*3உமனேயும், பிலேசதும் ௮பப 

 டிபபட்டவர்சள். 
| ௰௮ அவர்கள் **சச்தியத்சை வி 
பட்டு விலக), **உயிரோடெழுப்பு 

தல் சம்பவித்தாயிற்றென்று போ 
இத்து, சிலருடைய விசுவா 
| சச்தைச் கவிழ்த்துப[ போட்டார் 
கள். 

| ௰க 4 ஆகிலும் “$பராபரனுடை 
jw ஸ்திரமான அ௮ஸ்இபாரம் நிலை 

| நிறிகின்றது;[ கர்த்தர் சம்முடை 
| wai tar ௮றிவிபபாரென்றும்; 
இறிஸ்துவின் காமச்தைச் சொல் 

| ஓுறெவன் எவனோ, ௮வன் அறி 
| யாயத்தைவிட்டு விலசச்சடவன் 
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என்றும் அதற்கு முத்திரையாயி 
ருக்கிறது. 
௨௰ leg பெரிய வீட்டிலே 

பொன் வெள்ளிம்பாத்திரஙகள் 
மாத்திரமல்ல, மரமும் மண்ணு 
மான பாத்திரங்களும் உண்டு, “அ 
வைகளில் சில கனத்திற்கும Ga 
சனஈனததிற்கும் ஆனவைகளாயி 
ருக்கின்றன. 
௨௧ ஆகையால் ஒருவன் மேல் 
சொல்லியவைகளை விட்டுச் தன 
னைச் சுத்திகரித்தால் ௮வன் கனத் 
இற்கு ஏற்றதாயும் பரிசுத்தமாச்கப 

பிரயோசனமாயும் எநத நந்தஇிரி 
யைக்கும் *எததனமாக்கப்பட்ட 
தாயும் இருச்சற பாத்திரமாயிருப 
பான், 
௨௨ 4 ஆதலால் வாலிபவயதுக 

குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலக 
ஒடி, “சுத்தமான இருதயத்கோடே 
*சர்த்தாவைத் தொழுதுகொள்ளு 
சறெவர்களுடனேகூட நீதியை 
யும் விசுவாசத்தையும் அன்பை 
யும், சமாதானத்தையும் பின்தொ 
டர்ந்துகொள். 
௨௬ அன்றியும் £புத்தியீனமும் 

அ௮றிவீனமுமான தர்ச்கஙகள்,சண் 
டைகளைப பிறப்பிச்சிறுவைகள் 
என்று நீ அறிந்து அவைகளை அ௮சற் 
வாயாக. 
௨௪ கர்த்தருடைய ஊழியக் 

காரன் சண்டை பணணாமல் எல் 
லாருக்கும் சாந்தமுள்ளவனாயும், 
போதிக்கத் தகுதியானவனாயும்; 
தீமையைப்டுபாறுமையாய்ச் ச௫க் 

கிறவனாயும்* இருந்து; 
௨௫ எதிரபேசுறெவர்களுக்குச் 

'சாந்தமாய்ப புத்திசொல்லவேண் 
டுமே; அப்பொழுது சன்னுடைய 
இஷ்டப்படி செய்யப் பசாடிஹேல் 
பிடிச்சப்பட்டிருச்சறர் அவர்கள் 

'“சத்தியச்தை அறிக்கையிடுதற்கு 
ஏற்ற மனஸ்தாப குணத்தை ௮ 
டைந்த, 
௨௬ 15அவனுடைய வலையில் 
நின்று நீங்கி] தெளித்த புத்தியுள்   

பட்டதாயும் எசமானுக்கு மிகுந்த |_ 

  

      

௨ திமீமாத்தேயு ௩ அதிகாரம். 
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$s # vs 

௪௫௯ 

எவர்களாகும்படிக்கு, '*பராபூரன் 
ஒருவேளை அவர்களுக்கு HHS 
இரகம் செய்வார். 

௩. அதிகாரம். 
க (அந்கரவலகைக்குறித்தும் ) ௬, சத்தியவிரோதிகளைக் 

*குறீத்தும் முனனறிவித்து, 0 தன மாதிரியை ௮ 
வன பிபைற்றவிம, மச கேத வசனத்தைபபுற்றிச் 
கொளளவும சொல்லியது. 

மலும் கடைசி நாட்ஷீளிலே 
கொடிய காலங்கள் வருமென்று 
அறிவாயாக. 

௨ எப்படியெனில்) மனிதர் 
கள் தங்களை (மாத்திரம்) சிநே 
இக்கிறவர்களாயும், 11பணத்தில்     பிரியராயும்; 13வீம்புச்சாரராயும், 

| Vastanguyooransenmuyin, sr 
ஷணிக்கிறெவாகளாயும், தாய்தகப் 
பன்மாருச்குக £€ழ்ப்படியாதவர்ச 
ளாயும், ஈன்றியறியாதவர்களாயும், 
பரிசுத்சம் இல்லாதவர்களாயும், 

௬ *சுபாவ அன்பில்லாதவர்களா 
யும், *பபுரவாக மனதில்லாத 
வர்களாயும்) பொய்யாய்ச் குற்றம் 
சரற்றுறெவர்களாயும்,$ *4*இச்சை 
யை அமடீச்காதவர்களாயும்; குரூ 
ராயும்) ஈல்லோருக்குப் பகைஞ 
ராயும், 

  
5துரோடுகளாயும்; துணிவுச் 

காரராயும், இறுமாபபுள்ளவர்களா 
யும்; *₹பராபரனிலும் செல்வத்தை 
விரும்புறெவர்களாயும், தேவபச் 

தியின் ரூபத்தைச் தரித்த, 
டு *7௮தின் பலனை மறுதலிச்ெ 

வர்களாயும் இருப்பார்கள். 

சு 3இப்படிபபட்டவர்களுச்கு 
விலகுவாயாச; இப்படிப்பட்ட 
வர்சளே பாவங்களால்நிறைந்தும்; 
பலபல இச்சைகளால் இழுக்சப் 
பட்டும்; e 

எ எபபொழுதும் படித்தாலும்; 

ஒருக்காலும் சத்தியத்தை அறி 
யாமலும் இருக்கி புத்தியீனமுள் 
எ பெண்பிள்ளைகளுடைய 7*0வீடு 
களில் நுழைந்து, அவர்களைச் 
சிறையாக்குவார்கள். , 
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௪௬௦ ௨ தீமோத்தேயு ௪ அதிகாரம். 
  

ர 1இயன்னேயும் இயம்பிரே 
யம் மோசேயுக்கு விரோதமாய் 
நின்றதுபோல), இவர்களும் சத்தி 
யத்திற்கு. விரோதமாயிருக்கிறார் 
கள்; "அவர்கள் முழுவதும் கெட் 
ட புத்தியை உடையவர்களாயும் 
3விசுவாசச்தை வகையறுக்கத் தகு 
இயில்லாதவர்களாயும் ் இருக்ற 
வர்கள்:* ‘ 

௯ அவர்கள்; அஇிசமாய்ப பெரு 
குவதில்லை; *அவ்விருவருடைய 
புத்திமீனமும் வெளிப்பட்டது 
போல; இவர்களுடையதும் எல் 
லாருக்கும் வெளியரங்கமாகுமே. 
௰ *நீயே என்னுடைய போ 

தகச்தையும், நடச்கையையும், 
மனயோசனையையும், விசுவாசத 
தையும்) நீடிய சாந்சச்தையும்; 
அன்பையும், பொறுமையையும்; 
Os Sgt Curae *இக்கோனி 

யூர் £விஸதிரா ஊர் இவ்விடங்க 
ளிலே எனக்கு உண்டான துன் 
பங்களையும் பாடுகளையும் ஈன்ளுய் 

அறிஈதுகொண்டிருககிறுய்;ர் இப 
படிப்பட்ட துன்பஙகளைச் செ 
தேன்; ?அ௮அவைகள் எல்லாவற்றில் 
நின்றும் கர்த்தா என்னை இழுத்து 
இரட்டித்தார்.ஈ 
௰௨ 11அன்றியும், இறிஸ்து இயே 

சுவைபபற்றித் சேவபத்தியாய்ச் 
சீவனம்பண்ண மனதாயிருக்றெ 
யாவரும் துன்பபபவொர்கள்; 

Dm 11/பொல்லாத மனிதரும் வஞ் 
சகருமானவாகள்மாததிரம் (மற்ற 
வர்களை) வஞ்சித்தும் வஞ்சிச்சப 
பட்டும் இருந்தும்; மேன்மேலும் 
கேடுள்ளவர்களாவார்கள். 

௰௪ ரி நீ கற்றககொண்ட௫ு எது 
வோ, நீ நிச்சயிச்சபபட்டது ஸு 
வோ, 13அதிலே நிலைகிற்பாயாச; 
உனக்குப போத்சம் செய்தவன் 
இன்னானென்று நீ அறிந்திருக்க 
DHONI, ‘ 
௰௫ இயேசுச்சிறிஸ்துவைப் பற் 

றும் விசுவாசீத்தினாலே இரட்சிப   கொடுக்கத் தகுதியான Cas 
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எழுத்துக்களை ரீ சிறுவயது முதற் 
கொண்டு அ௮றிஈசவனென்றும் ௮ 
றிர்திருக்கறாயே. 

Oe 14வேசீவாச்யெங்கள் எல் 
லாம் தேவ அவியினால் உண்டா 
னவைகளுமாய், 15ப.ராபரனுடை 
ய மனிதன நிறைந்த] நன்மையுள் 
ளவனும 18எந்த சற்இரியையும் 
செய்ய மிகுந்த தகுதியுள்ளவனும் 
அகும்பொருட்டாய், 

Deo உபசேசம்பண்ணுதற்கும், 
சடிந்துசொள்ளுதற்கும், செம்மை 
யாககுதற்கும், ரீதியைப படிபபிச் 

| இறதற்கும்; 11பிரயோசனமான 
வைகளுமாய் இருககின்றன. 

| ௪. அதிகாரம். 
க தீமோததேயுவைச் சாக்செதையோமெ, சுறுகுறுப் 

போடும தேவஊழியததைச் செயயச்சொலலி, 
௬ தன மரணம சமிபமாயிருகதிறபடியால, ௯ 

அவனைத சனனிடததிற்கு வாவும, மாறகசை ௮ 
ழைசதுக்கொணடு, சல வஸ்துக்களை கொணடு 

வரவும், de இ ௮6 eee த்ரு 

றிதது எச்சரிககையாயிருக்கவும, 0௬ சத்தியதீஜக் 
காக உரோமாவிலே சான முதலவிசை சாடடிப 
காஈதபோது தனகரறுச் சமபவிதததையம சொல 

லி, 0௯ நிருபததை முடித்தறு 

' ஆனபடியினாலே பராபரனுக்கு 
' முன்பாகவும், தாம் பிரசன்னமா 
(இச தமது இராச்சியததின் (we 
மையை) வெளிபபடுத்தும் காலத் 
திலே உயிரோடிருக்கிறவர்களுக் 
கும் மரித்தவர்களுக்கும 1*நியாயத 
தீர்பபுச்கொடுககும் காச்சராஇய 
இயேசுக்இறிஸ்துவுககு முன்பாச 

வும்; 
௨ நான் உனக்குச் சாட்டி 

யாய்ச் சட்டளையிடுதிறது என்ன 
வெனில், சாவகாசமாயிருந்தாலும் 
இல்லாதிருந்தாலும் அந்த வசனத் 
தை இடைவிடாமல் பிரசங்சம் 
பண்ணி, ?0எல்லாவிதமான நீடிய 
சாந்தமாயும் உபதேசத்திற்கு ஏற்ற 
விதமாயும் மெய்யை விளங்கச் 
செய்து, ?1கடிந்துகொண்டு, புத்தி 
சொல்லுவாயாக, 

௩ என்னத்தினாலெனில் *₹அவர் 

கள் ஆரோக்யமான , உபசேசசி 
தைப் பொறுக்க மனதில்லாமல், 

    
  

  

  
  

  

             



  

௨ தீமோத்தேயு ௪ அதிகாரம். 
காகக் 

௪௬௧ 
  

செவிக்கு இன்பமானதை விரும் 
பி, தங்கள் சுய இச்சைகளுக்குத் 
தக்கதாக), 
௪ தஙகளுச்குப* போதசமரைாக் 

கடட்டிவைந்தம் சத்தியத்திற்குச் 
செவியை விலக்கிக் "கட்டுக்கதை 
சளைச சாரும் “காலம் வரும். 

௫ நீமாத்திரம் எல்லாவற்றிலே 
யும் தெளிந்தபுத்தியுள்ள வனாயிருந் 
து, *(தமையைச ச௫த்துச் *சுவி 
சேஷவனுடைய வேலையைச் செய் 
து உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்று 
வாயாக 

& 4 நானே பானபலியாக 
வார்ச்சப்பட எத்தனமாயிருக்கி 
றேன்; ரான் இசதைவிட்டுப போ 
இறதற்குக் காலம் சமீபமாயிருக் 
இன்றது. 

a Ssae போராட்டத்தைப 
பண்ணியிருக்கிறேன்; glug 
தை முடித்திருக்கிறேன்; விசுவா 
சதிதைச் சாததுக்சொண்டிருக்கி 
றேன். 

A+ இதுமுதல் நீதியென்னும் 
2டம் எனச்சாச வைச்சப்பட்டி 
ருக்றது; நீதியுளள நியாயாதிபதி 
யாதிய காததா 11அர்நாளில் அசை 

| எனச்குமாத்திரம் அல்ல, அவா 
பிரசன்னமாகுதலை விரும்பின யா 
வருக்கும் தநதருளுவா. 

௯ 4] நீ £கரெமாய் என்னிடத் 
தில் வரும்படி சாசெொதையாயி 
ருப்பாயாக, 

௰ 11தேமா என்பவன் '5இப்பிர 
பஞ்சசதின்மேல் ஆசைவைதது 
என்னைவிட்டுத் செசலோனிச்கே 
ஊருக்குப் போனான்; சரேஸகே 
என்பவன் சலாத்திராட்டிற்கும்; 
தீத்து என்பவன் தலுமாத்தி நாட் 
டிற்கும் போனார்கள். ° 

O& Morgan ceruaer Mong 
Bow என்னோடே இருக்கிறான்; 

| மாற்கு என்பவன் என் ஊழியத்தி 
லே எனக்குப் பிரயோசனமாய் 
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இருக்கெெபடி.யினாலே 15௮ஷனைச் 
கூட்டிச்கொண்டுவா. 

We 1$தீகச்கு என்பவனை சான் 
எபேசு ஊருக்கு அனுப்பினேன் 
Om துரோயாபுட்டணத்திலுள் 

எ தற்பென்பவனிடத்திலே கான் 
வைத்துவந்த மேல்அங்கியையும் 
புஸ்தகங்களையும் விசேஷமாகத் 
தோற்காஇிதங்களையூம் நீ வ 
ருறெபொழுது எடுத்துச்கொண் 
டுவா. 

௰௪ 4 கன்னானாயெ !1அலேச் 
குசந்தர் எனக்கு மிகுந்த தமைக 
ளைச் செய்தான்; 13அவனுடைய 
இரியைகளுக்குத்தக்கதாகக் SHS 
தீர் ௮வனுககுப பதில் கொடுக்கக் 
கடவர். 

OG நம்முடைய வார்த்தைகளுச் 
கு] ௮வன் மிசவும் விரோதித்த 
படியால்) நீயும் அவனைக்குறித்து 
எச்சரிக்கையாய் இருப்பாயாக. 

Oa YT கான் முதலிலே எனச் 
சாக உசதரவுசொல்லி நின்றபொ 
Ys ஒருவனும் என் பங்கில் 
இராமல் யாவரும் என்னைவிட் 
டார்கள்; “அது அவாகளுக்குக் 
(குற்றமாக) எண்ணப்படாதிருப 
பதாக. 
௰எ (திவ்விய வசனம்) என்னு 

லே சம்பூரணமாய்ப *1பிரசங இச் 
சபபடததக்கதாகவும்; புறசசேசச 
தார்யாவரும் ௮சைக கேட்கத்தக 
கதாகவும் **கர்த்தாமாத்திரம் என் 
பஙகலிருந்து என்னைப பலப்ப 
டுததினார்; **இபபடி சான் சிங்கத் 
தின் வாயிலிருந்து இழுக்கப்பட் 
டேன். 
உ௰௮ மேலும் மற்றெநதப் பொல் 
லாத இரிஓயயிலரின்றும் **காத்தர் 

என்னை இழுத்துச் தமது பரமஇ 
ராச்சியத்தில் பிரவே௫த்கப்பண் 
ணி இரச&ூப்பார் அவருக்கு 
என்றென்மைக்கும் அதியுண்டா     வதாக.--அமன், 

e eaGrlene sora@ atin ௨௪ 
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௪௬௨ ௨ தீமோத்தேயு ௪ ௮இகாசம். 

மகர !மபிரிஸ்காளுக்கும், ௮1! இ. பி, ௬௪. | கீ இங்கே வந்து சேரும்படி. சாச் 
இல்லாவுக்கும், "ஒனேசபபோரு | ௯௭௯௪ | இரதையாயிருபபாயாச; ஐபூலு 
வின் குடும்பத்தாருக்கும் வாழ்த்து 1 ௮ப் ௦௮. ௨. வும், புதேஞ்சும்; இலீனுவும்; 

ச ச ப் ரோ , ச ச ச ச 
தல் செய்கிறேன். ட மோ 2 கல்வுதியாளும், மற்றெல்லாச் ச 
௨௰: ஏரஸ்து என்பவன் OST! og கோதாரும் உனக்கு வாழ்த்துதல் 

ரிந்து பட்டணத்திலே தரித்திருக் 3 a ௦௯ ௨௨, | செய்இரூர்கள். 
சான்) 'இரோப்பிமு இன்ப பட்ட உ oi q "ர்த்தராகிய Ons 

லததுப பட்டணத்திலே வியா ௨௧ ௨௯ ng cer gayi con 

திப்பட்டவனாக விட்டுவர்சேன். க... ருக்சச்சடவர்; ருபை உங்களோ 
௨௧ £மாரிகாலத்திற்குமுன்னே | sca ae, டே இருப்பதாக.---ஆமன்.     

 



  

௧. அதிகாரம். 
ச இத்து இரேத்தாவில் வைக்சபபடட முகாரதிரம் 

இனனதெனறும், ௬ தேவ ஊழியக்கராருடைய 
இலடசணககள் இனனவைகளென்றும, ds 
தசாத போதகாகளுடைய காய அடைக்கப்பட 

வேணடுமெனறும, 0௨ ௮வாகள இபபடி.பப்ட 
டவாகளெனறும சொல்லியது 

!பொய்யுரையாத பராபரன் *இ 
வ்வுலக காலங்களுக்குழுன்னே 
நித்திய £வனைக்குறித்து வாக்குத் 

தித்தம்பண்ணி; 
௨ 3ஏற்ற காலங்களிலே 4*ஈம்மு 
டைய தேவஞளுகய இரட்சகரு 
டைய கட்டளையின்படி *எனக்கு 
ஒப்புவிக்சப்பட்ட பிரசங்கத்தி 
னாலே சமது வார்த்தையை வெ 
ளிபபடுச்சினாரே, 
௬ $அந்த நித்திய£வனைக்குறித் 

து நம்பிக்கை உண்டாச்கத்தக்க 
தாகத* *தேவபத்திக்கு ஏதுவான 

"சத்தியத்தை அறிகறெ அறிவும் வி 
சுவாசமும் தேவனால் தெரிஈது 
கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு உண் 
டாகும்படிக்கு எதுவாய்ப பரா 
பானுடைய ஊழியக்காரனுமாய் 
இயேசுச்சறிஸ்துவின் ௮ப்போஸ் 
தலனுமாய் இருக்கற பவுல்) 

௪ பொதுவான விசுவாசத்தினா 
லே 10எனச்கு உத்தம குமாரனா 

சிய 'தீத்துவுச்கு எழுதுசறெதா   
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௮ப்போஸ்தலனாஇீய'பவுல் 

தித்துவுக்கு எமுதின் 
நிருபம். 

agi பிதாவாகிய பராபரனாலும்; 
நம்முடைய இரட்சகரும் காத்த 
ருமாகிெய இயேசுக்கிறிஸ்துவினா 
லும் “உனக்குச் இருபையும் சமா 
தானமும் உணடாவதாக. 

டு ॥ கான் உனக்குச் கட்டளை 

யிட்டபடி நீ இரேததைத் தீவிலே 
இதுவமாககும் குறைவாய் இருக் 
தறவைகளைச1 13செம்மைபபடுத்   Bu 11மட்டணங்கள்தோறும் மூப 
பரா ஏற்படுத்தும்படிக்கு உன்னை 
விட்டுவந்தேனே£ 
௬ 15குற்றமில்லாதவனுமாய், 11 

சே மனைவிக்குப புருஷனுமாய்க் 
கெட்டமார்ச்சரென்றும் குற்ற 
மில்லாமையும், தீழ்ப்படிதலும் 

விசுவாசமும் உள்ள பிள்ளைகளை 
உடையவனுமாய் ஒருவன் இருக் 
தால், (அவனை வைச்சலாம்.) 
சண்காணியானவன் '3பராபரனு 
டைய உச்ரொணக்சாரனுக்கு ஏற் 
கக குற்றம் சாற்றப்படாதவ 
னுமாய், 

௭ தன் இஷ்ட்ப்படி (மாத்திரம்) ' 
செய்ய மனதில்லாதவனுமாய், ௧ 
டுஞ்னெமில்லாதவனுமாவ், 1$பழ 
இரசத்தை மிகவும் விரும்பாதவ 
னுமாய், அ௮டிச்றெவனாயிராதவனு   மாய், *9அவலட்ீசணமரீனவித 

13 ச கொரி0%4௪,--14அபம்ச௪ ௨௩, உழிமே ௨௨-15 ச$ிமோஈ ௨ ழி--16க$ிமோ ௧ ௨௨--17கதிமோ ச ௪,௦௨ 
உ 18மத் ௨௪௪௫, சகொரீசக,௨--19௧ மோம௯ «Qu @ og s9Gurs «5 —20 46 8Cuora 5௮ கபேடு௨. 
வைகளை Bow 9 
  

    

 



  

  

௪௬௫௪ இத்து ௨ ௮;கொரம். 
    

மாய் ஆசாயத்தைத் தேடாதவனு 
மாடி ‘ 

௮ 1அர்நியருக்கு உபசாரஞ்செய் 
இறெவனுமாய், ஈல்லோர்மேல்* பிரி 
யமுள்ளவனுமாய்,; விவேகமும் 
நீதியும் பரிசுத்தமும் இச்சையடக் 
கமும் உள்ளவனுமாய், 
௯ *அரோக்கெயமான உ்பதேசச் 

இனாலே, புத்திசொல்லி எதிர்பே 
சுறெவர்களுக்கு மெய்யறிவைச் 
கொடுச்கத் தஇிராணியுள்ளவளாய் 
இருக்கும்படிக்குத் தான் போதிக் 
சபபட்டதற்கேற்றர் உண்மையா 
ன உபதேசத்தை *ஈன்ளுய்ப பற் 

நிச்கொள்ளுகிறவனுமாய இருக்க 
வேண்டுமே. 
௰ 4 என்னத்திற்காகவென்மருல் 

அநேகர்; விசேஷமாக விருத்த 
சேசனச்தையுடையவர்கள், (சத் 
இயத்திற்குக்) *£ழ்பபடியாகவா 
களுமாய் வீ£ணானவைகளைப பே 
சுகிறவர்சளுமாய் மனதை வஞ் 
தி௫கறவர்களுமாய் இருக்கிரா 

கள்: 
௰௪ ௮வர்களுடைம் வாயை ௮ 
டச்ெபெபோடவேண்டுமே; அவர் 
கள் “அவலட்சணமான அதாயத் 
இற்காகத் தசாறவைகளை உபசே 
தித்து முழுக்குடும்பங்களையும் 
கவிழ்க்கிருர்கள். 
de 11அவர்களில் ஒருவனாகிய 

தீச்கசரிசியானவன்தானே,; இர 
சதைச் வோர் எப்பொழுதும் பொ 
ய்யருமாய துஷ்டமிருகஙகளு 
மாய், சோம்பலுள்ள தேகெளு 
மாய் இருச்சிறார்கள் என்று சொன் 
னான். 
௰௬ அந்தச் சாட்சி மெய்தான், 

அது முகாநதரமாக11அவர்கள் விச் 
வாசத்திலே ஆரோக்இெம் அடை 
யும்படிக்கும், '”பூதருடைய கட் 
டுக்கதைகளுக்கும் சத்தியத்தை 
விட்டு விலகுகற மனிதருடைய 
1கற்பனைகளுக்கும் செவிகொடா 

திருக்கும்படிக்கும், . 
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of 34ரீ அவர்களைச் கண்டிப 
பாய்க் கடிந்துகொள்வாயாக, 
௰௫ 5சத்தமுள்ளவர்களுக்கு.ச் 

சகலமும் சுத்சமாயிருக்கும்; 15௮ 
முச்கும் ௮விசுவாசமும் உள்ளவர் 
களுக்குமாத்திரம் ஒன்றும் சுத்சமா 
யிருச்சமாட்டாது; அவர்களுடை 

ய புத்தியும்; மனசசாட்சியும் ௮ 
முக்காயிருக்கறதே. 
௰௬ அவர்கள் பராபரனை அறி 

இறரோமென்று சொல்லியும், Vasa 
கள் இரியைகளால் ௮சை மறுத 
விக்இருர்கள்; அவர்கள் அருவருக 
சபபடத்தச்கவர்களாயும், இழ்ப 
படியாதவர்களாயும், Berns mp 
இரியையையும் வகையறுச்சத் 
தெரியாதவாகளாயும்] இருச்கிளுர் 
களே. 

௨. அதிகாரம். 
& சமபவும செயயவும வேணடியவைசளைக்குறித் 

ads இததுவுககுச் சொனனது ௯ வேவேக்கார 
ரூம, மற்றச் இிறிஸ தவாகள யாவரும செயயவேண் 
டிய கடமைகளைக்ருறிசசது 

19 நீயே ஆசோக்கியமான உபதே 
சததிற்கு ஏற்றவைகளைப் பேக 
கொள்வாயாக. 
௨ முதிர்ந்தவயதுள்ள புருஷர் 

gor தெளிக்த புத்தியுள்ளவாகளா 
யும்; $ யோக்டியராயும், விவேக 
ளாயும்; விசுவாசத்திலும் அன்பி 
லும் பொறுமையிலும் *1அரோக் 

சயமுள்ளவர்களாயும் இருககும் 
படி (போதிபபாயாக). 
௩ அபபடிப்போல 7*!முஇர்ந்த 

வயதுள்ள ஸ்இிரிகளும் பரிசுத்த 
ருக்கு | ஏற்றவிதமாய் ஈடக்கிற 
வர்சளாயும், பொய்யாய்ச் குற்றம் 
சாற்றாசவர்களாயும் 4 மிகுந்த தி 
ராட்ச இரசததைக் குடியாதவர்க 

ளாயும், 

௪ 19புராபரனுடைய வசனம் 
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லிபஸ்.இிரிகள் தங்கள் புருஷா 
யும் பிள்ளைகளையும் சசேக்ூற 
QMS OH WML, 
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லாதவனுமாய், *யோச்கியமுள்ள 
வனுமாய், குற்றம்பிடிக்கப்படச் 
கூடாத 4அரோச்கியமுள்ள ae 
னத்தைப் பேசுகறவனுமாய் இ 
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௰௨ ம் ௮வபத்தியையும் 1£லவு 
கே இச்சைகளையும் வெறுச்றீ ஈழ 

புத்தியும், 1நீஇயும், மெய்த்தேவ 
பத்தியும் உள்ளவர்களாயும், 
௰௩ 1*ாம் ஈம்பிக்கொள்ளுறெ 

பாக்கியம் வருமென்றும்) ஈமக்கு 
டிகா தேவனும் இரட்சகருமாடிய 
இயேசுத்சறிஸ்துவின் மசமை 
15பிரசன்னமாகும் என்றும் "காத் 
து ச்கொண்டிருக்கிறவர்களாயும்; 
இவ்வுலகத்திலே சவனம்பண் 
ணும்படி ஈமக்குப் போதிக் 

DSi 
OF ௮ந்த இயேசுக்கிறிஸ்து ஈம் 

மைச் சசல அ௮சூரமங்களினின் 
றும் மீட்கெகொண்டு,; !தமக்குச் 
சொத்தமாயும், 1ற்ரியைசளைச் 
செய்ய மிகுந்த விருப்பமாயும் இ 
ருக்றெ சனங்களாகச் 1*சுத்திகரிச் 
கும்படிக்கு, ஈமச்காகத் தம்மை 
யே (மரணத்திற்கு) ஒப்புக்கொ 
டுத்சார். 
௰௫ இவைகளை நீ மிகுந்த wf 

காரத்சோடே போதித்தப் *1புதஇி 
சொல்லிக் கடிந்துகொள்வாயாக; 
"ஒருவனும் உன்னை ௮சட்டை 
பண்ணாதிருச்சக்கடவன். 

௩. அதிகாரம். 
௪ இத்து இனனதைப போநிக்கவும் இன்னதைப் 

போதியாஇருக்கவம், 2 செட்டி கேதபபுரட்ட 
சை சீக்கவும் பவுல் கற்பித்தது, 6௨. ௮வன தன் 

னிடத்தில் வரவேண்டிய சாலத்தையும் இடத் 
தையும் சொலவ்வி, கிருபத்தை முபுப்த்தது. 

அனாத்தனங்களுக்கும் அதிகார 
ங்களுக்கும் *32ழ்ப்படிந்து ௮டக் 
க.மாயிருக்கும்படிக்கும், எல்லாவி 
தமான நற்சிரியைகளையும் செய்ய 
2*எத்சனமாயிருக்கும்படிக்கும், 

. a Secmatoruio grapentusmn 
லும், சண்டைபண்ண விரும்பா 
மலும், **சர்தவான மனதுள்ளவர் 

| களாய் எல்லா மனிதருக்கும் எல் 
| லாவிதத்இலும் "சார்தத்தைச் சா 
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னாயிருச்கிற ஒருவனுக்கு ME 
இரண்டொருதரம் புத்திசொன்ன 
பின்பு, (அவன் செவிசொடாவிட் 
டால்) 1$அவனைவிட்டு விலகுவா 
WTS» 

* 

௰க ௮ப்படிப்பட்டவன் தாறுமா 
றுபட்டு, தன்னிலே !*அக்கினைச்' 
தீர்ப்புள்ளவனாய்ப் பாவம்செய்க 
வன் என்று ௮றிஈதுகொள்வா 
யாக. 

௰௨ நான் அருச்சேமாவை ௮ல் 
லது 11தீக்குவை உன்னிடத்தில் 
அனுபபும்பொழுது நீ சாக்ரெதை 
யாய் நிச்சோப்போலி ஊருக்கு 
என்னிடத்தில் வருவாயாக; மாரி 
காலத்திலே ௮ங்சே தங்க யோச 
னையாய் இருச்இறேன். 
௰௩ நியாயசாஸ்திரியாகிய சேனா 

வும்௮அப்பொல்லோவும்பிரயாண 
மாய் வரும்பொழுது; அவர்களுக் 
குச் குறைச்சல் ஒன்றும் இராதப 
ழூ.க்கு. விசாரித்துச் சாக்ரதை 
யாய் அவர்களை ௮னுப்பிவிவொ 
யாக. 

௰௪ (ரேத்தைத் தீவிலே) ஈம் 
மைச் சேர்ந்தவர்களும் 1*சனியற்ற 
வர்களாயிராமல் குறைச்சல்களை 
நீக்குதற்கு ஏற்ற நல்ல தொழில் 
களை ஈடத்திச்சொள்ளப்] படிக 
கச்சடவர்கள். 
௰டு என்னோடிருச்சிற யாவரும் 
உனக்கு வாழ்த்துதல் செய்சிரூர் 
sar; விசுவாசத்தைப் பற்றிச்   கொண்டு ஈம்மைச் சநேடுக்றெ 
ens கான் வாழ்த்துதல் 
ae இருபை உங்கள் 

ctoraGabbe இருச்சச்சட 
வது --அமன், 

-
 

அலையக். 

DIN



  

  

PHILEMON. 

அ௮ப்போஸ்தலனாூம் யவுல் 

பிலேமோனுக்கு எழுதுன 
நிருபம். 

நிலேமோனுடைய வெசெலாசத்தையும அன்பை 
பஙகுறித்துச் சர்தோட்பபட்டு, ௯௬, அகன் தன 
ஊழியக்கரரனாஇய ஒனேசிமுகை மன்னித்துன 
பாய ஏற்றுக்கொளனும்ப்டி.. அவனை வேண்டிச் 
சொண்டது 

இறிஸ்து இயேசுவின்கிமித்தம் 
கட்டப்பட்டிருக்கிறுவனாகிய ப 

| வுலும், சகோதரனாகிய திமோத்தே 
யுவும் எங்களுக்குப பிரியனு 
மாய் "உடன்வேலையாளுமாய் இ 
ருக்கிற பிலேமோனுக்கும், எங்க 
ளுக்குப் பிரியமான அப்பியாளுச் 

கும், 
௨எங்களுடனேகடப் போர்ச் 
சேவகனாகய 'அருஇப்புக்கும்) ௨ 
மது வீட்டிலே கூடி.வருற சபை 
க்கும் எழுதுகறதாவது: 
௩ நம்முடைய பிதாவாகிய பரா 

பரனாலும், காத்தராகெ இயேசுக் 
கிறிஸதுவினாலும் உங்களுக்குக் 
₹இருபையும், சமாதானமும் உண் 
டாசச்கட வது. ° 

௪ ர கர்த்தராயெ இயேசுவின் 
மலும்த எல்லாப் பரிசுத்தவான் 

சள்மேலும் உள்ள உம்முடைய 
"அன்பையும் உமது விசுவாசத் 
தையும் ரான் கேள்விப்பட்டு, 

டு என் செபங்களில் உம்மை 
நினைத்துக்கொண்டு எப்பொழு 

தும் "என் பரா.பரனுச்குத் தோத்தி 
பீம்செய்து; 

டூ சலா, 
a   

இ. பி, ௬௪. 

1எபே,௧௫ ௪ 
௧, ௨ தீமோ,ச 

௮) ௬ 

பிவி ௨ ௨டு 
379வ் ௨, ௨௫, 

4சொலோ ௪, 
oe 

5a2.Grr ds. @ 
# Gard. oe 
Om. 

6eCu ௧௨ 

7 «Gu, 4, o@, Y 
கொலோ 
சு 

8 எபே கச்சு 
a Oge aa. 
a. Osea s 

9 பிலி க கூர்க, 
30௨ சொரி எ 
மக, & மோ, 
க்க, டம் ale, 

lls ae, 

19௧ தெச, ௨06 
௬, 

க 

13௪ கொரி ௪. 
௪ 

an 

௬ உங்களிலுள்ள சகலவித ஈன் 
மைகளையும் (மற்றவர்களும்) ௮ 
மிர்துசொள்ளு றெதினாலே உமது? 
விசுவாசத்திற்குரிய தருமகுணம் 

| இறிஸ்து இயேசுவுச்சாசப் பெல 
னைக் சாண்பிச்சவேண்டுமென்று 
வேண்டிச்கொள்ளு றேன். 
௭ சகோதரனே; பரிசுத்தவான் 
களுடைய இருதயங்கள் உம்மா 
லே 1?சவுக்கயெப்பட்டதால் உம் 
முடைய Hor Senta dE os ச் 
தோஷமும் ஆறுதலும் அடைர்தி 
ருக்கிறோம். 
௮ 4 ஆகையால் விருத்தாப்பிய 
ள்ள வனுமாய் இயேசுகிறிஸ்து 

வின்நிமித்தம் இப்பொழுது !'சட் 
டப்பட்டவனுமாயிருக்கற பவு 
லாய கான்; 
௯ தகுதியான காரியத்தைக்கு 

நித்து உமக்குக் சட்டளையிடம் 
படிச்குக் இிறிஸ்துவிஞலே மிகு 

ந்த தயிரியமுள்ள வனாயிருரதும், 
» ( அப்படி.ச்செய்யாமல்) அன்பினு 

உம்மை வண்டிச்சொள்ளு 

றேன்.” _ 
ம என்னவென்றால், 'சான் சட் 

டப்பட்டிருச்சையில் பேற்றவனா 

பூம, 
௰௪ முன்னே உமக்குப் பிரயோ 

சனமில்லா தவனாயும், இப்பொ 

  

  (pH உமக்கும் எனக்கும் wee) 
  

 



  ate ant UN “eI mene me 

௪௬.௮ 

பிரயோசனமுள்ளவனாயும் இருச் 9, பி. ௬௪. 
றெ *என் மசனாயெ 'ஒனே௫ழுக் | வ அஷ 
சாகவே உம்மை வேண்டிச்கொள்। 1 சொலோ. ௪ 

ene Aen ttt a oie ரன்னை... அணைக் rape வல்லவ 

பிலேமோன். 

  

ளுடன்; ல௮வனைச் இரும்ப Fy | os Qari ba 

னுப்பினேன். 
De அவனை நீர் என் உள்ளம் 
போல ஏற்றுச்சொள்வீராக. ட 6 
௰௩ சுவிசேஷச்தின்கிமித்தம் சட் 

டப்பட்டிருக்கெற எனக்கு ஊழி 
யம்செய்யும்படிச்கு உமக்குப் ப 
திலாச அவனை என்னிடத்தில் 
வைத்துச்கொள்ளவேண்டும் என் 

ல இருர்தேன். 
DP அனாலும் உம்முடைய ஈன் 

மை கட்டாயத்தினால் அல்ல; 
மனப்பூர்வத்தால் இருக்சத்தக்கதா 
க ரான் ௨மது சமமதியில்லாமல் 
ஒன்றும் செய்ப மனதில்லை. 
௰௫ இனிமேல் அவன் உமக்கு 
அடிமையானவனாக அல்ல, அடி 
மையானவனுச்கு மேலாகப் tS 
ரியமான சசோதரனாகவும்) என் 
றென்றைக்கும் உம்முடையவனா 

சவும் இருக்கும்படிச்கு; 
De அவன் கொஞ்சக்காலமாய் 

உம்மைவிட்டுப் பிரிக்கபபட் 
டான் என்று தோன்றுகன்றத; 
எனக்கும் ௮வன் பிரியமான 
சகோதரன்தான்; உமச்௫ுச் சரீ 
ரதீதினபடியேயும் கர்த்தர்நிமித்த 
(pb மிசவும் ௮இிகமாய் அப்படி. 
இருச்சிறான் ௮ல்லவா? 
௰எ ஆதலால் நீர் என்னை ௨ 

மக்கு ஐக்கமானவன் என்று எண் 
ணினால், ௮வனை என்னைபபோல 
ஏற்றுச்சொள்ளவேண்டும். 
௦௮ ௮வன் உமக்கு யாதொரு 

அகியாயம்செய்ததும் அல்லது, ௪ 

  

டம் பிலி, ௨ 

ad 

(3a Qarh. 

டக 
| * 8 ௨௧, 

e8Cor ac, 

௪டு 

| 

|$க மோ 

௮ 
6$சொலோ ௧ 
௨௨. 

7௨ கொரி ௮, 

வக, 
9௭ வசி 

9௨ சொரி, a, 
de.     10௨ கொரி ௪ 
be | 

11] பிலி ச௨௰., 

௨௨௪ 
t 

! 
1 

192கொலோ, ச 

௭,௪௦௨, 
13 gu de, be, 

௨ட 

34௮ப௦௯௬,௨௬ 
ae a கொ 
Gar e 2, 
35சொலோ ௪ 
be 

16௨ தீமோ, ௪, 
is 

We Shor ௪. 
eo.     

டன்பட்டதும் உண்டானால், ௮ 
தை என் சணக்கிலே எழுதுவீராக. 
௰௯ பவுலாகிய நான் என் சை 

யெழுத்துப்போட்டேன்; ஈர்னே, 
செலுத்தித் தர்பபேன்;, நீர் ௨ம் 
மைத்தாமே எனக்குச் தடனாகச் 
செலுத்சவேண்டும் என்று நான் 
உமக்குச் சொல்லாதபடிச்கு ௮ப 
படிச் செய்கிறேன். 
௨௰ ஆ, என் சகோதரனே, கரத் 

தர்நிமித்தம் உம்மாலே இர்தப் பிர 
யோசனம் எனச்கு உண்டாசச்ச 
டவது; £காத்தர்கிமித்சம் என் இரு 
தியத்தை ஆறுதல் செய்வீராக, 
௨௧ நீர் தீழ்பபடுவீரென்று கான் 

நிச்சயமாய் அறிந்து, இபபடி. ௨ 
மக்கு எழுதினேன; நான் கேட் 
டதற்கு மேலாசவும் செய்வீரென் 

றும அறிந்திருக்கிறேன். 
௨௨ அல்லாமலும் 11உங்கள் 

விண்ணபபங்களினாலே 11உங்க 
ளுக்குத் (திரும்பச்) சொடுக்சப்ப |, 
டுவேன் என்று நான் ஈம்பியிருக்இ 
படியால்) நான் இருக்கும்படி. 
கு ஒரிடத்தை எனக்காக எத்தனம் 
Lier gy Sone. 
௨௬ 4 திறிஸ்து இயேசுவின்ரி 

மிச்தம் என்னோடேகூடக் காவ 
லில் வைக்கபபட்டிருக்கறெ Vers 
பாப்பிறாவும், 
௨௪ என் உடன்வே£லயாள் க. 

ளாகிய3மாற்குவும்; 1*அரிஸ்தருகு 
வும்), '*தேமாவும், 11லூக்காவும் உ 
மக்கு வாழ்த்துதல்செய்இரூர்கள். 
௨டு 11ஈம்முடைய கர்த்தராகயெ 

இயேசுக் றிஸ்துவின் கருபை 
உங்கள் தவியுடனே இருக்சக்க 
டவது...-அமன்.  



HEBREWS. 

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ' 

எபிரேயருக்கு எமுதின 

நிருபம். 

௧. அதிகாரம். 
ச இச்சகடைசிராஎகளில் பிதாகிலிருர்து சமமீடத் 

திரரா வர்தி இறிலது, ௪, சன்மையிறும் செயசை 
மிதும தேவதூதர்களைப்பாரச்இதும் இறர்தவர் என் 
௮ சொல்லியது, 

பூர்வீகத்திலே பலகாலங்களிலும் 
'பலவிதமாய்ப் பராபரன் (ஈம்மு 
டைய) முன்னோர்களுடனேதீர்ச் 
கதரிசகளின் மூலமாய்த் இருவு 

எம்பற்றினதும் அன்றி, 
௨ இந்தக் கடைக் காலத்தி 

லே குமாரன்மூலமாய் ஈம்முட 
னே திருவுளம்பற்றினார்; 4அவ 
சைச் சகலத்திற்கும் சுதந்தரவாளி 
யாக வைத்தார்; அவராலே உல 
கங்களையும் உண்டாக் இஞார். 

௬ ₹௮வர் பராபரனுடைய மக 
மையின் பிரகாசமாயும் ௮௮௬ 
டைய தன்மையின் சொரூபமா 
யும், "எல்லாவற்றையும் தமது வல் 
லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங் 
குகிறவராயும் இருநது; பின்பு சம் 
மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்க 
ளை நிவிர்த்திசெய்து,-உன்னத்த்தி 
லுள்ள மகத்துவருடைய வலதுபா 
ரிசத்திலே வீற்றிருக்ளொர்.   
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லும் 11௮இக விசேஷமாகச் சுதந்த 
ரித்துச்சொண்ட நாமம் எவ்வள 
வோ, ௮வ்வளவு ௮இகமாய் ௮வர் 
களிலும் மேன்மையுள்ளவராயிரு 
க்இரார். 

டு 4 எப்படியெனில் !1நீர் என் 
| னுடையகுமாரன் என்றும், இன்று 

' நான் உமமைச் செனிப்பித்சேன் 
என்றும்) 19 அவருக்குப் பிதாலாயி 
ருப்பேன், ௮ வர் எனக்குச் குமா 
ரனாயிருபபார் என்றும் பராபரன் 
ஒருகாலத்திலாகலும் தூதர்களில் 
ஒருவனுக்குச் சொன்னாரா? 
௬ மறுபடியும் சமது முதற்பே 
ரூனவளா இவ்வுலகத்தில்* பிரவே 
சிக்கச் செய்தபொழுது; 14தேவ 
தூதர் யாவரும் ௮வனைச் தொழு 
துகொள்ளச்சடவர்கள் என்றார். 

எ அன்றியும் தேவ தாதமாக்கு 
றித்துச் 1 சொல்லியிருகறதாவ 
து? , தம்முடைய தூதர்களைச் 
கூற்றுச்சளாசவும், தம்முடைய 
ஊழியச்சாரரை, ௮க்ஏனிச்சுவா 
லைகளாகவு5 தெய்தாரென்று சொ 

ல்லியிருக்தெது. 
௮ குமாரீனக்குறித்து எப்படிச் 

சொல்லியிருக்றெசென்றால், பரா 
பரனே; !1உமது , சிங்காசனம் 

  
 



| es வெல கொடு serene வையத் 

  

atte tartan ie eine ete tt A an cet ne ee 

  

௪௭ம் "எபிரேயர் ௨ அதிகாரம். 

என்றென்றைக்கும் உள்ளதாயி। 9, பி. ௬௪. ஆகையால், காம் Cane pig 
ருக்கும்; உம்முடைய இராச்சி| ஷசி 
யத்திலுள்ள, செங்கோல் செம் 
மையான* செங்கோலாயிருக்கின் 
க்தி. 

௯ நீதியில் அன்புகூர்ந்து ws 
சிரமத்தைப் பகைத்திருக்கதீர்; ஆ 
தலால் பராபர£ன உம்முடைய 
பராபரன் உம்முடைய தோழரி 
லும் உம்மை 'மகழ்ச்சி என்னும் 
எண்ணெயினாலே அ௮பிஷேசம் 
பண்ணினார் என்றும், 

ம 3கர்த்தாவே; ஆதியிலே நீர் 
பூமியை ௮ஸ்திபாரபபடுத்தினீர்; 
வானங்கள் உம்முடைய கைக 
ளின் இரியைகளாயிருக்கின்றன. 
Os 3அவைகள் அழிந்துபோம்; 

நீர்மாத்திரம் நிலைகிற்பீர்; அவைக | 
ளெல்லாம் வஸ்இிரம்போலப பழ | 
மையாய்பபோம். 

  
Oe ஒரு சால்வையைப்போல 

அவைகளைச் சுருட்டுவீர்; gu 
பொழுது மாறிபபோம்; நீர்மாத் 
இரம் (எப்பொழும்) ஒரேவித 
[மாம் இருபபீர்; உம்முடைய ஆண் 
டுகள் மூடிர்துபோவதில்நில என் 
றும் சொல்வியிருக்கன்றது. 

Om 9 மேலும் நான் உம்மு 
டைய சத்துருக்களை உம்முடைய 

“| பாதப்படியாக்குப போடுமளவும் 
*என் வலதுபாரிசத்தில் உளுக்கா 
ரூம் என்று இப்படி ௮வீர் ஒருகா 
லத்திலாகிலும் தூதர்களில் ஒருவ 
னுக்குச் சொன்னாரா? 
de *இரட்சிப்பைச் சுதந்தரிப் 

பவர்களுக்கு ஊழியம்செய்யும்ப 
டி.ச்கு அவர்களெல்லாரும்] ௮ 
லுப்பப்படுகறெ பணிவிடை அவி 
களாய் இருக்இரார்சளஜ்லவா ? 

௨. அதிகாரம். 
॥ 

க தாம் இறிஸ்து இயேசவுக்றுச் கழ்ப்படியவேண் 
முமென்றும், இ அதற்கு ௮வர் சம்முடைய அபா 
வத்தை, ௦௪ வேண்டியபடி, ஏற்றுக்கொண்டா 
சென்றும் சாட்டியத, 
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வைகளை விட்டுவிலசாதபடிக்கு t | 
அதிக எச்சரிக்கையாழிருக்ச' 
வேண்டும். ' | 

௨ என்னத்தினாலெனில், ICs | 
வதூதரால் சொல்லப்பட்ட we | 
னத்திற்கு விரோதமான எந்தச் | 
செய்கைக்கும்; €ழ்பபடியாமைக் | 
கும் நீதியான தண்டனை வரத்தச் 
கதாக அவர்களுடைய வசனம் 
உறுதிப்பட்டிருர்ததாயிருச்க, 

௬ முதலாவது ?கரத்தராலே ௮ 
றிவிச்சபபட்டுப Yery “yeni 
டத்தில் கேட்டவர்களால் ஈமக்கு 
உறுதியாக்கப்பட்டதுமாய், 

௪ !'அடையாளங்களினாலும் 
அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான 
பலத்த செய்சையினாலும், Bu 
சுத்தஅவியைத்தம்முடைய ௫த்தத் 
இன்படி (ஈமக்கூப) 13பூர்கது | 
கொதெதஇிவலைம் 1 14பராபரன் 
சாட்சிகொடுக்சப்பட்டதுமாய் இ 
ருக்கற இவ்வளவு பெரிதான இ 
ரட்சிப்பைக்குறித்து காம் கவலை 
யில்லாமல்போனால் (தண்டனை 
க்கு) 1*எப்படித் தபபிபபோ 
வோம் ? , 

டு 4 அன்றியும் 1$இணனிமேல் 
வரும் உலகத்சைக்குறித்தப் பே 
சுிறோமே, ௮தை அவர் தூதர்க 
ளுக்குக £ீழ்ப்படுத்தவில்லை; ஒரு 

இடத்திலே ஒருவன் சாட்சியாகச் 
சொன்னது: 
௬ மனிதனை நீர் கினைத்துச்சொள் 

ளுஜெதற்கும், அல்லது மனிதனு 
டைய புத்திரனை நீர் விசாரித் 
துக்கொள்ளுதற்கும் 11அவன் எம் 
மாத்திரம். 
a கொஞ்சக்காலமாய் $ sea 

னைச் தேவதாதரிலும் சிறியவன் 
ஆக்இனீர்; பின்பு மசமையோடுக் 

சனத்தோடும் அவனுக்குமுடி. குட் | 
டி; உம்முடைய கைகளின் ஒரி 
யைகளுச்கு அ௮திசாரியாக வைச்  
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என்றான். 
௮ இர்தப்படி அவர் 1சகலத்தை 
யும் அவனுக்குக் ழ்ப்படுத்துகை | 
யில் அவனுக்குக் €ழ்பபட்டிராத 
படி.ச்குத் தாம் ஒரு பொருளையும் 

வைத்து க்கொள்ளவில்லை; இப் 
பொழுது சகலமும் அவனுக்குக் 
தீழ்ப்படக் காணோம். 
௯ இயேசுவானவர்மாத்திரம் பரா 
பரனுடைய கிருபையினாலே யா 
வருக்காகவும் மரணத்தை HH 
விக்கும்பொருட்டாகச்" கொஞ் 
சக்சாலமாய்த் *தேவதூதரிலும் சி 
Suet ஒச்சப்பட்டுப பின்பு மர 
ணத்தைச சூத்தடினாலே *மசமை 

  
யோடும் சனத்தோடும் முடிசூட் 
டப்படச் காண்கிறோம். 

௰ மேலும் தமச்காகச் சகலத்தை । 
யும் உண்டாக்ெவா அகேகம். 
பிள்ளைகளை ம௫மையில் கொண்டு । 
போகையில் 1அவர்களுக்கு இரட் 
சண்ணியத்தை உண்டாகனெ ௮ ! 
இபதியை *உபத்திரவங்களின் வ 
ழியாய்த் தேறினவர் அச்குகறது , 

அவருக்குத் தகுதியாயிருஈதது. 
oe 4 எப்படியெனில் Veg 

தம்செய்றெவரும் பரிகத்தமசெய் | 
யபபடுகறவாகளுமாகிய யாவரும் ' 
!1/ஓருவரிலிருந்து வருஇரூர்சள்; , 
அதினாவேதானே Mg at «tr F 
சகோதரரென்று ௮மைக்ச வெட் 
சப்படாமல், 
De உம்முடைய காமத்தை என் 

சகோதரருக்கு அறிவித்துச் சபை 
யாருக்குள்ளே உமக்குத் ததியா 
சப் பாடுவேன் என்றும்; 1*நான் 

அவரிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருப் 
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உங்களுக்குப் * பராபரனுடைய எலிகளும் 
வாச்கயெங்களின் முதல் கியாயங் 22 எபே ow Dm 

களை மறுபடியும் உபதேசிக்ககவே 0 0 0B 
௫ ச் * ‘ . lhewr @ am ண்டியதாய் இருக்கன்றது; உண "ட் 

வை அல்ல பாலைச் சாபபிடச os 
3 இல்லத பழக் தக்கவர்கள் ஆனீர்களே. \ sive 

௰௩ 10பால் உண்றெகன் குழந், vod mo 
| தையாய் இருக்றெபடி.யினாலே; 13 அப கி ௪6 

(சீதிக்குரிய வசனத்தை அறிந்து "120 
கொள்ளத்திராணிரயுள்ளவன் அல் | ca « 
லவே;. | is ae we me, 

௰௪ கெட்டியான உண்வு நிறை | | bay ௨௪ ௨௰ 
ச ee ச ச 3 s Bot பிட்சு 

வாய வளாரதவாகளாயும;] **ஈன 7 ied 0. 

  
மையையும் தீமையையும் வகை! ௩, பவ 

யறுக்றதற்கு முயற்சிமினாலேட் ! 6 24 
சகுதியாச்சப்பட் ட புத்தியுள்ள '। Gone 

] வர்களாயும் இருக்கெறெவர்களுக்கே 18 அப இழ ௨௪ 

பொறுமையோடும் சோக்இபிருக்கச் சற்பித்து, | 
நிக, பாரபரன் தம்முடைய காச்ருத்தத்தல்சளை | 29 எபி ௨ 0 

e சிழைகெத்தகா! எனறு சொல்லியது | 93 எபி 6 ௨௯   L. 

- ந 

ககொர சமக 

ஏற்றசாயிருக்கின்றது. 19 எபீ ம் ௬௨ 

9 ள் ° |90 யோகா ௪ம் ௬. அதிகாரம் ares 
ச விசகாசத்தைலீட்டு மருஎகிழாமல், 2௪, உறுதி ௨௮ 

யசபிருச்து, 8௨ பார்பாளைச் சரச்செதையோடும் |S 19) aes a 2.8 | 
oa டெடசி 

௮௮ வ வகுஷிதுட கடத ஷகைகை வனின். 

௪௭௫ 
manent ee Sesto camer ne cobain Mila A MR wh rae ஆனை 

| ஆசையால் மரணத்திற்கு ஏது 
, வான இரியைகளைவிட்டு மனம்தி 
"ருப்புதறெதற்கும், பராபரனை.விசு 
வாரிகறெதற்கும், 
௨ '"ஸ்சானஙகளுக்கு அச்ச 

உபசேசத்திற்கும் ம்; *கைகளை வை 
- *இற்தற்குபு ழ், '"மரித்தோரிலிருர்து 
உயிரோடு எழும்புதற்கும் 15சித்தி 
யமான கியாயச்திர்ப்புக்கும் எதி 
வான உபசேசங்களினா ல ராம் 

, மறுபடியும் அஸ்திபாரம் போடா 
தபடிச்கு, 11 கறிஸ்துவுக்குரிய 
மூசல் நியாயங்களைச்| சொல்று 
இற உபதேசத்தை ராம் இப்பொ 
os நிறுத்தி, உயர்ந்த உபதே 
ச்ஙகளைக்குறித்துப் பேரிக்சொள் 
கோமாச, [| 
௬ 1பராபரனுக்குச் சித்தமானால் 
௮பபடியே செய்வோம். 
௪ என்னச்திற்காகவெனில், 11% 

ரூகாலத்திலே பிரசாசமாக்கப்பட் 
டும் *1பாமகவை ருரிபாரத்தம் 
பரிசுத்த ஆவியைப் பெத்தம், 

டு பராபரனுடைய சல்வார்த் 
சையையும் * இனிமேல் வரும் 
யுகத்தின் பெலன்களையும் ௬9 
பார்த்தும் இருச்றெகர்கள் மறுத 

வித்து விமுஈசபின்பு, 
சு பராபரனுடைய குமாரனைச் 

தங்களுக்குள்ளே *5மறுபடியும் 
சுவையில் அறைந்து ௮.ப௫ர்த்தி 
செய்தபடியால் மனம்நதிருப்புறெ 
தற்கு ஏதுவாய் ௮.வர்களை மறுபடி 
யும் புதிதாக்கக் **கூடாத காரிய 
மாயிருச்கன்றஅ. 
எ 4 இதற்குத் திருட்டார்தமா 

கப் பூமியானது தனக்கு அடிக்கடி. 
வருறெ மழையை உட்கொண்டு 
தன்னிடச்தில் | பயிரிடுறெவர்ச 
‘4G opp | ப்யிணா முளைப்பிச் 
கும்பொழுத, **பராபரனுல் ஆர் 

. திச்சப்பகேன்றது. e 
௮ *முப்செடி களையும் முட் 

, பூண்டுகளையும் yer é ap a 
| லம் தசாததாயும், சபிச்சப்படுதற் 

91% as bo. 62,82. a Cow aGuaetcs #Cur @ta,—FY அல்லத பயிர் றகர்களால், 
95சல் ௧௦௦ --96ஏசா ட ௪, 

6 , @ $  



கவைவதை. வவதுவ வெட ஒவவவதுவயக வனத், மயவவவுவியவகைவ ae at வய வ ony ee 

௪௪௬ எபிசீயீர் ௭ ௮இகா ரம், 
  

குச் சமீபமாயும் இருக்கின்றது; , ச. பி. ௬௪. | வியாச்சியல்களையும் நிறைவேற் | 
சடை யிலே ௮து முழுவதும்| ௮௩௯ றும். | 
காய்ந்துபோம் ௰எ அந்தப்படி பராபரனும் வா 
௬7 பிரியமானவர்களே, சாங்கள் ' ச்குத்தத்சம் பண்ணப்பட்டவைச | 

இப்படிச் சொல்லியும், இரட் சப் ளைச் 1சதந்தரித்துச்கொள்ளுகற 
புக்கு. ஏற்ற ஈகன்மையான யோச , | வர்களுக்குத் தமது யோசனையின் 
னைகள் உங்களுக்கு உண்டாம் '11மாறாத நிச்சயத்தைக் snow Ns 
ருக்கின்றன என்று ஈம்பிக்கையா கும்படி அதிக சத்சமுள்ளவராய் 
யிருக்றோம். , | ஒா gemrieoCa அவைகளை 
ம 1பர)பரனும் "உங்கள் OA ட. ஸதிரபபடுச்தினார்.* . 

யையையும் “பரிசுத்தவான்களுக் | ௨௫ ௪2 மே! ௮ பராபரன் பொய்பேசச்கூ 
கு. நீங்கள் ஊழியப்செய்ததினா on oo : டாததாாயிருச்ச காம் சம்பிக்கொள் 

லும் செய்துவரு ஐதினாலும்சமத 5 ar, ௦6 !ஞூம்படி 1ஈமச்குமுன் வைக்சப் 
நாமத்திற்காகச் காண்பித்த அன் | ௨9 ௨௫ெர் பட்டதைப பிடிக்றதற்கு ஓடி 
புள்ள பிரயாசத்தையும் மறக்கத், 4 “டதனே | one நாம் மாறாத இரண்டு பெர, 
தக்கதாக *அநியாயமுள்ளவர் அல் 4 2s | ருள்களினாலே பல, ஆறுதலுள் 
ஆல: வட ares எவர்கள் ஆகும்பொருட்டாக அப 

ச ரி ஆகையால நீங்கள தாமத 02௩௧ | URE ews. 
மாய் இராமல்) ”வாக்குத்தத்தமான ஐ 5 பிச் 
ஆ?ர்வாதங்களை விசுவாசச்தினா | ணய ee 
go நீடிய பொறுமையினாலும | 

  

| நம்மு 

'டைய அத்துமாவுக்கு நிலையும் 
, உறுதியுமான ஈஙகூரம்போலா, 

சுதந்தரித்துக்கொள்ளு இறவர்க. | இத் 13இனாச்லைக்குள் போறதா 
ளை ப் பின்பற்று வர்களாய் | । பிருக்சன்றது. 

இருக்குமப்டிக்கு; . ௨உ௰ 14நமக்குமுன்' ஒடினவரா 
We. 6 Pte sar யாவரும் (எங்கள்) 6 கொலோ ௨ (இய இயேசு மெல்சசேசேக்கன் 

ஈம்பிக்சை பரிபூரணமுள்ளதாகும் ௨ | முறைமையின்படி 15நித்தியமான 

படி முடிவுபரியந்தம் சாக்க | Sagres ஆசாறியராய் ஈமக்காக 7 a ச் ௪ ச ed & oe ச . ட ட தையையே காண்பிக்கவேண்டு eGo ௨௨ அந்தத் இனாச்லைச்குள பிரவே 
மென்று ௮சையாயிருககிரோம். ட ச | Bet ் 

௰௩ ஆபிரகாமுக்குப பராபரன் | ஈ€ ௬ ara | ]த்திருச்சிருர். , 

வாக்குச்தத்தம்பன்ணினபொழு 53, |... எ: அதிகாரம். 
ஆடி ஆணையிமெபடி தீம்மிலும் பெ os, « ூறிஸ்து இயேசு மெல்கிசேதேக்கன முதைமை 
ரியவா் ஒருவரும் இல்லாதபடி ld oS Os ௬௯ | பபடிக்கு ஆசாரியராய இருச்ெபடி.யினாலே, ம௪ 

11 ே ம். | சோணனின க் ண் பிரச் 

பிஞலே ₹சமதுபேரிலே ஆணை உரோ 82 | ஆசோனின, முறைமைபபழக்கு உண்டாயிரு   ௨௯ | இற ஆசரரீயர்களைபபார்ச்தூம மேனமையுள்சவா 

யிட்டு, * இழரச்சு, gn! எனத் சொல்வியத, 

௰௪ நான் உன்னை மிகவும் ஆசா ewe (அச்ச மெல்சசேதேக்கு என்ப 
வித்து, உன்னை மிசவும் பெரு பிபி ௪ [வன் இராசாச்தளை அடித்துத் தி 
சப்பண்ணுவேன் என்றார். , (13% மோ ௦௪ (ரும்பிவந்த அபிரசாமுக்கு எதிர் 
௰௫ு அவனும் ௮ந்தப்படியேபெ௩ 54%) 9. | கொண்டு ௮வனை ஆசீர்வதித்து |. 

. 

  

துமையாய்க், சாத்திருந்து) வாச். ௮ 5 ௯ ௨௪ | அவனாலே பத்தில் ஒருபாகத்தைப் 
குத்தத்தம் பண்ணபபட்டதைப் । es ழு ட் பெற்றுச்சொண்டவன். எ 
பெற்றான். க |16ச மோ ௦௪ le அவன் சாலேமின் இராச்£, 

De அது எப்படியெனில், மனி | 6௮ A உன்னதமான தேவனுச்குமுன் 
தீர்சள் தங்களிலும் பெரியவன் | । பாச ஆசாரியனாயிருந்தவன்; முத 
பேரில் ஆணையிடுவார்கள்; *உறு । ல்பேராசிய மெல்சசேசேக்கு என் 
இபண்ணும்படிக்கு ஏற்ற ஆணை (அதற்கு நீதியுள்ள இராசா என்] 
யே அவர்களுக்குள்ளே சகல) லு ௮ருத்தமாம்; பின்பு சாலேமின் 

% ட் a     
a 

ர்



எபி?ரயர் ௭ அதிகாரம். ௪௭௭ 
  

| இசாசா என்பதற்குச் சமாதான | 
முள்ள இராசா என்று அருத்த | 
மாம். 
௨௬ அவன்) தகப்பனும் தாயும் 
வம்ச ௮ட்டவணையும்* இல்லாத 
வன்; அவனுடைய (உத்தியோக) 
சாள்களின் ஆரம்பமும் சீவனின் 
முடிவும் சொல்லப்பட்டிராததி 
னாலே ௮வன பராபரனுடைய 
குமாரனுக்கு ஒப்பாச்சப்பட்டக | 
ஞயத், தன் முழுச் €வசாலமள 

ட வும் ஆசாரியஞாய் இருக்கிறான், 
' ௪.4 அவனுடைய மேன்மை 
.யைப பார்பபீர்களாக; Cang Saas 
 தலைவனாயெ ஆபிரகாமும கொள் 
ளசையிடபபட்டவைகளில் பத்தில் 
ஒரு பாகத்தை 'அவதச்குக் கொ 
டுச்சானே:. 

டு *இலேவியின் புத்திரரில் ஆ 
சாரியபட்டத்தை அ௮டைகறவர் 

. சளும்) அபிரகாமின் சந்ததியாரா 

. கவே இருகறெ தங்கள் சகோதர 
பராய சனங்களின் கையிலே 
 நியாயப்பிரகாணத்தின்படி பத 
, தில் ஒன்றை வாஙகுஇறதற்குக் 
கட்டளைபெற்றிருக்கிறார்கள். 

் ௬ அது மெய்தான்; ஆலும்; 
. அவர்களுடைய வம்சத்தில் இரா 
, திவனாகிய (மெல்சசேதேச்கு என் 
- பவன்) பத்தில் ஒன்றை ௮பிரகா 
மின் கையிலே வாங்கி 3வாக்குச் | 
தத்தங்களைப் பெற்றவனையே த 
சிர்வதிச்சான். | 
௭ சிறியவன் பெரியவனாலே ஆ 

சீர்வதிச்சபபவொன். | 

௮ 4 அதற்குச் சந்தேசமில்லை ! 
யே;'அஷ்றியும், இவ்விடத்திலே 
மரிக்கத்தக்ச மனிதர் பத்தில் ஒன் | 

' றை வாங்குவார்கள்; "அல்விடத்। 
இலே பிழைத்திருக்கிறார் என்று 

் சாட்சிபெற்றவன் வாங் இஞ்ன். 
டக அன்றியும், மெல்கிசேசேச்கு 

        

iw இக்கு, சச 

சி. பி. ௬௪. | இலேவியும் ஆபிரகாமினாலே பச் 
wna |இவ் ஒன்றைக் கொடுத்தான் என்று 

சொல்லலாம். , 
Xe 4 ுல்லாமலும் ( இஸ்ர 

| வேல்) சனங்கள் இலேவிசோத் 
| திர ஆசாரிய ற்கும் 
அல்லவோ கியாயப்பிரமாணத் 
' தைப் பெற்றார்கள்? ௮௦௪ இலேவி 
! கோத்திர ஆசாரிமி.முறைமையினா 
| லே கிறைவுள்ள ஆர்வம் மெய் 
யாம். வந்தால் நரோனுடைய 

் மூறைமையின்படி அல்ல, மெல் 
| இசேசேச்சனுடைய நூறைமை 
யீன்படியே அழைக்கப்பட்ட 
வேறொரு ஆசாரியன் எழும்ப 

| வேண்டுகுசென்ன? 
12 மோ௦ச2௦ | 0௨ அகையால் அசாரியமுை 

' மை மாற்றப்பட்டிருக்க, Bam 
or Cor Oy பிரமாணமும் மாற்றபபடவேண் 
உச்ச டியதாயிருர்தது. 

திதியும் 

| 

இடேக்கு, சந்த க . : ச 
Aides | ௰௬ இவைகளால் சொல்லப்பட் 
3௨0 ௪ 8௩  டிருக்றவா எவரோ, ௮வர் வே 

  

சவா க 

4a Cur 

on 

_ | Ome கோத்திரச்தைச் சே்ந்தவ 
ராயிருக்கறாரே; அந்தக் கோத் 

டு சு ௬ இரத்தில் ஒருவனாயினும் Lied iS 

6 ௨ ௨௨ | டசீிலே ஆராதனைசெய்யவும் இ 
09, 0m ௩௪! ல்லையே, 
பி.ஈ Oe ஈம்முடைய கர்த்தரானவர் 
பட்ட ப 'ழ்தாவின். சத்தத்தில் pk 

மத் சட நூக | தீரர் என்பதுபூம் நிச்சயமாயிருக்கி 

ses cen ததே, அந்தக் கோத்திரத்தாருக்கு 
@@ , மோசே என்பவன் பசாரியபட் 

டச்சைக்குறித்து ஒன்றும் சொல் 
லவில்லையே. 
௰௫ அல்லாமலும் மெல்சசே 

| தேச்குக்கு ஒப்பாய் வேறொரு 
ஆசாரியர் எழும்புகிறார் என்பதி | 
னாலே ௮ மிகவும் ௮இி௫௪ தெளி | 

வாயிருக்கின்றது. 
மச ௮-ர் சரீரத்துத்கு ஏற்ற சட் 
டளையாயெ *கியாயபபிரமாணத் 

Hari. ge, 

7 

| என்பவன் ஆபிரகாமுக்கு எதிர், 
'கொண்டுபோனபொழுது, இலே , 8௪ம். 2௨. ௪. 
| வியானவன் தன் தகப்பனுடைய! “3 288: 

* அறையில் இருகசபடியால், | 
| 8 பத்தில் ஒன்றை வாங்குறெ ! 

  

0௭ மெல்இசேசேச்ன் முறை 
மையாய், £நீர் என்றென்றைக்கும் 
உள்ள ஆசாரியசாய் இருப்பீர் 
என்று சொன்ன சாட்டிச்சுத்தக் 
க்சாக ரீக்சாத Ca mig fu     

  

a
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௪௭.௮ எபிரேயர் ௮ அதிகாரம். 
செலும் வம் பல வல மல்ல வலக are te 

  

வல்லமையின்படியே ஆசாரியரா 
ஞா." . 

dy 4 ஆசையால் முன் சொ 
டுக்சப்பட்ட கட்டளை 1பலஈன 
மாயும் ௮பிரயோசனமாயும் இருந் 
தீபடியால் அது நீச்சபபட்டது. 
௰௯ நியாயப்பிரமாணம் ரன் 

றையும் நிறைவாக்சவில்$லை; 3௮ 
ச ஈன்மையான 'ஈம்பிச்சைக்கு ஏ 

துவானத் (பின்னாலே) உண்டாக் 
கப்பட்டு நிறைவாக்குஇறது;* 
இதனாலே *மாம் பராபரனி._த்தில் 
Cea Aap. 
௨௰ ர அன்றியும் முந்தினவர் 

கள் ஐணையில்லாமல்ர் ஆசாரியரா 
ஞர்கள்; பிந்தினவர் ௫ுமல்சசே 
சேச்சின் முறைமையின்படி, ரீ£ 
என்றென்றைச்குழமுள்ள சாரி 
யர் என்று துக்சமில்லாமல் *ஆணை 
யிட்டுத் சம்முடனே சொன்ன 
கர்த்தசாலே ௮ணையோடே yuu 
டி.யானார். 

௨௪ அனதால் இயேசுவானவர் 
ஆணையின்படியே அசாரியராக் 
கப்பட்டு, ஈ 

௨௨ (அவர்களுக்கு ௮இசமா 
யிருச்ச) $௮திக ஈன்மையான ௨ 
ட்ம்படிக்கைக்ு, ஏற்ற பிணையா 
ளியானார். 

௨௬ 4 அன்றியும் அந்த ஆசா 
ரியர் எபபொழுதும் இருச்கக்கூ 
டாதபடிக்கு. மரிச்றவர்களான 
படியால் அகேகராய் இருகதார் 
கள். 
௨௪ அவர் என்றென்றைக்கும் 

இருச்றவரானதினாலே நீஙகாத] 
ஆசாரியபட்டம் உள்ளவராயிருக் 
இரூர். ர 

உடு அன்றியும், தம்மாலே 1ப* 
ராபரனைச் சேருஹ்வர்தளுச்காக 
வேண்தெல் செய்யும்படிக்கு எப் 
பொழுதும் உயிரோடு இருச்சறெ 
வரானசால், அவர்சஜே (ற்றும் 9 
இரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவரா 

யும் இருக்கிறார்” 
௨௬ 4 3பரிகத்தராயும், திமை 

செய்யாதவராயும், அசுத்தம் இல் 

சி. பி. ௬௪. 
வடி ரககம 

1 உரோ ௮,௧௬௧ 
கலா ௪,௯௬௯ 

2 ௮ப 85 ௧௯ 
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| அவலத பாதி 
வடை பண்ண 

ப்பட்ட 

159 எபே a, ae 

சொவோக்க 

எபி ௧௩ம் 

2௨௦௨௨ 

16எபி கூ ௦௪ 

1/ எப் ௯ ரு, 

2௨, ௨௪, 

9 அலலத பரி 
சத்த காரிபமச 
ளில் 

    
“| 18ed @ «, 

IgeGu @ a. 

எபி m be   

லாதவராயும் ' பாவிகளைவிட்டுப் , 
, பிரிந்சவராயும், ?வானங்களுக்கு | 
, மேல் உயாக்தவராயும் இருக்கெ | 
இப்படிப்பட்ட பிரதான ஆசாரி! 
யரே ஈமச்கு வேண்டும். 

௨௭ அவர் முந்தின ஆசாரியர்' 
 களைப்போல முதலாவது NED 
டைய சொந்தப் பாவங்களுக்சா, 
சவும், 1பின்பு சனஎ்களுடைய ' 
பாவங்களுக்காகவும், நாடோறும் 

, பலியிடவேண்டுவதில்லை; - 17௮ 
வர்களுக்சாக அவர் ஒரேதரம் தம் 
மைப பலியிட்டாரே. | 

eg நியாயப்பிரமாணமானத | 
பலானத்தையுடைய மனிதர்களை | 

| '3அசாரியாதச ஏற்படுத்துகின்றது; । 
 நியாயப்பிரமாணச்ிற்குப் பின்பு ' 
,  அணையோடே இருந்த வசனம் | 
என்றென்றைக்கும் பூரணராஏ | 

‘will குமாரனையே எற்படுத்துஇன் 

றத: | 
௮2. அதிகாரம். | 

தறிஸதுவின நித்திய Bris pes Pes | 
இலேலியருக்கு அடுத்த ஆரோனின் ஆசாரியதது | 

க, 

| 
! வம் ஒழிசததெனறும, எ பீதாக்களோடே செயத் | 
!  தற்காலத்துக்குஉரிய உடமபடிக்கை கிததியகாவந் | 

தக்கு உரிய சவிசேஷத்தின உடம்படிச்சை 
யிலே சீச்சபபடடதெனறும சொல்விபது 

மேத்சொல்லியவைகளில் பிரதா | 
'னமானது என்னவெனில், பர, 
மண்டலங்களிலுள்ள மகத்துவ ஆ | 
சனத்தின் '*வலதுபாரிசததிலே | 
உளுக்காந்திருக்றெவருமாய், | 

௨ மணிதர்சளாலே gee, sig | 
தராலே வைக்சப்பட்ட Guu 
யான கூடாரமாயெ 11பரிசத்த 
இடத்திலே ஆராதனை ,செய்கித 
வருமாய் இருக்கிற பிரசான ஆச 
ரியசே நமக்கு உண்டு. ச 

ட ௩ ர 1*தசாரியர் யாவரும் சா 
| ணிச்சைகளையும் பலிகளையும் செ 
லுத்துதற்கு வைக்சப்பட்டிருகிடு 
‘pend அவரும் (பரமண்டலத்தி 
லே) 1?9ிலவற்றைப் பலியிட 

' வேண்டுவதாயிருர்தத. 
௪ பூமியிலே ௮வர் இருப்பா 

ரானால் ஆசாரியராய் இருச்கமாப்   
  

்



  

எபிசேயர் ௬ அதிகாரம, 
  
டார்; அங்கே கியாயபபிரமாணத் 4, பி. ௬௪ | கான் இஸரவேல் குடும்பத்தாரோ 
இன்படி காணிச்கைகளைச் செலுச் a, Age 

துகிறவர்கள் ஆசாரியாகளாய் இ 

ருக்கிறார்களே.* பககக க்ச்சற ஆசா | @ மோசே அந்தச் கூடாரத்தை 227 ase 
' உண்புபண்ணபபோனமபொழுது, இர/களே 
மலையிலே உனக்குக் காண்பித 1௨ ம ௨௫ 

ro 24 bd 
' கப்பட்ட சாயவின்படியே நீசக, 5, 20 
 லத்தையும் செய்ய எச்சரிச்கையா yr gua 
| மிரு என்று பராபரன் அவனுக் ! " 
। குக் கட்டளையிட்டபடியே, அந்த. 
' ஆசாரியர்கள் பரமண்டலத்திம் , 
' குரியவைகளுக்கு அடையாள ' 

ம் ?கிழலாட்டமுமானவைகள. 1 கக 2 
உள்ள (இடத்திலே) ஆராதனை, மை 

' செய்கறொகள். 
௬ Hat Whe மேன்மையான. 

வாககுத்தச்தங்களின்மேல் ஸ்சா, 
' பிச்சபபட்டிருக்கற ௮௪ மேன் 
' மையான உடம்படிக்கைக்கு 1 fates wf 

labo மத்தியஸ்தராய் இருக்கற | க 
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௫ ஆனதால் அவர் உலகத்தில் 
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14௪௪ ச௨ ௨௭ 

மத் ௨௪ ௩று 

ea Cu mw wo 

களி ட்ச்ச 

1 அல்லத ௮சை 
க்கபபடத்தக்க 

வைஸ் 

be மோ ௨௪ 

oc @ Cure 

ae 

on க்க ae 

& ஏசா && 

o@ a Ose 

aqgasdan 

$ அல்லத பெற 
16 உரோம்உம் 

aQse ௯ 
சபே௪௨௨ 

௨ம௪ ஈறு 

ச௮௨பேச௪ 

| சகயோகர்சறி 
700,05 

17ச நக ௦௯ ௨--18ஐத உடுகடு உரோமிய௰௰ சறிமோக்டசபேசக 
சசொரியஉ வக சொலோ ச ம்று கபே௩று 

  

லே என்று சொன்ன வசனம் 
அசைவில்லாதவைதள் சிலையாய் 
இருச்சுத்தக்கசாக (அற்பமாய்ச) 
செய்யப்பட்டவைகளாகயே My 
சைவுள்ளவைகள[ நீக்கப்பழிம் ௭ 

ன்ற குறிக்கின்றது. * 
* an ஆனதால், ௮அரைவில்லாத 
இராச்ியத்தை காம் பெற்றுக்சொ 
ண்டிருக்க) ரீம்முடைம பரா 
பரன் (பொல்லாதவர்களைப்) பட் 
சிக்கும் ௮கனியாய் இருக்ற 
படியினாலே, 

| 

  

| ௨௨ பாச் ௪! ௨௧ நாம் வணச்சத்தோடும் மெ 
பய்ச்சேவபத்தியோடும் பராபரனுக் 

- குப பிரியமாய் ,ஐராதனை செய்யத் 
தகக இருபையுள்ள ஈவைப் பற் 

பாக்கெயமுள்ளவர்களாகய Bon’ ried a oe. றிச்கொள்ளக$ ஈடவோம் 

௩. அதிகாரம். 
ட ௪ தயாளமும், ௪. கற்பும உடையயர்சளாயிருக்க 

a, @ பொருளாசையை ரீச்சவும், a தேவ 
சளழியச்சசபர்களைப பராமரிச்சவும், ௯ அச்சிய a 

பதேசய்கராச்கு எச்சரிக்கையாய நிற்சவும், ம. இ 

றிஸ்தனவ ஆற்க்ல ஈபிடவும  ம௪ தருமம்செயய 
ao, de அழிகாரிசநூகருக் இழ்பபடி யவுமி, 63. 
சனக்காசச் செப்பபண்ணவும் சொல்லி, ௨௰ 

சிருபத்மை முடி தூத, 

ஈச கோசரசிரேசம் ங்லையாய் இ 
 ுச்கக்கடவுது, 

௨ அசநியரை உபசாரம் செய் 
றெ குணத்திரடிலே சிலர் (தஙக 

oh GB) தெரியாதபடிக்குத் தே 
வ.தூதரை உபசரிததால் 1*நீங்கள 
அரியனை உபசாரம்செய்ய மற 
வாதிருப்பீர்களாக 

௬ 19கட்டபபட்டிருசிெவாக 
ளோடேகூடக் கட்டபபட்டவா 
கள்போல நீயகள் அவர்களை நினை 
தீதுக்கொள்ளுங்கள்; உங்களையும் 

' சடிரத்தோடிருககிறவர்களென்று 
ஹிந்து பாடுபடுிறவாகளை நினை 
| சீதக்சொளளாக்கள 

௪ விவாஃமபண்ணுசல் யாவருக் 
குள்ளும் கனம்பொருந்தியதாய் இ. 

' ரச்சச்சமவது) சமுசரீரமார்க்கத் 
தாருடைய படுச்கை (விபசாரத்தி 
னாலே) அசுப்படாதிருப்பதாக) 
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௪௯ம் 
Reenter tenet 

'கேமொர்ச்சருக்கும் விபசாரக்கா, 9. பி. ௬௪. 
ரருக்கும் பரர்பரன் சியாயத்தர்ப —_—— 
புச் சொடுப்பாரே, 7 சகொரி ௬௯ 

டு "உங்களுக்கு உண்டானவை | 467 2 ve 
as எ 

கள் போதும் என்றெ மனதுள்ள. உ பெவோ 

வர்களாயப பணத்தின்மேலுள்ள | ௩6,௧ வெளி 
ஆசையில்லாமல் ஈடந்துகொள்வீர்' ௨௨ 89 

மத் ௧௨ 

களாச) நான் உன்னை “ஒருக்கா! ௩சபவி ௪௦௨, 
லும் விட்டு விலகுவதும் இல்லை, ! % ஈ நமே 
உன்னை ஒருக்சாலும் கைவிடுவ ba Ger ag 
தும்இல்லை என்று அவர் அருளிச் 08 @ Gor 

செய்தாரே. | Cure a ே 
சு ௮இினாலே கான் சயிரியங் 
கொண்டு *சர்த்சர் எனக்குச் சகா 

& meorr @. by 

ad &m ag 

௨௫ யராய் இருக்கிறார் மனிதனான... « 
வன் எனக்கு என்னசெய்வானோ | 6௧௪, ௨ 
என்று நான் பயபபடவேண்வெ! "4 

த் . “ Swer ave 

இல்லை என்று சொல்லலாமே. | * தவத ௨௧௪ 
௪1 *தேவவசனத்தை உங்களுக் ட் 

: ‘ னை கொடுகிற குப் போதிகது உங்களை ஈடத்திய। 52 
போனவாகளை* நீஙகள் ஞாபகப !6 ௭0௬௦௨ 

; 
| 

படுத்தி, அவாகளுடைய ஈடசிகை |? போகா ௮   é , te ர @ எபி ச 
யின், மூழூவை ஈனராயப பாரத்து) ட வெளி க 
(அவர்களுடைய) *விசுவாசத்। ௪ 

8 எபே சம்சு தைப பின்பற்றுங்கள். a 
௮ 1இயேசுக்கிறிஸ்துவாளவர்நே லோ உச 

ந்தம் இன்றைக்கும் என்றென்றை | யோ ௪௧ 
|9உபோமசம்எ 

க்கும் ஒரேவிதமாய இருச்சிறவர். | கொலோ ௨ 
௯ 8பலவிதமாயும் அ௮ந்நியமாயும் ௦௬ ௪ நீமோ 

இருக்திற போதனைகளால் bai * * 
கள் சிதறஅடிச்சபபடாதிருப்பீ£ | ம மறு 

கொ & 

    

10க கொரி ௯ 

களாக; போசனபதார்த்தங்களா We. Gur ௨௧ 
மச « Gor, # லே ல்ல, (சேவ) கிருபையி' கட்க 

னாலே (உங்கள்) மனது உறுதியா | 
இறதே ஈன்மையாயிருக்கின்றது; 

ு போசனபதார்த்தஙகளைச்குறிதது (போலா ௦ 
மூயற்சியாய் இருககறெவர்கள் ௮ |, 0௭ ௨4 அப 
இனாலே பிரயோசனம் அடைய! பம ல்க 
வில்லையே. ( «Gu # bo 

10 i\Mdar oa @ ௰ ஈமச்குஉண்டாயிருக்கிறபலி ! பகா வே ம 

௬ ஈம் ௬ de 

௦௬௨௭ ௪மோ | 

பீடத்தில் உள்ளவைகளைகச் கூடா| od oe B, a 
ரத்தில் , அராதனை செய்றெவர்கள் | ௨௨௨ 
புசிச்றெதற்கு அதிகாரமில்லை. படகு அதிக 
le TI ௮து எப்படித் தெரியு, இ 

6 

எமி cud Din Marri. 
ete et elena ahs ne sine nt aan 

EGS Gru. | 

  
மெனில், பிரசான ஆசாரியன் பா 
வபபலிக்காக மிருசககளின் இ 
ரத்தத்தைப பரிசுத்த ஸ்தலங்களில் 

| கொண்வெருடுறபொழுது, 11அக் 
தீ மிருகங்களுடைய உடல்சள் பா 
எயத்திற்குப புறமபே கொண்டு 
போயச் சுட்டெரிச்சபபடுமே. 
We அந்தபபடி இயேசுவானவ 

ரும்) சமது திரு இரத்சதிதினாலே 
சனஙகளைப பரிசுத்தமசெயயுமப 
டிச்ருப பட்டணத்துச்குப புறம் 
பே பாடுபட்டா. 
௰௩ ஆனதால் நாம் அவருடனே 

கூட 18நிரதையைச் சடக்கறவர் 
களாய் ௮வரோடேகூடப பாள 
யத்திற்குப புறம்பே புறபபட்ச் 
சடவோம்; 1*நிலைமையான பட் 
டணம் இஙகே நமக்கு இல்லையே. 
௪ மறுலோகத்தில் உள்ளதை 

மிகவும் தேடுகிரோமே. 
௰௫ மேலும் '3௮வருடைய திரு 

நாமத்திற்குத் துதியை அறிக்கை 
* உதடுகளின் சனியாகிய 

'$தோக்திரபபலியை நாம் 11அவர் 
மூலமாய் எபபொழுதும் பராபர 

[னுககுச் செலுச்தச்கடவோம். 
௰௬ 4 அன்றியும் சேன்மைசெய் 

FOV UID, (எளியவர்களுத்குச்) 
கொடுத்தலையும், மறவாதிருபபீ£க 
ளாக; 1932 பபடிப்பட்ட பலிகள் 
மேல் பராபரன் மிகவும் பிரியமா 
Hoses 
ம எஉங்களை ஈடத்துகறெவாகள்] 

' (கர்த்சாவுக்குக்) சணககு ஓபபு 
| விக்ிறவர்களாய் உஙகள் *!அ சுத 
, மாச்களுச்சாச விழிகதுக்கொள் 
ஞூழுர்களே; ஆகையால் அவர் 
கள் அச்கமாய் அல்ல) சந்சோஷ 

மாய் அபபடிச் செய்யும்படிக்கு 
நீஙகள் அவர்களுக்குக் இழ்ப்ப 

டிந்த” HL WAGE; (அவர் 
கள் துச்சமாய் ௮பபடிச் செய் 
தால்) ௮து உங்களுக்குப் பிரயோ 

| சனமாய் இருக்கமாட்டாசே. 
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, எங்களுக்கு 2. 

  

    
எபிசேயர் 0௩ அதிகாரம். ௪௯௧ 

0௮ நாங்கள் எவ்விதத்தினாலும ச பி. ௬௪. ' றிஸ்துவின்மூலமாய்த தமத சன் 
ஈன்ருய் ஈட்ச்க விரும்பிக்கொண் | அரவ | ஸிதானத்திலே பிரிய சை 

டு 'கத்சாட்சிசொல்லுறெ மனது : 
டன்று கால் ! 1 a 

சள் சிச்சயமாயிருச படியால் | கோரி க 
"எங்களுக்காசச் செபம்பண்ணு , ௨ 
வீர்களாக. உகர 9 ad «Qu & 

௰௯ நான் அதி2ச்£ரமாய் eas oa QarCer 
ளுக்குத் திரும்பக் கொடுக்கபப ன் 
டும்படிக்கு மீங்கள் அபழடிச் , ச 
செய்யவேண்டுமென்று 3௮திக 3 பவே, ௨௨ 

Hu a he, 

an. உரோ ௪ 
மாய்க் கேட்டுச்சொள்ளுகறேன். 

௨௰ 4 ஒன்றியும் *கம்முடைய ae 8 be 

கர்த்தருமாய் *அெளின்* பெரிய 5 eal ட் 
மேய்பபருமாய் இருககிற இயே 
சுவை நிததியஉடம்படிக்கைக்கு* 

ஏற்ற *இரசதத்தினாலே மரித்தோ' 224 
ரிலிருந்து புறபபடபபணணின | baQuaca 

'சமாதானத்திற்கு & காரணராகயெ | 5 ௪சா #0 os 

பசாபான்; அன்த 
௨௧ சமது ித்தசதின்படி நீங்கள் | ப, ௨௦௪௦௪ 

செய்கறெசற்கு ஏதுவாக "எவ்வித! ச பே ௨௨௨௦ 
மான நற்டியியைச்கும் உஙகளைச் | . ‘yeu et 
தகுதியானவர்களாகக),! இயேசுச் ] படடிறரு 

௨சொரி ௪ 

or sor aa 

| RS oF # Go Cor ஈடபபிச்சக்க 
டவர்; 11அ.வருக்கு என்றைக்கும் 
துதி உண்டாவதாக யுன், 
௨௨ 4 சகோதரரே, Vemma ape 

கமாய் உங்களுக்கு எழுதின இர் 
சப் புத்நிகளை அங்கிகரிக்கும் 
படிக்கு வேண் உ க்கொள்ளு? 
றேன். 
௨௬. 4 Ms Cangsen@u இீமோத் 

தேயு 13விசெலையர்ச்சபபட்டான் 
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ர மனிதனும, சகரதையாள வஸ்தி 
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| ஆபிரகாம் தன் குமாரன் ஈசாச் 
சைப் பலிபீடத்தின்மேல் ஏற்றி 
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் மாய்த் தஹ்ூழரும்;' 1சால்தவ 

மல் இருக்றெவனே 1சேறின 
வனாயும் ஜன் சரீரம் மீனைத்சை 

(ஞானகீ).சலினத்தனொலே ௮ 
wee 'டச்சக்கொள்ளுகிறவனாயும் இரு 

16மத் ம்௨ ௩௪ (க்கிறான். 

° டக குதிரைகளைப் , பாருங்கள்,   
  

க் ஐ



  

௪௯௪ யாக்கோபு ௬ அதிகாரம். 
  

அவைகள் ஈமக்குச் €ழ்ப்படியும் 
படிச்ழூ 1வரய்சளில் சகலினஙத 
ளைப் போட்டு, அவைகளுடைய 
மூழுச் சரீரத்தையும் நடத்துக 
ரோம். 

௪ கப்பல்களையும் பாருங்கள்; | * 
அவைகள் இவ்வளவு பெரியவை 
களாய்க் கடும் காற்றுக்களால் ௮ 
டிச்சப்பட்டாலும், ¢ அவைகளை 
ஈநடத்துறெவன் போகும்படி யோ 
சிக்கும் இடம் எவ்விடமோ அவ் 
விடத்திற்கு மிசவும் சிறிசான சுக் 
கானாலே திருபபபபடும். 
௫ அ௮பபடிப்போல 3மாவான 

தும் சிமிய அவயவமாய் இருஈதும் 
3பெருமையானவைகளைச் செய் 
யும்; கொஞ்ச கெருப்பைப பா 
ரங்கள்; ௮ எத்தனை பெரிய கா 
ட்டைச்* கொளுத்துகின்றது; *நா 
வே நெருப்பு. 

௬ அது அநீதியினால் நிறைந்த । 
லோகம; அந்தபபடி சாவு நம்மு 
பை.ய அவயவஙகளுக்குள் Boe 
து, “முழுச் சரீரத்தையும் குறைப் , 
படுத்துகிறதாயும், சபாவமுறை 
மையைசர் கொளுத்துதெசாயும், 
ஈரச அ௮ச்சனியினால் கொளுத்தப் | 
படுகறெதாயும் இருக்இன்ற.து. 
௭ எல்லாச்] காட்டு மிருகங்க 

ளுக்கும், பறவைகளுக்கும்; ஊர் 
வனவைகளுக்காம் நீரிலுள்ள செர் 
அச்சளுக்கும் உண்டாயிருக்கற 
சுபாவம் £ழ்பபடியப்பண்ணபப 
டும்; ௮பபடி மனிதருடைய சுபா 
வத்சால்்$ தழ்பபடியபபண்ணப 
பட்டது உண்டு. 
௮ காவைமாச்திரம் ஒரு மணித 

னும் €ழ்ப்படுத்தமாட்டான்; ௮ுது 
அடங்காத பொல்லாஙகுள்ளது! 
மாய் *சாவுர்கேறீற விஷச்தால் 
நிறைந்தது. மாய் இரூச்கறது. 

க பிசாவாயெ ப. ராபரனை காம் 
அதினாலே தோத்திரிக் ரோம்; 7ப | 
சாபரனுடைய சாயலின்படி உண் 
டாச்சப்பட்ட। மனிதனா ௮.தினா | 
லே சபிக்றோம். 

  

  

  

  

௰ ம ஆசிர்வுஒித்தலுமி. சமித்ததும். 

இ. பி. சும் | ஒரே வாயிலிருந்து புறப்படுன் | 
வசட ரக் | தன; என் சகோதரரே; இபபடி ! 

நச இரு சக்கூடாது: | 
Ds temple oCr துவாரத்தி : ம்டூ ௨. 

Som ௯ * | விருந்து| இித்திப்பும் கசப்பு மூள்ள | 
தண்ணீர் சுரக்குமா? 

  

ட 

அல்ல. வஸ் 
| 

தவை ௰௨ என் சகோதரரே, அத்திம 
4ars de OO லி on 

5 os ©@ v4, | பரம் ஒலிவப்பழங்களையும், அல்ல 
மு ௦௯,௨௦௨. இிராட்சசசெடி அத்இப்பழங்க ' 

அத் உட 94 | 2am yuo கொடுக்குமா? அபபடிப 
1 ”ரேக்கு, உட | போல உவர்பபான கீருற்று இத் 
யை திபபான சலத்தைச் கொடுக்சவும் : 

1 ஒயேச்ரு, எல மாட்டாது. 
வாச். சுபாவ 

Om 4 8உஙகளில் ஞானியுமாய் ' 
5 அங்கத oe அதிவுள்ளவனுமாய் இருக்கிறவன் | | 
Ben wen க ' எவனோ, அவன் ஞானத்தித்குரிய , 
20 ₹ ௨௪ $சாந்தத்தோடே 12தன் இரியைக , 
| தலலதஇடக் (ளே ஈல்ல ஈடக்கையினாலே சாண் 
நில் பிகசச்சடவன். 
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9யாச் ௧ OS 

10யாச் ௨ மறு 

1] உரோ dn oe 
19 உ a. der, 

௰௪ உங்கள் இருதயத்திலே 11௧௪ | 
பபான ,வயிராக்யெத்சையும் af | 
ரோதத்தையும் வைத்துச்கொண் ' 
டால், 13நீங்கள் மேன்மைபாராட் | 
ட ரமலும் சத்தியததிற்கு விரோச | 
மாய்ப் பொய்யைச் சொல்லாம 

லும் இருப்பீர்களாக. 

௰௫ 13அப்படிச்செய்கறது உய 

' ரததிலிருந்து வருற ஞானமல்ல, , 
௮து இந்தப பூமிக்கும் மிருககவ. 
னுக்கும்ரி பேய்க்கும் உரித்தானது. । 

௰௬ !*வயிராக்கெயமும் விரோத 
மும் எங்கேயோ ௮ஙகசே கலத்க | 

மூம்** சகலவிதமான அாச்செய் 
கைகளும் உண்டே. | 
War “உயரத்திலிருந்து வருகிற , 

ஞானம் முதலாவது, கற்புள்ளது. 
மாய்) பின்பு சமாதானமும் சாந்த. 
[தே மூம் இணக்கமும் உள்ளதுமாய், ' 

வரான், | இரக்கத்தாலும் ஈற்திரியைகளாலு 
etn ௨ம் நிலறந்ததுமாய், பட்சபாதம்1ர 
os பே ச 2 | இலலாததுமாள், 18வஞ்சனை இல் , 

லாததுமாய் இருக்கின்றது. ் 
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17 வாச் 4௧ மறு Wo இப்படிச்” சமாதானத்தை: 
சே 

es : bad ஈடப்பிச்ெவர்களாலே சமாதா 
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யாக்கோபு ௪ அதிகாசம். ௪௯௭ 
  

ந | ௪. அதிகாரம். 
த, பொருளாசை, ௪, அசுத்தம், பொருளை, 6௪ 

| மற்றவர்களைகி'ருற்தமாய கிருணபிச்நிற ருணமுத 

| வியவைசளை சிக்கி, சே, wale அதுவல்களிவ் 
ஏற்பவன் அடைவதை சம்பாமங், இச்செவன் ௮ 
சித்தியமென்று உணர்ச்து சம்மையும் எம்முடைய 
சவலைசளையும் பரிபணுடைய பராமரிபபுக்கு ஒப 
புக்சொடுச்சச் சொல்லியது, . 

உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் 
weir amy. san” எதினாலே வரு 
இன்றன; உங்கள் ௮வயவங்களில் 
'போர்செய்றெ செல்வத்திற்கு 
ஏற்ற இச்சைசளால்/ அல்லவோ 
வருகின்றன? 

௨ நீஙகள் இச்சித்தும் உங்க 
ளுக்கு அகப்படுகிறதில்லை; நீங 
கள் சொலைசெய்தும்ர் துணிவுள் 
ளவர்களாயிருந்தும் (இஷ்டபப 
டி) ௮அடையாமற்போ?றீர்கள்; நீய 
சள் சண்டையும் யுத்தமூம் பண 

ணியும்; விண்ணப்பம்பணணாமல் 

இருக்ெதால் உஙகளுக்குச் சத 
இகஇறதில்லை. 

௩ உங்கள் இச்சைகளுக்கு$ ஏற் 
ற்தாசச் செலவழிக்கும்படிக்கு,ச் 
*துர்ச்குணமாய் விண்ணபபம் 
பண்ணு றெதால் நீங்கள் விண் 
ணபபம்பண்ணியும் பெற்றுச்கொ 
ள்ளாமல் இருக்கிறீர்சள், 

௪.ர g *விபசாரரே, விபசா 
ரிசளே; *உலசச்சோடே சிரேச 
மாயிருக்குதல் பராபானுக்கு வி 
ரோதமான பசையாய் இருச்இன்ற 
தென்று நீங்கள் அறி.பவில்லையா 2 
ஆகையால் *உலகத்திற்குச் சநே 
சமாயிருச்ச விரும்புகிறவன் பரா 
பரனுககுப் பகைஞனாயிருக்இ 

ger | 
டு அல்லது Caggra Semis 

சொல்லுகிறசென்றும்; "ஈம்மிடத் 
தில்: வாசமாயிருச்ெறெ ஆவியான 
வர் பொருமைச்கு ஏது வாகீ| இச் 
எ%ருர் என்றுமா நினைக்கறீர் 

\ e 
| SSF. 
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வானம் 

1 அல்லத பொ 
ருமைபபட்டும் 
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௮௨க சுமோ 
மச் ௨௬ வக் 

௨கம் 

] அக்லது பொ 
ராமையாய 

8 யோபு of 
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கயோ ஈ.ஈ 

1403 @ ௪, 

15 Cury ௨௨ 
௨௬ மத் ௨௩, 
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1௮கர்தையுள்ளவர்களுச்குப் பரா 
பரன் விரோதித்த, மனத்தாழ்மை 
புள்ளவர்களுச்குச் இருபையை ௮ 
ளிச்சிராரென்று சொல்லுறார். | 
௭ ஆகையால் பராபரனுக்குச் 

£ழ்ப்புடியுக்கள்; *பசாசச்து எ 
விர்த்து நில்லுங்கள்; அப்பொழுது 
அவ்ன் உய்களைவிட்டு ஒடிப்போ 
வான். ” e 

௮ பராபரனைச் மசரங்கள்; 
அபபொழுது அவரும் உங்களைச் 
சேர்வார், ஆ பாவிகளே, 11உங் 
கள் தைகளைச் சுச்தமாக்குங்கள்) 
“இருமனமுள்ளவர்களே, 13உங் 
கள் இருதயங்களைப் பரிசுத்தம் 
செய்யுங்கள். 
௯ நீங்கள் உபத்நிரவப்பட்டுத் 

அக்கமடைஈது அழுங்கள்; 14உங் 
கள் ஈகைபபு துக்கபபடுதலாசவும் 
உங்கள் சக்தோஷம் சஞ்சலமாச   வும் மாறக்கடவது. 

௰ கரததருக்குமுன்பாகத் 1'தாழ் 
| மைபபடுங்கள், அப்பொழுது உங் 
களை உயர்த்துவார். 5 
௰௪ ர சகோதரரே, 11ஐரறாவருக் 

கொருகவா “விரோதமாய்ப் பேசா 
திருப்பீர்களாக, சசோதானுக்கு 
விரோதமாய்ப்பேூத !1சன் சசோ 
தரனைச் சூற்றநீ படுத்தறெவன் 
நியாயப்பிரமாணத்திற்கு விரோத 
மாய்ப பே? நியாயப்பிரமாணச் 
சைச் குற்றப்படுத்துொன்; நியா 
யபபிரமாணச்தைச் குற்றப்படுச் 
இனால் நீ ிியாயபபிரமாணத்தின் 
படி செய்றெவனாய் இராமல் 
அதற்கு நியாயாதிபதியாய் இருப் 
பரய் 

| ௰௨ நியாயபபிரமாணத்சைச்கட் 
டை யிடுறவர் ஒருவரே; 13அவு 
ரே Or Has ayo அழிச்சவும் 
வல்லமையுள்ள வர் 1மற்றொருவ 
னைச் குற்றப்படுத்துறெ சீயா 
வன்? ° 

| ம௩ 4 'ழேலும் சாங்கள் இன் 

      
௬ ௮வர் ௮௪ தயவை அறுக்க (16 பே ௪ ௦௪ ! றைக்கு அல்லது சாளைக்கு இன்ன 

சகம் செய்கிருரே, ஆனபடியால் ! aQu, 2 «| இன்ன பீட்டணத்திற்குப்*போய், 

* 17 oben pt4enn, aCrrae aQaerhe @ —18 os O04 —19 aor be #008 
ர அலைவதை அ ைகுககியஸ்ணவவ வவட பகவிலலணைஹைது வோ. 
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௪௯.௮ யாக்கோபு டூ ௮திகாசம. | 
    

௮ங்கே ஒருவருஷம் சங்கி வியா (இ. மி.௬ம௦. து; ௮க்னியைப்போல உங்கள் | 
பாரம்புண்ணி ஆதாயம் பெறு | ae | சரீரங்களைத் தின்னும்; ₹சடைசி 
வோம் என்றெவர்களே 'கேளுங் bark oe ் நாள்சளிலே பொச்ீ £ கெ த் தைச் ! 
கள். 

௰௪ நாளைக்கு ஈடப்பதை அறி 
யாமல் இருக்இறீர்களே; உஙகள் 
சீவன் எபபடிபபட்டத₹* கொஞ் 
சநேரம் தோன்றிப் பின்பு தோன் 
ரூமல் போடற ?பு/-கையைப்போல 

இருச்ெதே. 
௰௫ மேற்சொல்லியதற்குப பதி 

லாச நீங்கள் 3ஆண்டீவருக்குச் 
சித்சமானால் காஙகளும் உயிரோ 

டி. ருரதால் இபபடிச செய்வோம் 
என்று சொல்லவேண்டும் 

௰௬ இபபொழுது உங்கள் வீம் 
பான பேசசுகசளில் மேன்மைபா 
ராட்டுகறீர்கள்; (இபபடிபபட்ட 
மேன்மைபாராட்டல் யாவுமபொ 
ல்லாங்காயிருறெது. 

௰எ ஆனதால் *ஓரூவன் ஈனமை 
செய்ய அறிரதிருந்தும் ௮பபடிச் 
செட்யாவிட்டால் அவனுக்குப் 
பாவம் உண்டாயிருக்கும். 

௫. அதிகார 
a அக்ரெமக்காரராடய இசவரியவாணகள பாரபானு 

டைய கோபாக்இனைசீ்௬ு அளுசவும், எ. இரக்கதரி 
களம யபோபும சடத்தபடி.யே சாமும துனபறக 
ளைப பொறுமையோடே eidaqu, wo. és Gunn 

பணமைல இரக்கவும், மச தரிததி.த்தில வே 

ண்டிக்சொளளவும, செலவத்இல் பாடவும, மக 
குற்றலகளை ஒருவருக்கொழுவா அறிககையிட்டு 
ஒருவருக்காக ஓருவர் செபமபண்ணவும, ம௬ 
சத்தியத்துக்கு விவவபபோன சகோதானைச் Fou   பதெதவும் சொல்வி.பது 

ன்னும் ஐச.வரியவான்களே, ,! 
கேளுங்கள்; உஙகள்மேல் வரு , 
இற உபத்திரவஙகளின் நிமிச்தம । 
அலறி அழுஙகள். 0 
௨ உங்கள் ஐசுவரியம் Dig," 

உங்கள் 7வஸ்திரங்கள் பொட் 
டுப்பூச்சியினால் தின்னபபட்டுப 
போயின , | 

௬ உங்கள் பொன்னையும் வெள். 
ளியையும் பாரிபிடித்தது; அவை , 
சளிலுள்ள . பாசி உங்களுக்கு 

விரோசமாகச் சாட்சியாய் இருர் , 
rl a 

ers be. சிறு 

2 
* அல்லது ஏனெ 
னறால் சொகு களை அறுத்த? 
ச்ம் 
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eo சு 
யாக் ம் 
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6 வாக் மச உழ 

தூரக் ௬ ௨௪ 

சதிசோ ௬ ௬ 
7 யோபு De 
RB மக ௯ 

ewan oo 

8 உரோ ௨ டு 

9 Gor 

Om 

am 

Om 

யோபு 
ar wv, ம5 

eG: aa dm 

முவகி ௬ ௫, 

Qe மோ ௨௪ 

க்கி 

1] போபு ௨௧௩ 
ஆமோ ௬௧,௪ 

தூக் 8௬ We, 

உட கழிமோ 

ட ௬ 

யாக் ௨. ௬ 

ர் of Vip வரு 

மளவும பொறு 

மைய்ய 

10 மோ Ws 

மச எரே & 

௨௪ BGs சு 

& யோவே ௨ 
௨௩ சகர ௨௪ 

14பிவி ௪.௫, 

எபிம் ௨௫,௩௭௪ 

vGu ¢ «7 

lobwrs # be, 

t அலது எரிச் 

சல் படாதிரு௪ 
ae 

16 மத ௨௪ ௬௧ 

் மென்று இருக்கிற குடியானவன் 

 சேர்த்தீர்கள். 
௪ பாருங்கச்், 

"வேலைக்காரருடைய 
| mal உங்களால் அகியாயமாய் ' 
வைச்சபபட்டுச் ' கூப்பிடுசன்ற | 
Bi அ௮றுத்தவர்களுடைய Bae : 

| ரலும சேனைகளையுடைய சர்ச்சா | 
வின் செவிகளில் பட்டது. 

ட !!பூகிழிலே ரீங்கள் செல்வச் | 
சோமெ சம்பிரமத்தோடும் சீவனம் ' 
பண்ணினீர்கள; சிதைப்பு நாளுக் | 
காகச் செய்றெதுபோல awe 

| ளைச் கொழுபபாக்கனோகள் 
| ௬ உங்களுக்கு விரோதமாய் நில் 
லாத 1$நீதிமானை நீஙகள் ஆக்கி 

|னைச்குள்ளாகத் இர்சதுக் கொலை 
செய்தீர்கள். 
௭ 1 இபபடியிருகசச் (சசோ 

தாரே, ) கர்த்தர் வருமளவும் நீடிய 
' பொறுமையாய் இருங்கள்; பா 

| ரூங்கள், பூமியின் விலையேறப 
, பெற்ற கனியை ௮டையவேண்டு 

13மூன்மாரியும் பின்மாரியும் வரு 
மளவும் நீடிய பொறுமையாய்க 
காத்திருக இரான். 
௮ நீஙகளும் நீடிய பொறுமை 

யாய் இருநது, !1*கர்த்கர் வருகை 
சமீபமாயிருககிறெபடியால் * உங்   கள் இருதயஙகளை ஸ்திரபபடுத்து 
வீர்சளாக; 
௯ 4 சகோதரரே, நீங்கள ஆச் 

கினைக்குள்ளாகத் தீர்ச்சபபடாச 
படிச்கு ஒருவருக்கு விரோசமாய் 
13ஒருவர் பெருமூச்சு விடாதிருங் 

| கள் 18ரியாயாதிபதி சுதவுக்கு 
முன் நிற்டுருரே. 
௰ ஏன் சகோதரரே, சர்க்சரு 
டைய காமத்தினாலே பேசின தீர்க. 
கதரிசகள் துன்பப்பட்டு சீடிய 
பொறுமையாயிருந்தால், அவர் 

  
சகொரிசடி ! களை உங்களுக்கு மார்க்கத்தைச் 

17மத் ட oo 
aS t* ௩௫ 
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RAST GLE 

காண்பிச்ெறவர்கள் என்று "ap , 
| 1 தச்கொள்ளுக்கள். ப்



யாக்கோபு படு அதிகாரம். 
      

! ds 'பொறுமையாய் இருக 
றவர்களை சாழ் பாக்கெவான்கள் 

இ. பி. சும. 
we, pees 

'என்றோமே; *யோபென்பவன் | 1௪௨ ௬௪ 2௨ 
‘ tt . ~| os @ 0, ds eremsss பொறுஓமயைக்குறித் ட்ட 

gs கேள்விபபட்டிருபபீர்கள்; | 8 யோபு ௪ ௨௮, 
கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக் | ௨௨ ௨௦ 
கமும் உள்ளவராயிருக்கிறார் என் 

| று *கர்த்தர் செய்த முடிவினாலே 

ுதிர்திருக்கி்கள். 
| de 1, பின்லும் என் சகோதர 
ரே; எல்லாவற்றிலும் எதைகீககள 
(செய்யவேண்டுமெனில், வானத் 
,தின்மேலாகலும்) பூமியினமேலா 
இலும், வேறொரு ஆணையினாலா 
இலும் சத்தியம்பண்ணாதிருப பீர் 
களாக; நீங்கள் ஆச்னைக்குள்ளா   கத் தீர்கசகபபடாதபடிக்கு, உள்ள 
தை உள்ளசென்றும் இல்லதை 
இல்லதென்றும் பேசக்கட வீர்கள். 
Om 4 உங்களில் ஒருவன் அன் | 

பப்பட்டால் செபமபண்ணகசகட | 
வன்; ஒருவன் ம௫ழ்ச்யொயிருக் | 
தால ₹சஙதேஙகளைப பாடககட | 
வன். 
௰௪ உங்களில் ஒருவன் வியா | 

திபபட்டால் ௮வன சபையின் | 
மூபபமரை வரவழைபபானாக; 2 
வர்கள் சர்த்தருடைய காமத்தினா ' ௪ 
லே அவனிடத்தில் "எணணெ । 
யைப் பூசி அவனுக்காக விண்ணப 
பம்பூண்ணக்சடவர்கள். 
௰௫ அப்பொழுது கர்த்தர் பிணி | 

3e Gor, bv 

og. #0. an, 

A 

4 Guiry wa. 0 

ழி 
5 ws @ se gt 

6eGu @ ௦௯ 

QarGer s ve 
7 orp & de 

ba Oo 

6 எசா ௧௬ ௨௪ 

os & QO. 

Qa Qor apd 
de » Cor 

os & @ Cor 
௯,௰, 8௯ ௨ம் 

யோக ம ம ௨ 

க சாமு a 

£ ௮ ௪.இரா 

Oe ௬ ௨இரா 

௪௧௩ ௦௯ மட) 

ad ad aie 

மி சக t, ter 

ar OR ro@ 

dy ah மிட 

௨௯ உழ) ௯ 
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19 அப ம௪ மடு 
lla Gar wa 

உழுக்கத சன 

13௪ இரா மழு, 
௪௨, ௪௫ 

we ட ஸ் ~ ~ 
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முள்ள விண்ணப்பம் ௮வனை இ 
ரட்சிக்கும்; அவன் பாவங்களைச் 
செய்சவனானால் ௮வை ௮ வனுச் 
கு மன்னிக்கப்படும. 
௰௬ நீஈகள் சொஸ்சமடையும் 

படிக்கு உங்கள் அுச்சிரீமங்களை 
"ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட 
டு, ஒருவருக்காக ஒருவர் விண் 
ணபபம்பண்ணுமங்கள்: 9ரிதிமான் 
உண்மையாய்ப பண்னுறெ விண் 
ணபபம் மிகவும் பெலளாயிருச் 
இனற. 
௰எ௭ எலியா என்பவன் நம்மை 
பபோலப பாடுள்ள மனிதனாய் 
இருஈதும் மழைபெய்யாதபடிக்கு 
1/உறுதியாய்* விண்ணபபம்பண் 
ணினான்; !*அப்பொழுது மூன்று 
வருஷமும் ௮றுமாதமும் பூமியின் 
மேல் மழைபெய்யவில்லை. 
(Oy மறுபடியும் விண்ணப்பம் 

| பண்ணினான், அப்பொழுது பூமி 
| தீன் பலனைக் கொடுக்கத்தக்கதாக 
| வானம் மழையைத் சர்தது. 

Wa ஏிசகோதரரே, உங்களில் 
ஒருவன் சத்தியச்சைவிட்டு வில 
கச சபபிபபோகும்பொழுது; மற் 

' ரொருவன் அவனைத் திருபபினால், 
' ௨௰ பாவியானவன் பிரவே௫க் 
“கும் தபபான மார்க்கத்தில் நின்று 

  
"அவனைத் இருப்புறெவன் "9G | 
 ஆதீதுமாவை மரணத்திற்குச் தப்பு 
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முந்திருக்கிறதால் அந்த ஞானஸ் 
சானம், இப்பொழுது ஈம்மையும் 
இரட்சிச்சின்றத. ் 

௨ அகர் பரமண்டலத்திற்குப் 
போய்ப் :'பராபரனுடைய வலது 

। பாரிசத்தில் இருக்கிறொர்; sw 
தூசர்கள் அல்லாமல் அதிகாரங்ற 

சழ்ப்பட்டிருச்ன்றன. 

அதிகாரம். 
௪, இறிஸ்துவிதுடைய மாஇரியையும் உலகத்தின மு 

டிவையும் ரோக்பெ பாவத்சைலிட்டு ஓயர்திருச் 
கபாபுத்தியைழும், 0௨, தனபபபடுஇறவர்களுக் 
ரூ அ.றுதலையும் சொல்லியது 

இப்படியிருக்சச் 3இறிஸ்து ஈமக் 
காகத் (சமது, சரீரத்திலே பாடு । 
பட்டபடியால் நீஙகளும் ௮பப 
டிப்பட்ட சர்தையை ஆயுதமாக , 
அ௮ணிர்துகொள்ளச்சடவீர்கள். 

௨ சரீரத்தில் பாடுபட்டவன் ! 
பாவங்களைவிட்டு ஒய்ர்திருப்பா | 
னே, ( நீல்கள்) சக்கோடே இ 
ருக்கும் காலம்வரைக்கும் மனித 
ருடைய இச்சைகளின்படி ௮ல் 
ல, ”பராபரனுடையு சித்தத்தின்! 
படியே 
வாக (அப்படிச் செய்யுங்கள்). 

௬ *சென்ற், உவாழ்காட்காலத்தி 
லே சாம் *அஞ்ஞானிகளுடைய | 
இஷ்டத்தின்படி ஈடதுகொண் | 
டது போதுமே; அப்பொழுது ! 
சாம் சாமவிகாரத்தையும் துஇச் | 
சைகளையும் ஈடபபித்து.ப் பழஇர ! 
சத்தை மிசவும் குடித்துப் பெ, 
ருந்தீனியைச் சாபபிட்டு வெறி ' 
கொண்டு; அருவருக்கப்படத்தக்க 
விச்ரெக ஆராதனையைச் செய்து 
வந்தோம். 
௪ (இப்பொழு) கெட்ட ஙு 
டச்கையுள்ள "அந்தத் துன்மார்க் 
குத்திலே அவர்கஸோடேகூடட நீங் 
கள் இடாமல் ,இருச்றெதினாலே 
௮வர்சள் 'ஆச்சரியப்பம்டு (உங்க 
ளைத்) 11 தாஷணிச் சருர்கள். 
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  யாக் இ வம 

ககொரி ௦௦ எ”   

இ. பி. சும. | ட !'உயிரோடிருக்கிறவர்களுக் 
அ கும். மரித்தோருக்கும் சயொயத்தீர 

ப்புச்கொடுக்கஎத்தனமாயிருக் இற 
வருக்கு அவர்கள் கணக்கு ஒப்பு. 9 

விபபார்கள்." 

௬ இதற்காசவும் மரித்தோர் wf 
| ரத்திலே . மனிதராலே ஆச்இனைச் 
குளளாக்கபபட்டிருந்தும் ஆவியி 
லே ப.ராப.ரனாலே பிழைக்கும்ப 
டியாக 13அவர்களுக்கும் சுவிசே 
ஷம் அறிவிசக்கபபட்டது. 

எ 4 அன்றியும் 'எல்லாவற்றிற் 
கும் முடிவு சமீபமாயிற்று) கை 
யால், 1*ரீங்கள் விவேசமாயிருந்து ' 
விண்ணபபம்பண்ணுசந்குசத் தெ 
ளிவுள்ளவர்களாய் இருககச்சட 
வீர்கள். 

௮ ஏல்லாவற்றிற்கும் மேலாக 
1* ஒருவருக்கொருவர் மிகுந்த ௮ 
ன்புள்ளவர்களாய் இருங்கள்; 18௮ 
ன்பானது இரளான பாவங்களை 
மூடுமே.* 

& 1/மொறுமொறுப்பில்லாமல் 

18ஓருவரை ஒருவர் சேர்த்துச்கொ 
ள்ளுங்கள்: 4 

௰ 19வனவன் பெற்ற வரத 
இன்படியே *0நீககள் பராபரனு 
டைய பலவித இகுபையுள்ள ஈவு 
களையுடைய ஈல்ல *1உக்ரொணக 
காரர்போல; ஒருவருக்கொருவா 
ஊழியம்செய்யுஙகள். 
௰க *”போதிக்கிறவன் ப.ராவர 
னுடைய வசனங்களின்படியே 
போதிக்கக்சடவன்; ** ஊழியம் 
செய்கிறவன் பராபரன் கொடுக் 
Gp பெலத்தாலே அபபடிச் செய் 
யக்கடவன்; Maou விதத்திலே 
யம் பராபரன் இயேசுசூறிஸ்து 

மூலமாய்த் துதிக்சப்படும்படியே 
செய்வீர்சளாக; அவருக்குச் 

துதியும் வல்லமையும் என்றென் 

றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக.- 
ஆமின். 
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் களுக்குள்ளே இருக்றெ 294 Goch 
| உங்களைச் சோதிச்சத்தக்கதாய் இ | 
! ௬ுப்பதால் புதியது உங்களுக்குச் 

' சம்பவித்ததாக ௮சைக்குறித்து ஆச் | 
'சரியபபடாமல், . 

மக *கிதிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு | 
நீங்கள் ஐக்கமானதால் சந்தோ 
ஷப படுங்கள்; *அவருடைய மக | 
'மை வெளிப்படும்பொழுது நீங்க' 
ரம் களிகூர்ந்து சந்சோஷமாய் 
'இருக்கும்படிச்கு (௮பபடிச் செ 
டய்வீர்களாக), 

| ழி௫ “நீங்கள் இறிஸ்துவின் நாமத் 
 இன்கிமிதசம் நிக்திச்சப்பட்டால 
பாச்செவான்கள்; பராபரனுடை 
ய ஆவியாகிய மமையுள்ள ஆவி 
உங்களிடத்தில் தங்இயிருக்கிறா 
சே; 4அவர்களால் ௮வர் தூரஷணிக் 

, சீப்படுகிறார், ஊஙகளாலே திக் 
( சப்பகெருர். 

  

| 

    

1 

௰டு ஆனதால் 1உங்களில் ஒரு 

| வனும் கொலைபாசசனாய், ௮ல் 
| ஒதி திருடனாய், அல்லது பொல் 

 லாங்குசெய்தவனாய், அல்லது ௮ 
'ஈநியகாரியஙசளில் 3தலையிட்டுக் 
சொண்டவனாய்ப் பாபெடாதி 

। பபானாக; * 

| 0௬ இறிஸ்தவனாய்ப wee 
| இறவன் வெட்கமடையாமலிருர் 
து; பராபரனை அதற்காகவே துதி | 
செய்யச்கடவன். 

| ௭ 1?நியாயத்தீர்ப்பும் சேவால । 
| பதீதிலே ஆரம்பமாகிறதற்குச் சா 

லம் வக்திருக்ெசே; "முதலாவது 
, சம்மிடத்திலே ௮து ஆரம்பமா 
னால், 1பராபரனுடைய சுவிசே 
| ஷத்திற்குச் சழ்ப்படியாசவர்களு 
டைய முடிவு என்னமாய் இருச் 

ம்? உ 
ba 13நீதிமானே இரட்சிச்சப் 

படுகிறது அரிதானால், துன்மார்ச் 
'கனும் பாவியும் எங்கே நிற்பான்2 
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௫௱௭ | 

சித்தத்தின்படி பாபெடுறெயர்கள்- 
| ஈஉன்மைசெய்ெவர்சளாய்த் தல் 

i கள் 14 அத்துமாக்களை உண்மையுள் 
On. sGuaee : 

a | 
oe ௨ கொரி.। புக்கொடுக்சக்கடவர்கள். 

{ 

or Rag gsr@u wages ou 
® 

ச் 
ட்டு. அதிகாரம். 

௪, மூப்புர்கள் ம$தைசளை மேயச்சவும், ட, இளைஞர் 
ழேப்பிடியவும், ௮ ய்ழவரும் மனத்தெளிவும் கிழி 
பபும் விசுவாசத்தில் உறு இருமாபிருக்கவும், a, 
சொரே சத்துரு வாடய பசாசை சஇிர்த்துரிறசவும் 
சொல்லியது, | 

' உங்களிலுள்ள மூப்பருச்கு Me 
' டன் மூப்பனுமாய், 11றிஸ்து 
| வின்பாடுசளுக்குச் சாட்டிக்சார 
'னுமாய், (இனி) வெளிப்படும் 
। மகிமைக்குப 11பங்காளியுமாய் இ| 
ருக்க நான் புச்டி சொல்லுறது 
என்னவென்முல்) 

௨ உங்களிடத்திலுள்ள* பராபர 

னுடைய இட்டுச்கூட்டத்தை !*நீ 
ங்கள் மேய்த்துக் 11தட்டாயமச 
யல்ல மனபுபூர்வமாயும், "அவல 
ட்சணமன ஆதாயத்திற்காசவல் 
ல ௨ச்சாசமனதோடும்; 

௬ ?1சதந்தரங்களை **இறுமாப்பா 
ய் ஆளுதிறவர்சளாச வல்லர் **ஆட் 
டுக்கூட்டத்திற்குப் பாதையைக் 
சாட்டுசிறெவர்களசவும் சண்கா 

'ணிப்புச் செய்வீர்களாச. 

௪ (அப்படிச் செய்தால்) **பிர 
, தானமேய்ப்பர் வெளிப்படும்பொ 
முது *5மடமையுள்ள **வாடாத 
முடியைப் பெறுவீர்கள். 
டட 4 அல்லாமலும் வாலிபரே, 
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ரம்புகறேன் அலவ 
Oe 4 என்னவெணில்) ஈம்மு. ஈசாவததிலே 

டையகர்த்சராகய இயேசுச்கிறிஸ் weer - 
துவின வல்லமையையும், வருகை கக க 
யையும்; உங்களுக்கு ௮றிவித்த 276மோுகக 

பொழுது கங்கள் தந்திரமாய் ne wets | 
யோசிச்கப்பட்ட கட்டுக்கதை! சகொரி ௦2 
ளைப பின்பற்ற வில்லை. on fon 
Der ?இகர் எனக்கு அன்பாயி| 26 சபோ 

ருச்ற என்னுடைய(கஞமாரன்; இ ௪4 wards 
வரிடத்தில் பிரியமாய் இருக்க 10 5 Gort 6 
றேன் என்று. சொல்லுற சத்தம்] ௩.பே ௪ 
மகா மேன்மையான மூமைச்ச aA லும் | 

லத்திலிருக்து வந்ததினாமே பிதா, Oadd @ | | 

வாயெ பராபரனால் கனத்தையும் 90 யூதா ௪, 
ம௫ிமையையும் அவர் பேற்றபொ 21 பிவி, ௧௦௯ 

| 
| 
| 

| 

| 
| 
| | களுச்குள்ளே இருந்தார்கள்; அது 

  

2. பேதுரு ௨ அகொரம். 
| 

GH, அவருடைய , மகிமையை | 
நாங்கள் கண்ணாரக்கண்டோம். 

0௮ 11/அவரோடேகூட wire 
கள் பரிசுத்த பர்வதத்தில் இருந்த 
பொழுது வானத்திலிருந்து வாத 
அந்தச் சத்தத்தைச் கேட்டோம். 

௰௯ 7 தீர்ச்கசரிசன வசனமும 
ஈமக்கு ௮.5௧ உறுதியாய் -இருக் 
இன்றது; உங்கள் இருதயட்களில் 

| வெள்ளி உசயமாசப பொழுது 
விடியுமளவும் 'நீல்கள் இருளுள் 
எ தலத்தில் JosQai@p விளக் 
கைப்போன்ற அவ்வசனச்திற்கு 
எச்சரிக்கையாய் இருர்தால் ஈள 
மைசெயவீாகள. 

௨௰ அதைக்குறித்து நீஙகள் பிர 
தானமாய் அறியவேண்டியது என 
னவெனில், !1*ஷேச எழுத்திலுள்ள 
எந்தத்தீர்ச்கசரிசனமும் சொரதவி 
வரிபபினாலேசோன்றமாட் டாது 
og 15தீச்சசரிசனமானது பூர் 

வச்திலே*் மனிதருடைய Bess 
தினாலே வரவில்லையே, 1$ப.ராபர 
னுடைய பரிசுசத மனிதர்கள் 
பரிசு த சவியினாலே ஏவபபட் 
பெ பே௫னார்சளே. 

  

        
௨. அதிகாரம். 

௪ க௭எப்போதசாசளுடைய ஆக்இரமதசைய/ம ௮ 
இதிலை அவாசகளாக்கும அவர்களைப் பினபறறுிற 
வாகளாச்ரும உணடாகும தண்டனையையும்குறி 
த்த முன் அறிலிதஒ, அபபடிபபட்டவர்கலில் 
நினது, ௭ சோதசோமிலிருரத லோத்து விெலை 
யானதுபோல சவ்தவாகள விெலையாவார்கமெ 
னறும, ம் மோசம்போக்குற ௮ஈத அச்ரெமகசா। 
சாதிய தூஷணாகளை சனறாய அறிர்து அவர்களை | 
விட்டுவில௪ அலாகள் இபபடி.பபட்டவாகளென 
றும் சொல்லியது 

£கிள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் சனக 

    போல '“உங்களுச்குள்ளும் கள் 
எப்போதசர் ர்கள் தோன்றுவார்கள், 
அவர்கள் கேட்டுக்கு ஏதுவான 
பொய் உபதேசங்களைச் sito 

| மாய் அழைத்துத் Vem adres Gan 
ண்ட ஆண்டவரை “மறுதலித்து. 

இப்படிச் *]தங்களுக்குத் திவிரமா 
டன அழிவை வருவித்துக்கொள் 
வார்கள். ॥
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Mee 

o Meise idgss சத்தி 
, யமார்சகம் தூஷணிச்சப்படும் ; 
| அவர்களுடைய கெட்ட* மார்ச்ச 
நகளை ௮3கர் பின்பற்றுவார்சள். 

௩. "பொருளாசை உள்ளவர்க 
ளாய் அவாகள் தர் ிரமான வார்ச் 
தைகளால் *உங்களை வாங்கெ 

ளுச்குப பூர்வச்தில் (தீர்மானித்தி 
ருக்க) “ஆக்கினை சாமதமாயி 

ராது; ௮வர்களுக்குத்சக்க அழிவு 
உறஙகாது. 
௪ 4 /பாவம்செய்த ”தாதர்களைப் 

பராபரன் தப்பவிடாமல் அர்சகா 
ரச சஙிலிகளினாலே கட்டிப் 
$பாகாளததிலே தள்ளி, நியாயச 
தீர்பபுபபரியநதம் காச்சபபடுவ 
தற்கு ஓபபுக்கொதெதிருக்க, 

டு பழைய உலகததையும் தபப 
விடாமல், 7நீதியைப பிரசக௫த 
சிவனாகிய £கோவாமுதலான எட் 
டுபபேஸாமாத்திரம் ௮வர் சாபபா 
றறிப் பத்தியற்றவர்களாளள உல 
கத்தின்மேல் ?சலபபிரளயததை 
வரபபண்ணியிருர்க, 

சு 11சோசோம் சொமோராு என் 
னும் பட்டணங்களையும் சாம்ப 
லாக்கசெ கவிழ்ச்துப்போட்டு, இப 
படி ௮ச்னைக்குள்ளாகத் தீர்தது, 
பிற்காலத்திலே 11அவபத்தியாய் 
ஈடப்பவாகளுச்கு அடையாள 
மாகஸவத்திருகக, (௮வர்களை எப் 
உடி.த தப்பவிடுவார்?) 

எ ௮க்சரமச்சாரருடைய காமவி 
கார ஈ௩டச்கையால் வருத்சப்பட்ட 
'£நீதிமானாயெ லோத் என்பவனை 

் மாத்திரம் இரட்சித்துவிட்டார். 
௮ 13௫ கிதிமான் அவர்களுக் 

குள்ளே மகுடியிருச்கையில்) காள் 

தோறும் அவர்களுடைய அகர 
மச் ரியைகளைச் சண்டு கேட்டு, 

ீதியுள்ள தன்னுடைய இருதயத் 
திலே அவைசளாலே வேதனையம் 

| பட்டான். 
௯ சர்த்தரே !4தேவபத்தியுள்ள 

| வர்களைத் துள்பத்தினின்று இழுச் 
தி இரட்டிக்சவும், ௮க்கரமக்சார 

  

கொள்ளத் தேடுவார்கள்! அவர்க 
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ரை கியாயத்திப்புசானிலே ஆச் 
னைக்கு உளளாகும்படி. grasa 

அறிக்திருக கருர். 
டம. பிரதானமாக அசுச்சத்தின் 

சையோடே மாம்ச ஏத் 

தபடி நடத்து, தனைத்சன்ச்சைர் 
அசட்டைபண்ணுறெவர்களையே 
| SLU ie செய்வார்; pater 
துணிவுக்காரர்,றுகட்காரிசள், மட 
மையுடையவர்களைத தாஷணிக்க 
நடுங்காதவர்கள், 
௰க 4 அதிக !'பலத்தையும் உல் 

லமையையும் உடைய தேவதாத 
ரும் கர்த்சருக்குமுன்பாக ௮.வர்க 

' ரக்கு[] விரோசமாய்த் தாஷணிப் 
பானதீர்ப்பைச்சொல்லமாட்டார்' 
கள்; 

We இவர்கள்மாத்திரம் பிடியு 
ண்டு அழிச்சப்படுவதற்கு உண் 
டான '*புசதியற்ந மிருகவேன்ச 
ளைபபோலத் தங்களுக்குத் தெரி 

யாதவைகளைத் தூஷணிச்துசத் தங் 
கள் கேட்டினாலே முழுவதும் ௮ 
பமிசகபபட்டு, . 

Om 19 அநியாயத்திற்கு ஏற்ற 
'பலஷஜை அடைவாகள்; “get 
கள் பசற்காலத்திலே சம்பிரமமா 
யிருத்தலை இன்டிமென்.ற எண்ணு 

' இறவர்கள்; ?1மாசுகளும் ௮வலட் 
சணங்களுமானவர்கள்) “*விருந் 
காக உங்சகளோடேகூடச் சாப்பி 
டுசையில் தங்கள் வஞ்சனைகளி 
னால்சம்பிரமமாய் வாழ்கிறவர்கள். 

| ௰௪ விபசாரத்தால்$ நிறைந்தவை 
| BON PLY LD) பாவுத்தைவிட்டி ஒயாச 
"வைகளாயும் இருக்கிற கண்களு ' 
| ள்ளவர்கள், ஸ்திரமில்லாசு ஆத்த 
மாச்சளைத் சந்திரமாய்ப் பிடிக் 
வர்கள்; பொருளாசைகளில் *3மு 
யற்சியான இருந்யச்சை உடைய 
வர்கள். சபிச்சபபட்டபிள்ளைகள். 

| டு செம்மையான மார்ச்சத்தை 

விட்டுத் தப்பி சடக்து, பேர்சோ 
ருடையகுமாரனாகய **பாலாமின் 
வழியைப் பின்பூற்றுறெவர்கள்; ௮ 
வன் ௮கியாயத்தின் கவியை வி 

ல் 
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௨ பேதுரு ௩ அதிசாசம். 
  

  

  
  

களை விட்டுச் சப்பினவர்களுச்கு* | 93 ௨ ௪ 
அவர்கள் மிகவும் அசர்தையான | gre os on 
வீண்வார்த்தைகளைப பே, சரீர ee மி 
இச்சைகளினாலும் காமகவிகாரங் | 9 g44 00. vc, 

]தளினாலும் அவர்களைத் தந்திர | ௪௮. போவா, 
மாய்ப் பிடித்இறார்கள். a 6 
ழக *தரங்களே சேட்டுக்கு அடி ! 10 வாக ௨௧௧௪ 

மைகளாயிருந்தும் அவர்களுக்குச் | 15௪ 9௪, 
சுயாதினத்தை வாக்குத்தத்தம்பண் 
ணுரொர்கள்) எவனும் எதினாலே 
செயிச்கப்பட்டிருக்கறுனோ ௮2 | 1$௨ பே,ச 94 
ற்கு அடிமையாக்சப்புட்டிருச்கி 
னே. ¢ 13 « BGur சச 

[ ௨௰ ஆகையால். 'கர்த்தருமாய், eee ச 
இரட்சசருமாம் இருக்றெ இயே। 
சுக்ிறிஸ்துவை ௮றிறெ ௮றிவினா | 4௨ பே ௨ 6” 
லே 7உலகத்தின் ௮சுத்தங்களுச் 
குச் தபபினவர்கள் மறுபடியும் 
அவைகளில் சிச்ககொண்டு செ | ச 6, ௦௯. 
யிச்சப்பட்டால், அவர்களுடைய ogy be 60, 

முன்னிலைமையிலும் பின்னிலை | “௨௪. 
மை அதிக தேளெளதாய் இருக் ra Beh oa. 
GY. ர 
௨௪ அப்படிப்பட்டவர்கள் நீதி © 

யின். மார்க்கத்தை ௮றிர்சபின் தற். 

களுச்கு ஓப்புவிக்கப்பட்ட பரி! ர-னே ௪,௯, 
சுத்த கற்புனேக?ல் விட்டுவிலகு] ௬ ௪4.84 ௯ 
நதிலும் அசை அறிந்து காள்ளா 7 on ௨௪, வா 

மல் இருச்தெதே - 9௮வ களுக்கு fam, ©, Gar 

ஈன்மையாய இருக்கும். « | கோச 
‘ ச ௨1 இசேக்கு, அட ee அப்பொழுது ராய் தான்! ', 21542. 

ச்க்னெசை.மறுபடியும் தின்னு | 18 மோ ௭௦௪, 
சென்றும், கழுவப்பட்ட பன்றி | 252-223 

9ம், ௮௪ 

௭ ௪ ஆக. 

மிச பின்பு தன்னுடைய அக்கர இ.பி. ௬௪. | தென்றும் சொல்லுறெ தேய்யான 
மத்திற்கரசச் கடிந்துசொள்ளப்ப am பழமொழியின்படி அவர்களுக் | 
ட்டான்; பேசாத மி “மம மனி ம ப் குச் சம்பவித்தது.  . 
கர பாடையைப மப அந்தி. ௨ பே ௪௪. தி . 
tag he i. காரம், : 
TBS, யினுடைய wAG | உம் ws SY 

i“ ED ட்செ ய்து து, சி | * சிலபீரதிசளில் ச இறிஸ்து ருசையைக்ுறித்திப பரி சம்பண்ணு 
் வட் 1 t= * | கொருச சேரம் இற கார்களுக்கு விரோதமாகச் இறிஸ்து ரியாயத$ீ/ப | 

௪ (மேலும்) அவர்களே தண் தபபினகசள், | புக்கு ஒருவாரென்று சிச்சயித்த, ௮ ப்திய/ளள | 
ணீரில்லாத Baw gis at , அவரச | : ga ca, ச eine Pe@rords Gems பரரபாலுடைய | 

ஸ்டடி : ம. மகா, ௮ )பசறுமையை முனனிட்டு எச்சரித்து, 6 உல 

ளே சழ ல்காற்றி Qe அடக்கப் | neater a, கழ் அழிச்கடிபடும் விதத்தைக்குறித்து அறிகித்து, ! 
டுகிற மேகங்கள்; என்றெனறைக் | vm @a 6௪ அதற்குச் தகுதியான பசிசத்தவானகாய இ ் 

ம் உள்ள காரிருளே அவர்களுக் O° 59 58) ருச்சவேண்மெமென்ழம புத்திசொல்லி, 66), ப) 
ட . a 23 HUES | «Cu, 2, o& வுல் தன் கிரபலகளில் எழுநின படி.யே பரபர ! 
கு வைத்திருக் க்கள் . . 6a,Cu « & னுடைய பொதுமை அவர்கள் இரடசிப்புக்கு op | 

Oy 14 ?வஞ்சசமாய் ஈடக்இறவர் | 7a ௪ | ததெனறு Qerdcdug 
பிரியமானவர்களே, இவ்விரண் 
டாம் கிருபத்தை இப்பொழுது ௨ 
ககளுக்கு எழுதுகிறேன்; பரிசுத்த 
தீர்ச்கதரிசிசளால், 
௨ முன் சொல்லப்பட்ட வார்த் ' 

தைகளையும்; இரட்சசராயிருக்றெ 
கர்த்தருடைய ,௮பபோஸ்தலரா 

| கிய !1!எங்களுடைய கற்பனையை 
பயம் நீங்கள் கினை க்கும்றடியாக; | 
இவைகளால் உங்கள் உண்மை 
யான மனதிற்கு !ஞாபகப்படுததி 
எழுப்புகிறேன். 
௬ “முதலாவது நீங்கள் அறிய | 

வேண்டியது என்னவெனில் ௪ | 
டை சரொள்களில் பரியாசச்சாரர் 
தோன்றுவார்கள்; 1*அு.வாகள் தய | 
கள் சுய Qemssallonuy 66 | 
துசொண்டு, | 
௪ 14அவர் வருவாரென்று சொல் | 

ஓெவாக்குத்தத்தம்எ௩கே இருக் | 
இறது; பிதாச்கள் நித்திரை அடைந் | 

சீமின்பு சகலமும் சருட்டி.ப்பின் | 

        
  

  
  

|) தோற்ற முதல் இருந்தவிதமாய் இ 
ருக்றெசே அன்று சொல்லுவார். 
கீள், : | 

டு 9, பூர்அ.சாஜத்திலே 1*பராபர | 
னுடைப் ;வார்த்தையினாலே வா: 
னங்சள்ம் 1கலத்தனாலேயும் ௪ல | 
ச்தி.த்குள்ளேயும் : நிலைகொண்ட | 
(பூமியும் இருந்தும், அப்பொழுது ' 

இருக்ச உலசம் அதனாலே, வெள் | 
எங்சொண்டுழிக்துபோயிற்தே. 
௪ அதுபோல 19இப்மொழுத , 

இருக்றெ வானங்சளூம் பூமியும் |, 
  

  

மதுபடியும் சேற்றிலே்புரளூறெ 
ட. 4 

க ன
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| ௮௮௭ 

'அந்த 'வாத்தையாலே ‘gh 
-.னிச்கு இனமாயாச வைச்சப்பட்டுத் 
| தேவபசதியில்லாத மணிதர்களுச் 
கு நியாயத்தீபபும, கேடும் உண் (ட) ம 2 

டடாகும் நாள வாக்கும் காக்கப ,3 ஆபகூ ௨ ௧ 
, படுசன்றன. | ட்ட ் 
! . . , * சே ய்று௨௪ 

௭ இதை ௮ச்சப பரியாகக்காரா wo on on. 

அறிகதும் சினையாமல் இருக்இளுர் 507 ௨௪ 
, கரமோ o# 

சள. ~ 6 ஏசா ஈம். மர 

| 4 பிரியமானவர்களே, நீங. 
| ச ர sry, 3g , | *@ awe | சள் கர்த்தரிடத்தில் RHETT | vot ae ea 
| யிரம்வருஷங்சளேபபோலவும், ஆ ! நூக் ௨௨ am 
 யிரம்வருஷங்கள் ஒருகாளைபபோ) சச 0௨ 
| ‘ இ டு . 4 . Gant a 

லவும் இருககினறதென்று இருக், 52 
தற இரத ஓரேகாரியத்கதை மறவா Bes wa ee 

வன்க எனவவ 

1] மத் டேடு ௪௪ 

௨ செச்சறு 

  

mar 

சுபே ௩ ௨ 

௨ பேதுரு ௩ அதிகாரம, 

இ. பி.௬௪. 

ern Ga க. 

te oat: 

wm 

புதிய பூமியும் உண்டாகும் என் 
லு காத்திருக்கோம்; அவைசளி 
லே ரீதி வாசமாயிருக்கும். 
௪ ர ஆகையால் பிரியமான 

-வாகளெ, ௮வைசள் வரச் சாத்து 
- ருக்கிற ரீஙகள் அவரால் மாசும் 
1*ிற்றமும இவ்லாசவர்களாய்ச் ௪ 

' மாதானததோடே சாணப்படும்ப 
'டிக்குச சாச்இரீசையாய் இருர்து, 

WB ஈம்முடைய !4கீரத்தாவின் 
| நீடியசாஈ தம் இரட்செபுச்கு ௭ 
துவாயிருக்கிரசென்று எண்ணிச் 
கொள்வீர்களாச; ஈமக்குப் பிரிய 
மான சகோதரனாகிய பவுலும் 
தினச்ரு.£ கொடுச்சபபட்ட ஞா 

  

திருபபீரகளாச. | 
க தாமதிததிருககிரார் என்று | 

லா எண்ணுகிறபிரகாரமாய்க “கா 

- ஸஊத்தினலே அபபடியே ame 
ne an Alp . ச 

orp ve ௩௧ பறரக்கு எழுதியிருககிறான். - 
உரோ ௮6௨ | Wa எல்லா நிருபஙகளிலேயும் 
oS # woe 

Qa? et cs தீதர் (தமத) வாக்குத்தசதத்தைக்கு 
றித்துத் தாமதமாய் இராமல், 4ஓ 

ருவரும்கெட்புெபபோகாசபடிககு 
எல்லாரும் மனம்திருபபவேண 
டுமென்று விருமபி, ₹ஈமதுமேல் 
நீடியசாஈதமுள்ளவராயிருககிரார். 
௰ *கர்ச்தருடைய காள இரவி 

லே திருடன் வருறெவிதமாய் வ 
ரும்) “அப்பொழுது வானங்கள் 
மடமடவென்று அ௮சன்றுபோம்/ 
பூசங்கள் எரிந்து கமைந்துபோம், 

agar nr ௪ 

as 

192க கொரிச௭ 

Bs a on 

taleor 

1%௪சா ௬௫௨௪ 

டெச் &, Qe 

பூமியும் ௮திலுள்ள கஇரியைகளும் | 14 ச கொரிக ௮ 
வெரதுபோம். 2. னே பிவி 

. | &0 & Gye & 
௰௪ 4 இபபடி இவையெல்லாம்! ௩ @ on     

ரத்உ)ரோ ட சு ! அரைந்துபோடிறதாயிருக்க, நீங் | 
ட கள் பரிசுத்த ஈடக்கையிலேயும் ! 
' ட * 4 . | ௬ வசி , 

| தேவபத்தியிலேயும் எப்படிபபட் | aor ee 
டவர்களாய் இருச்சவேண்டும். , * சொர 89 

to க | ௨ுகசெச்ச 
| ௰௨ வானங்கள் 11வெந்து சனாஈ | oa 
By NL 6m ear எரிக்துஉருப்போ | 
(கும்) “பராபரனுடைய நாள் ௨௬ oe es 
தற்கு நீங்கள் மிகுந்த ஆசையோ | atu ade 

Rose Stace” \iswd eres 
| Or, அவருடைய வாகருத்தததத சபே௨,௨ 

! தின்படியே புதிய வானஙகளும், 

7 orp oe an 

a Gu «# ta 

4 
900.8Cor + on © 

* அலலத 2௫ 
மீம் பண்ணுகிற 

௬௬ ௨௨ வெளி 

au ® உம்! 

'1இவைகளைச்சுறித்தப பேயி 
 ருச்கிரறான்; அவன் எழுதினவை 
களில் சில (வாச்செங்கள்) ௮றி 
இறதற்கு ௮ரிசாயிருக்கன்றன; ப 

Sar ae cd, டியாதவாகளும் ஸ்.திரமில்லசவர் 

கரம் அ௮பபடிப்பட்டவைகளை 
யும மற்ற வேசலாக்யெங்களையும், 
தங்களுக்குச் சேடுவரச்தச்சசாசப் 
புரட்டுகிறார்கள். 
Oe 4 ஆசலால் பிரியமானவர்ச 

ள்; !1நீ௩ீகள் இவைகளைமுன் ௮ 
-நிநதபடியால்(மற்றவர்களோடே) 
கூட ௮ந்த ௮க்கிரமக்சாரருடைய 

| வஞ்சகத்தினாலே இழுத்தச்சகொள் 
ளபபடாமலும் ஸ்திரச்சைவிட்டு 
விடாமலும் இருக்கும்படிக்கு 18௭ 

| ச்சரிச்சையாயிருர்து, 
| ௰௮ ஈம்முடையகர்ச்சரும் இரட் 
-சகருமாகெஇயேசுச௫றிஸ்து வின் 
இர பையையும், அவரை அறிகிற 

4 அறிவையும் M piso அதிகமாய் 
அடைக்துசொள் (sorts. © yey 

| GES இப்போழுதும் (இனி) 
, என்றென்றைக்கும் மஇமை உண் 
| டாவதாசீ..-.ஆமன். 

வளி  
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Hu ்பாஸ்தல னாகிய | 

யோவான் எமுதின | 

முதலாம் நிருபம் 

க. அதிகாரம். 
௪ ஈம்மைப பராபானேடே ஐகச்கபபடுத்தறெதால், 

நித்திய சலனுக்கு வழியாயிருக்கிற இறிஸதுவின 
தன்மையைக்குறித்து விளமபி, டு அரத ஐக்கத 
தையும் விசவாச அுறிக்கையையும்குறித்துச் சாட 
இியீடவும், இறிலதலின மரணததிஞல சமக்குப 
பாகுமனனிபபு உணடானதெனபதற்றாச் சாட்டி 
கொடுக்சவும், சாம் பரிசுச்தீமாய ஈடக்ககேண்டு 
மென்று சொலலவியது, ச 

இழ தியில் இருந்ததுமாய், காங 
கள் கேட்டதுமாய், எங்கள் கண் 
களினாலே சண்டதுமாய், "சாங் 

கள் நோக இப்பார்த்ததுமாய், “சங 
கள் கைகளாலே தொட்டதுமாய் 
இருக்கிற சீவனையுடைய வார்த் 
தையைக்குறித்து (உங்களுக்கு ௮ 
Bas cpr). 

௨ 4அந்தச் வன் 'வெளிப்பட் 

டது; *பிதாவினிடத்தில் இருந்த 
துமாய், ஈமகச்கு வெளிப்பட்டது 
மாய் இருக்கிற அந்த நித்திய சவ 
னையே நாங்கள் கண்டு, அதைக் 

குறித்துச் சாட்டிகொடுத்து “அதை 
யே உங்களுக்கு அறிவித்ோோம். 
m நீங்களும் எங்களோடேகூ 

ட ஐக்யெமுள்ளவர்களாகும்படி் 
குட காங்கள் ?சண்டும் 'கேட்டும் 
இருந்ததை உங்களுச்கு அறிவிக் 
இரோம்; நாங்களே பிதர்வுடனே 

15 க கொரிகம்ச ob se oS mts «Guede s Cure.a. கெளிசடு 16௪ இர௮ ௪௯. ் 
* 80௪; ௨௫௪, வாக் ௨௰௦௯ பிரச எ,௨ம் யாக்க,௨ 9.சாளா,௬ 15 , யோபு ௬௦. 
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| 

| யும் அவருடைய குமாரனாகிய இ । 
யேசுச்றிஸ்துவுடனேயும் ஐக்க | 
மூள்ளவர்சளாய் இருக்றோம். | 
௪ 11உஙகளுக்குச் சந்தோஷம் ' 

நிறைந்ததாய் இருக்கும்படி க்கு, 
இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகி , 
றோம்: 
டு॥ மேலும் அவரிடத்தில் நாக | 

கள் கேட்டதுமாய் உங்களுக்கு : 
அறிவிக்கெதுமாயிருக்றெ விசே | 
ஷம் என்னவெனில், பராபரன் : 
எவ்வளவரகலும் இருளில்லாமல் 
'”ஓளியாயிருக்கிறார். | 

௬ நாம் இருளிலே நடந்து அவ 
ரோடே ஐக்சப்பட்டவர்கள் என் । 

று !4சொல்லிச்கொண்டால், நாம் 
சத்தியத்தை ஈடபபியாமல் பெய் 
பேசுறெவர்களாயிருப்போம். 
oa gat pate இருக்கிறது 
போல காமும் ஒளியிலே ஈடர் 

தால், ஒருவரோடொருவர் ஐக்கப் | 

பட்டிருப்போம்) அல்லாமலும், | 
15 அவருடைய குமாரனாகிய இயே| 
சுக்கிறிஸ்துவின் இரத்சம் நம்மு 
டைய பர்வங்கள் எல்லாவற்றை 

யும் நீச்ு ஈம்மைச் சுத்திகரிக்கும்." 
௮ 4 18நமச்சுப் பாவமில்லை | 

என்றோமானால் நம்மை நாமே, 

| 
' 
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| செச்கொள்ளாமல் அவரை அறிக் | 
அகொண்டேள் என்று சொல்லு அ4சயோசச 

அப   க ப்ட் 

| வஞ்டிக்கறவர்களாவோம்; 1சத்தி 
' யம் ஈமச்குளளே இராது. 

| & ம்முடைய பாவங்களை காம் 
அறிச்கையிட்டால்ட பாவங்களை 
ஈமக்கு மன்னித்து, எல்லா ௮கியா 
யமும் 3ஈம்மைவிட்டு நீங்க ஈம் 
மைச் சுத்திகரிப்பதற்கு உண்மை 
யூம் நீதியும் உள்ளவராய் இருக் 
இருர். 

௰ காம் பாவம்செய்யவில்$ல ௭ 
ன்றோமானால், காம் அவரைப் 
பொய்யனாக்குறெதாக இருக்கும்; 
௮வருடைய வார்த்தையும் நமக் 
குள்ளே இராது. 

௨. அதிகாரம். 
டக ௮வாகளாடைய பலானத்திலை உண்டாரும 
ட. பாவறசளைக்குறித்து ஆறுதல்சொல்லி) & ப்ரபா 
. ஸுடைய சற்பனைகளைச் கைக்கொண்டு, ௯ சகோ 
| தரசைச் இகேடித்த, ம்டு உலகத்தை சேகியாமவ் 
| இருப்பதே பாரபரனை ௮றிற அறிவெனற காட 
| டி, மு எதிராளிகளுக்கு எச்சரிச்கையாயிருக்க 

ட. வும, ௨ம் விசுவாச உற இயும பரிசுதத ஈடக்கை 
யூமுளள உத்தமாகள் எதிரிகளின மோசல்களுக்கு 
விலடி.பிருபபாரசல் என்றும் சொல்லியது 

என் பிள்ளைகளே, நீஙகள் பாவம 
செய்யாதபடிச்கு இவைகளை உங் 

களுக்கு எழுதுகிறேன்; ஒருவன் 
பாவம்செய்தாலும் நீதிஉள்ளவரா 
யிருச்தறெ இயேசுச்சிறிஸ்து என் 
னும் *காரியசர்த்தர் ஈமச்சாகப் பி 
தாவினிடச்தில் இருச்கிளுர். 

௨ அவர் ஈம்முடைய பாவங் 
கிள நிவிர்த்திசெய்கிற பலியான 
வராயிருக் கிறார்; ஈம்முடைய பா 
வங்களுக்காகமாத்துரமல்ல) சர் 
வ லோகத்தினுடைய பாவங்க 
ஞக்காசவும் (அப்படியே இருக் 
Bap). ° 

௩ 4 ௮வருடைய கற்பனைகளை 
| மாம் கைச்கொள்ளுறெவர்களா 
னால்) அவரை அறிந்துசொண்டி 
ரகரம் என்று ௮தினாலே ௮றி 
வோம், 4 

    

  
௪ ௮வருடைய கற்பனைகளைக்       

  இறவன் *பொய்யளாய் இருக்க! 
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டட 

(ரன்) சத்தியம் ௮வலுச்குள்ளே 

இல்லை. . @ 
டு அவருடைய asersensé 
கைச்கொள்ளுகறெவனிடச்தில 
1?பராபரனுடைய அன்பு மெய்யா 
ச நிறைவேதியிருகிஇன்தது; '1சாம் 
அவருக்குள் இருக்கிறதை ௮தினா 

| லே ௮றிந்திருச்கிறோம். 
௬ 8௮ வரிடதிதில் நி$லத்திருக்கி 

மேன் என்று சொல்லுகிறவன் ௮ 
வர் ஈடந்தபடியே தோனும் ஈடச்சு 
வேண்டும். 
௭ ர பிரியமானவர்களே, லரான் 

உங்களுக்குப் புதிய கற்பனையை 
அல்ல, 15அ.இமுதல் நீங்கள் பெற் 
றிருக்த பழமையான கற்பனை 
யையே எழுதுறேன்; அரதப் 
பழமையான கற்பனை நீங்கள் ஆ 
திமுதல் சேட்டுச்சொண்ட வச 
னமே. 

WH அன்றியும் சான் உங்களுக் 
குப் புதியகற்பனையையும் எழுது 
இறேன்; 11இருள் நீங்கப்போக 
மெய்யான ஓளி இப்பொழுது 
பிரகாசிக்றெபடியால், இது ௮வ. 

மாக்குஜித்தும் உங்களைக்குதித்தும் 
மெய்யாயிருக்கின்றது. 
௯ தன் சகோதசனைப் பகைத்து 

19௮ ஓவியிலே இருச்சிறேன் 
என்று சொல்லுஇறவன் இதுவ 
ரைச்குமே இருளில் இருக்கிறான்: 

௰ 51தன் சகோதரனிடச்தில் ௮ 
ன்புகூ.ருறவன் ஒளியிலே நிலை 
கொண்டிருக்கிறான்; *'இடறல்* 
அவனிடத்திலே இல்லை. 

Ds தன் சகோதரனைப பசைக்கி 
றவன் இருளிலேயிருந்து **இரு 
ளிலே ஈடந்து இருளானது தன் 

ருடாச்செபடியா 

ல், சான், ஈடக்சிற இடம் இன்ன 
சென்று அறியாமல் இருக்கிறான். 

௰௨ 4 பிள்ளேசளே; அவருடைய 
சாமத்தின்நிமித்தம் உங்கள் பா 
வங்கள் மன்னிக்க பகா 
உங்களுக்கு எ றன். 
Dm ன ளே, % a Bas 

லாய் இரு£௫ வறைநீற்கள் .அறிச்         
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திருச்சறதால் உங்களுக்கு எழு | ச. பி. கம், 
அ௫ிறேள்; வாலிபரே, பொல்.! சக 
லாங்கனை நீ௰கள் செயித்ததால் (1 53 ao 
உங்களுச்கு எழுதுறேன்; குழக் r a 

engsaCar, நீங்கள் பிசாவை அறிர் | சலா கம யாக் 

இருக்கெதால் உஙசளுச்கு எழு“ 
ide @ os 

HEC per. ~ ச் 5 கொரி ள 

De பிதாக்களே, ஆ.திமூதலாய் ' ne வாச் கம் 

இருக்றெவளை நீஙகள் அறிந்தி 
குச்சிறசால், உங்களுக்கு எழுஇ। 8 யோகா os 
னேன்; வாலிபரே, சேவவசனம் dae 
உங்களிடத்தில் தீரித்திருக்ச) நீங் 8௨தெச௪,௨௩ 

கள் 1/பேலனுள்ளவர்சளாய்பபொ, மி ௨பே௨க 
. * ளை ட Q யி ச ௪ உ “a யோ ச ௬ 

ல்லாங்கனைச் செயித்ததால் உங்க), ௨2 ௪, 
ஞூக்கு எழுதினேன். ௨௪ ௨யோ௭ 
மட 4 *உலகத்திலேயும், உலகத one a 

ச பூ e * t 

தில். உள்ளவைகளிலேயும் அன் !|1ஓயபோ ux 
பு கூராதிருபபீர்களாக; உலகத் | ob ras 

, ச ௩ ச . அப் உம் சம் 

தில் அன்புகூருகிறவன் பிதாவின் மத ௨௪ ௨௪ 

மேல் ௮ன்பில்லாசவனாய் இருக் | போவா ௬௩௪ 
ட de a & 

கிரான். ட்டி உட, உிமோ ௨ 
௰௬ எப்படியெனில், * மாம்சச்| 5 

தின்,இச்சையும் கண்களுடைய ! 18 ௪ சொரி os 
. . a 6 om» 

இச்சையும் சீவனத்தின் பெருமை 14 மாற் க ௨௪ 

|யூுமாகய உலகத்திலுள்ள இவை | ஆப ௨௦௪ 
| 13௨கொரி ௪ 
    

யெல்லாம் பிதாவினால் உண்டா 

மிராமல், உலசத்தினால் உண்டா 
யிருக்கின்றன. ச 

0௭ *உலசமும் அதின் இச்சை 
யும் ஒழிஈதுபோகும) ப.ராபரனு 

டைய சித்தத்தின்படி செய்ற 

வனே என்றென்றைக்கும் நிலை 
நிற்பான். 

௰௮ 4 ₹குழர்தைகளே, (இத) 
1சடைசி மேரமாய் இருக்கன் 

றத; “கிறிஸ்துவின் எதிராளி , 
வருகிறான் என்று நீங்கள் கேள் | wy Surero or 

Suu gpsGouy, "Od@ur: «s 

முதே இறிஸ்தலின் ofisrafan 1" 2m: 
அரேசர் உண்டாயிருக்ொர்கள்; உய 
1அதினலே இத சடைசிரேரமா | $34யோ ௩௭ 

பிரச்ச என்து அறியோம். டட 
டு அவர்கள் 'ஈழ்மி.த்திலி 95 எரே சீச ௧௩, 

og புறப்பட்டார்சள; AB pro ௧௪ wd, 

as எபி « 

௯ ௨௭ we 

18 போலா wo #, 

G@ or as 

ta De we 

வச 

17 கயோச கு 

a. Gur er 

118 Gurar 0@ 

as oCur em 

| 19 யோவா we 
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அவர்கள் ரழ்ணமச் சேர்ந்தவர்க | % போகா ௦௪ 
எல்ல; 17ஈம்மைச் சேர்ர்தவர்க | ௨௧ ௦௬.௦ 

் ad ae   சாய் இருந்தரர்களானாீல் ஈம்முட 
6 6 

க யோவான் ௨ ௮தகாரம. 

Car ரித்திருப்பார்களே; 79எல் 
ப லாரும் நம்மைச் சேர்ந்தவர்க 
'எல்ல என்று வெளியாகும்படிச் ! 
கே (புறப்பட்டார்கள்), . 

௨௰ 1*நீஙகள் பரிசுத்தராலே 15௮ 
| பிஷேசச்தைப பெற்று, 1₹சசலத 
| தையும் ௮றிஈஇருக்இதீர்கள. 

| ௨௧ சத்தியகதை'; நீயகள் அறி 
'யாதசாசவல்ல, நீமகள் அதையும், 
| சத்தியத்தால் ஒரு பொய்யும் உண் 
டாயிராதென்பதையும் o Bes 
ருக்றெபடியால், உயகளுக்கு எழு 
னேன். 
௨௨ இயேசு என்பவர் இறிஸ் 

gaan என்று மறுதலிச்றெவ 
Corwen! "ag war Quan 
யன்? பிதாவையும் குமாரனையும் 
மறுதலிசசறவனே இறிஸ்தவுக்கு 
எதிராளியானவன். 

௨௬ குமாரனை மறுதலித்ற 
வன் பிதாவை உடையவன் துல் 
ல, குமாரனை அுறிச்சைபண் 
ணிச்கொள்ளுகிறவன் பிதாவை 
யும் உடையவளாய் இருக்கிறான் 

௨௪ 4 கையால், *0அதிமுதல் 
நீங்கள் சேளவிபபட்டது உங்க 
ளில் நிலைத்திருச்சச்கடவது; ஆதி 
நூதல் நீங்கள் சகேள்விபபட்டது 
உங்களில் கிலைத்திருந்தால், *1நீய 
களும் குமாரனிலும் பிதாவிலும் 

நிலைத்திருப் பீகள. 

௨டு ௮வர் ஈமச்கு வாக்குச்துத் 
தீம்பண்ணின பொருள் 9?நித்திய 
சீவனே; “உங்களை வஞ்ிச்சத 
சேடுகிறெவர்களைக்குறித்து இவை 
களை உங்களூக்கு எழுதினேன் 

௨௭௬ அப்படியிருந்தும், நீங்கள் 
அவராலே ,பெற்ற **அபிஷேசம் 

உங்களில் நி$லகொண்டு இருக்கி 
pst *3ஒருவரும் உங்களுக்குப் 
போதிக்கவேண்டுவதில்லை. ° 
௨௨௭ அந்த *$அபிஷேகம் சசல 
காரியங்களையும்குறித்து உங்களு 
க்குப் போதிச்சிறதே பொய்யில் 
லாமல் சத்தியமாயிருக்கின்றத; 
ஆகையால் அது உங்களுக்குப்? 
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a . 

க யோவான: ௬ அதிகாசம். 
| உ 

ae மனது cantante nana tn ஷி அட ன. அளம் ee 

@iinwer 

| போதித்தபடியே ௮ ரில்* நிலைத் | ௪. பி. ௯௦. னையும் சத்திகரித்தக்கொள்ளுஇ 
திருபபீர்களாச. ae | G7 OO» ச் 

் ௨௮ 1 இபப்டியிருக்சப பிள்ளை ' "அல்லது ௦1௪ பாவம்செய்தெவன் எவனோ 

, களே, 1அவர் வெஸிபபட்டுப பிர ! 
' சன்னமாய் ஒருமபொழுது, நாம் | 
' அவரால் *வெட்சப்படுத்தப்படா 
மல்தயிரியமுள்ள வர்சளாய் இருச் 
கும்படிச்கு தவரில் நிலைத்திருங் 
கள் 

௨௯ 3அ௮வர் நீதியுள்ளவராய் இ 
ருக்கிறார் என்பது உங்களுக்குச் 
தெரிஈதிருக்க, *நீதியைச் செய்கு 
றவன் எவனோ அவன் அவரில் 
பிறந்தான் என்று அறிந்திருக்இறீர் 
சள்.ர்   

௩. இகிகாரம். 
க ராம தாச்ருப பினகளாரும் படி பராபர 

mir ame தைத்த அனபு இன்னசெனறம, ௩ 

அதிலை சாம ஐ.உருடைப கற்பனைகளைக் கைச் 
ொணூ, மக op Gatien ஒருவா அனபுசுபா 

வேண்டுமெனறும சொல்லியது 

*நரமபராபரனுடைய பிள்ளைகள் 
என்று *4அழைச்கபபடும்படி (செ 
ய்ததினாலே) பிசாவானவா ஈமத 
கு.க காண்பித்த மிகுசத அன் 
பை நோக்பெபாருஙகள்); "உல 
கசதார் ௮வரா அறியாதபடியினா 
லே நம்மை அறியாமல் இருக்கி 
ர்கள். 

௨ பிரியமானவர்கள், ₹இபபொ 
முது பராபரனுடைய பிள்ளைக 
ஷூ£ய் "இருக்கிறோம்; (இனிமேல் ) 
இன்ன இன்னவிதமாய் இருப் 
போம் என்று இன்னம். (வெளி 
யரங்சமாகவில்லை; (அகலும்) அ 
an வெளிபபடும்பொழுது, HOT 

DGs@Dseremount) நாம் (௮வ 
ராத் தீரிசிப் பதால்)) அவருக்கு | 
ஒப்பாயிருபபோம் என்று அறிந்தி 
ருக்கிறோம். 

டகர மேலும் இப்படி !1தவர் 

எவனோ ௮வன் ௮ வர் சுத்சமுள்ள 
வராய் இருக்றெதுபோலத் தன்   

உ... 

  

மேல் ஈம்பிக்கையாயிருச்றெவன் ! 
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| ௨சு 
|]8௪சே மழு 
இ-௯ உரோ 

௨௦௩ $யோ 

௨௨௯ 
19 mggds கறு 
யோவா 

| or. 

a 

| அவன் நியாயபபிரமாணத்திற்கு 
விரோதம்செய்கறொன்; '$பாவமா 
னது கியாயப்பிரமாணதிநிற்கு வி 
“சோதமாயே இருச்சன்றது. 
டு அன்றியும நீங்கள் ௮றிர்து 
கொண்டபடி !'5அவர்சம்முடைய 
பாவங்களை நீக்கும்படிச்கு "Qe 
ளிபபட்டார்; “அவரிடத்தில், 

் பாவம் இல்லை. 

சு அவரிடத்தில் சவத்திருக 
றவன் எவனோ ௮வன் பாவம் 
செய்கறெதில்லை; 1$பாகம்செய்இ 
வன் எவனோ ௮வன் ௮வனாக் 
காணவும் இல்லை, ௮வனா அறிய 
வம இல்லை, 

எ 4 பிள்ளைகளே, 1'நீங்கள் ஒரு 
வ.ராலும் வஞ்சிச்சபபடாதிருப் 
பீர்களாக; 1*நீதியைச் செய்கிற 
வன் அவர் நீதி உள்ளவராயிருக் 
ஜறெதுபோல நீதி உள்ளவனாயிருக் 
இருன். 

4 பசாசானவன் ஆதிமுதல் பா் 
 வம்செய்றொன்; ஆசையால் Bur 
। வம்செய்றெவன்' யசாசினால் உண் 
டாயிருக்கிறான், ௮ந்தப *1பசாசி 
னுடைய கிரியைகளை அழிக்கும் 
படிக்குப பராபரனுடைய குமா 

ரன் வெளிப்பட்டார். 

  

  

௯ *!பராபரனில் பிறர்தவன் er 
வனோ அ௮வனுக்குள்ளே **௮வரு 
டைய வித்து தரித்திருக்றெதால் | 
௮ வன் பாவம்செய்யான்; ௮வன் 
பராபரனிடத்திலே பிறந்தபடி. 
யசல் பாவம்செய்யமாட்டான், 

ண ௰ 4 இதினாலே ப்ராபரனுடைய 
பிள்ளைகளும் பசாசின் பிள்ளை 
களும் வெளியரங்கமாஇருர்கள்; 
93நீதியைச் செய்யாமலும் **தன் 
சசோதரிடச்தில் அன்பு 
மறும் இருச்சிறஙன் எவனோ 
(அவன் 'பராபரனுல் உண்டான   

6 90 6 Gor..0@ pra ddg யோகாம்சு 2௪ சபி ௨௦ ௨9! சபோடுகதீ 2 ச பே ௪௨௩ 
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௫௱£.௮ 

வன் அல்ல) என்னத்தினாலென் 

pe, § 
Ds 1ராம் ஒருவரில் ஒருவர் 4 

ன்புகூரவேண்டும் “என்பது நீங் 
கள் ஆதிமுதல் "௮அறிவிச்சக சேட் 
ட விசேஷமாய்* இருக்கின்றது. 

  

யிருந்து, தன் தசோதரனைக் சொ 
லைசெய்த “சாமீனைப்போல oe |" 
கக்கூடாத)' ௮வன் எதின்றிமித் 
தீம் ௮வனைச் கொலைசெய்தான்? 
தன் ரியைகள் பொல்லாதவைக 
ஞுமாய்த் தன் சகோதரனுடைய 
இரியைகள்நீதியுள்ளவைகளுமாய் 
இருந்ததின்கிமித்தமே அப்படிச் 
செய்தான். 
Dm என் சகோதரரே, *உலகத் 

தார் உங்களைப் பகைத்தால் ஆச்ச 
ரியப்படாதிருப்பீர்சளாக. 
௰௪ நாம் சகோதரரிடத்தில் ௮ன் 

புகூருறெபடியால் 5மரணத்தைவி 
ட்டுநீங்கச் சீவனுக்குட்பட்டிருச் 
இரோம் என்று ௮றிர்திருக்கிறோம்; 
சகோதரனிடத்தில் அன்புகூ.ரா 
மல் இருக்ெவன் மாணத்திலே 
நிலைகொண்டிருக்கிறான். : 
௰ட௫ 7தன் சகோதரனைப் பகைச் 

இறவன் மனித சொலைபாதகனாய் 
இருக்கிறான்; மனித சொலைபாத 
கன் எவனோ அவனுக்குள்ளே நித 
இய சீவன் நிலைத்திராது என்று 
HOGA HEBD i sear. 
௰௬ 4 அவர் தம்முடைய சீவனை 
ஈமச்சாச லிட்டுவிட்டதினாலே 

அன்பு இன்னதென்று aps 
தோம்; ராமும் சகோதாருச்காக 
நமது சீவனை விட்டுவிடச் கடனா 
ளிசளாய் இருக்இறோம். * 
Oe ஒருவன் இவ்வுலக சீவ 

னம் உடைய வளுயிருக்கு, தன் 

சகோதானுக்குச் குலிறச்சல் உண் 
டென்று சண்டு,; தன் இருதயத்தை 
அஒனுக்கு அ௮டைத்தச்சொண்டா 

'அவனுச்குள்ளே பராபானு   

De பொல்லாங்களால் உண்டா' 
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க யோவான் ௬ அதிகம் 
ர் 

டைய அன்பு எப்படி நிலையாயி 
ருக்கும்? 

௰௮ என் பிள்ளைகளே, வசனத் 
Begs காவினாலும் sea, Oi) 
யைகளினாலும் உண்மையினாலும் 
அன்புகூரச்சடவோம். 
Oe FT அதினாலே 13சாம் சத்திய 

மூள்ளவர்கள் என்று அறிந்து; ஈம 

து இருதயத்தை ௮வருக்குமுன் 
பாக நிச்சயப்படுத்தலாம்.ர 

௨௰ !4ஈமது இருசயமே ஈம்மைக் 
குற்றவாளிகளாகத் தீர்ச்குமானால், 
ஈம்முடைய இருயத்திலும் பரா 
பரன் பெரியவராய் இருக்இருர் 
ஏன்றும், சகலத்தையும் அறிந்தி 
ருக்இரார். என்றும் (நினைபபோ 
மாக), 

௨௪ 15பிரியமானவர்களே, 1ம் 
மூடைய இருதயம் ஈம்மைக் குற் 
வாளிகள் என்ற தீர்ப்புச்சொல் 
லாதிருந்தால்) நாம் பராபரனிடச் 
இல் தயிரியம்கொள்வளோம். 

௨௨ மேலும் அவருடைய கற்ப 
னைகளை நாம் கைக்கொண்டு, 11௮ 
வருக்குமுன்பாச பிரியமானவை 
களைச் செய்றெபடியினாலே, நாம் 
வேண்டிக்கொள்வது ஏதோ, ௮ 
தை அவராலே பெற்றுக்கொள் 
வோம். 

௨௬ நாம் **அவருடைய குமார 
னாயெ இயேசுச்ிறிஸ்துவின் ரா 
மத்தின்மேல் விசுவாசமாயிருர்த, 
0 அவர் நமக்குக் கட்டளையிட்ட 
படி *1ஓஒருவரில் ஒருவர் அன்பா 
யிருச்சவேண்டுமென்ற இதுவே 
LIT ALI TG COL. Ls கட்டளையாய இ 

ருக்கின்றது. 
௨௪ '**அவருடைய சட்டளைச 

ளைச் சைக்கொள்ளுறெவன் ”௮ 
வரிடத்தில் நிலைத்திருக்கிறான்; ௮ 
வரும் அவனிடத்தில் கிலைதீதி 
ருச்இருர்) “gant நம்மிடத்தில்       நிலைத்திருச்றுதை ௮ வர் ஈமக்குத் 
௨௪, போகவா ௦௪ ம்; நட எ. ம்ச௬ு ௨௧௩, உரி  



| ans ஆவியினாலே அறிந்திருக்க | இ. பி. ௬௦. | 
Cape. 

  

க யோவான் ௪ ௮திகாசம. 
  

% 

௪, அதிகாரம். 
௧, ஆவியை உடையகர்கள எனறு சொல்லிக்கொள் , 

ளாதிற எலலாப போதகர்சளையும் ஈமபாமல், அவா | 
களைச் சாதாரண சத்திய விசுவாசத்தின் தமுகருக் | 
ருக் சாத்திருககிறார்களா எனறு சோதித் 2பபார்ச்ச 
எச்சரித்து, எ ௪கோதாசிசேகததைக் ணீக்சொள । 
எப புத்திகள சொல்வியது 

பிரியமானவர்களே) உலகத்தி 
லே அரேகம் கள்ளச்தீர்க்கதரிச 
சள் தோன்றினபடியால், “நீங்கள் 
எந்த ஆவியையும் ஈம்பாமல் EF 
ஆவிகள் பராபரனால் உண்டான 
வைகளோ என்று சோதித்து அறி 
யுங்கள். 

௨ பராபரனால் உண்டான ஆவி 
யை நீங்கள் எதினாலே அறியலா 
மெள்றால், *இயேசுச்சிறிஸது மா 
ம்சத்திலே வாதார் aay ahs 
கைபண்ணுகிற அவி எதுவோ, 
அது பராபரனால் உண்டாயிருக் 

இன்றது 
௬ “இயேசுக்கிறிஸ்து மாம்சத்தி 

லே வந்தார் என்று ௮றிச்கைபண் 
ஞு ஆவி எதுவோ, ௮து பராபர 
னால் உண்டாயிருச்சறதல்ல; ௮ 
துவே கிறிஸ்துவுக்கு எதிராளியா 
னவனுடைய அவி; அது வருகிற 
தென்று நீஙகள் சேளவிப்பட்டீர் 
கள்) அது இப்பொழுதே உலகச் 
தில் இருக்கின்றது. 

ட் 4 பிள்ளைகளே; நீங்கள் பரா 
பரனால் உண்டாயிருந்து, “உலகத் 
தில் இருக்கறவனிலும் உங்களில் 
இருக்றவர் பெரியவரானதால் 
அவர்களைச் செயித்தீர்கள். 

டு ௮வர்கள் ?உலகத்தாரின் தன் 
மையை உடையவர்கள்; ௮னபடி. 
யால் உலகத்தாரின் தன்மையாய்ப் 
வேசுஇருர்கள்; 11உலகத்தாரும் ௮ 
வர்களுக்குச் செவிகொடுக்கிறார், 
கள், 

௬ காங்கள் பராபரனுடைய தீன் 
மைகமை உடையவர்கள்; பராபர 
னை அறிர்துகொண்டவன் எங்க       
TT eminence படிய 9 

பசீ 
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உம் கழயோ 5 
டெச்   

(டா௰௯ 
  

(ஞக்குச்செ விகொடுக் இரான்; பரா 
பரனுடைய தின்மை இல்லாதவன் 

மாத்திரம ள்ஙகளுக்குச் செவிகொசி 

டுக்நெதில்லை; இதினாலே Yas 
இிய' ஆவியையும் உஞ்சக ஆவியை 
பும் அறிந்திருக்கரோம். 2 

ஒர பிரியமானவர்களே) ௮ன் 
பு பராபரீனால் பண்டாயிருக்கெ 
படியால் ஒருவரில் ஒருவர் ௮ன் 
பாயிருச்கக்கடவோம் அன்புள்ள 
யாவரும் பராபரனில் பிறந்து ௮ 
வரை அறிந்திருக்கிறார்கள். 

௮ 14பராபரன் அன்பாகவே இ 
ருச்றெபடியால், 15அள்பில்லாத 
வன் பராபரனை அறியான். 

க ப.ராபரனுடைய ஒரேபேறான 
குமாரனாலே 18காம் பிழைக்கும் 
படிச்கு ௮வளனா இவ்வுலகத்திலே 
அனுபபினதினாலே, !1பராபரன் 
ஈமதுமேல் வைதத௮ன்பு வெளிப் 
பட்டது. 

OD eno பராபரனிடத்தில், அன் 
புகூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் ஈம் 
மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து; ஈம்மு 
டைய பாவஙகளை நீச்கும் இரு” 
பை உண்டாகும்படி, soap 
டைய குமாரனை ௮னுப்பினதி 
னாலே அன்பு ein mG Ber 

ஐது: 
௰க௪ பிரியமானவர்களே, *0பரா. 

பரன் இவ்விதமாய் நம்மிடத்தில் 
௮ன்புகூர்ந்தபடியால் சாமும் ஓ 
ருவரிடத்தில் ஒருவர் அ௮ன்புகூ 
ரச்சடனாளிகளாய் இருக்கிறோம்; 
1பராபானை ஒருவரும் ஒருச்கா 
லும் காணவில்லை. 

௨ காம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் 
அன்புகூர்ந்தால் பராபரன் ஈமச் 
குள்ளே அிலைத்திருப்பார்; அவ 
ருடைய அன்பு நம்மிடத்தில் நி 
றைவுள்ளதாயும் இருச்கும். 

Dm Sait தம்முடைய ஆவி 
யில் ஈமச்குக் கொடுத்ததினாலே 
நாம் ௮வரிலும் 43௮ வர் நம்மிலும் 

சிலைத்திருக்தறதை அறிந்திருக்க 
றோம்...“ 

*    



  

௫௱௨௰ க யோவான் டூ ௮திகாரம,. 
    

௰௪ 4 1பிதாவானவா, குமாரனை 
உலச இரட்சகராக அனுப்பின 
சதை ”சாங்கள் பார்த்திருஈது சாட் 
சியிடுகி3ரம். 

௰௫ இமயசுவானவர் பராபரனு 
டைய மகுமாரனென்று 3அறிக்கை 

டத்தில் பராபரன் சிலைத்திருக்கி , 
ரூர்) பரா.பரனிடத்திலே அவனும் ' 
நிலைததிருகஇ ஈன். 

௬ பராபரன் நமதுமேல் வைச் 
தருகிற அன்பை காம் அறிஈது 
விசுவாசித்திருககிறோம்; *பரா 
பரன் அன்பாசவே இருக்கிளா, 
அன்பிலே நிலைசகிருகறெவன் 
பராபரணிடத்தில நிலைத்திருக்க 
ரன்; பராபரனும் அவனிடததி 
லே நிவேத்திருககளுர். 

Oe நியாயத்சாபபின் சாளிலே 
ஈமக்குச் தயிரியம் உண்டாயிருக் 
கததக்ககாக, அன்பு ஈமமிடச்கில* 
கிறைவுளளதாயிற்று, அனதால் 7௮ 
வர் இருச்றெ பிரகாரமாக ராமும 
இரத உலகத்தில் இருச்சிரோமே 

| ௦௮ அன்பிலே பயமில்லை; கி 
றைநத அன்பு பயத்தைப புறம்பே 
தள்ளுசின்றது, பயமானது வேத 
னையுள்ளதே. 

O& 8பயபபடுறெவன் நிறைந்த 
அ௮ன்புள்ளவன் அல்ல, ௮வா மூக 
தி ஈம்மிடத்தில ௮ன்புகூர்ஈதபடி 
யால் காமும் ௮வரிடததில அன்பு 

HRC ap. 

௨௰ ஒருவன் தன் சசோதரனைப 
பகைத்து கான் ]பராபரனிடத் 
இல் ௮ன்புகூருகிறேன் என்று 
சொன்னால்; அவன் பொய்க்கரர 

ல், ௮வன் தரன் 'சண்டிருக்றெ 

சகோதரனிடத்தில் வன்பு கூராம 
விருக்க; தோன் காணாதிருக்கற 
பராபரனிடத்திலே எப்படி அன் 
பாயிருப்பான்? 

௨௪ அன்றியும் யராபரனிடத்தில் 
அன்புகூருகறவன் Kan சகோதர 
னிடத்திலும் , அன்புக.ரவேண்டு   

பணணுூறெவன் எவனோ, அவனி” 

eu இருபபான்; எப்படியெனி। 
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' எனறு 13விசுவாசிகக௨ன் எவ 

(னே, | *அவன பராபரணில பிறக 
 திருக்கிறான்; 15அன்றியும பிறப 
ர் தசவரிடததில அனபுகூருறெ 
யாவரும் ௮வரில் பிறாகவனிடத 

திலும் அன்புகூருகிறாகள். | 

| ௨ காம பராபரனிடசதிலே அன் 
பு கூர்கது, அவருடைய கற்பனை 
களைக் கைககொண்டுவருறெதினா 
(லே ஈம்மைப பராபரனுடைய 
 பிள்ளேசளிடததில அன்புகூரக 

,றவாகளெனற அமிஈதுகொள்ளு 
, இறோம். 

௩ நாம் பராபரனுடைய கற்ப 
|(னைசளைக் கைக்கொள்ள கிறதே 
| அவரிடத்தில் HOY GEN 
by இபபடி அவருடைய கற்ப 
னைகள் பாரமானவைகளும்.இல்ல | 

ச எப்படியெனில்; 18பராபா | 
னில் பிறந்தவன் எவனோ, ௮வன் 
உலகத்தைச் செயிக்கிறான்; ஈம் 
மூடைய விசுவாசமே உலகத் 
அ டு கதத செயம். | 
டு இயேசுவானவர் பராபரனு.. 
டைய குமாரனென்று விசுவாசக் : 
கிறவனே அன்றி, வேறு யாவன் 
உலகத்சைச் செயிக்கிறவன்? 
சுர இயேசுக்கிறிஸதுவாகிய அவ | 

ரே *சலத்தினாலும் இரத்தத்தின 
ஓம் தோன்றிவந்தவர்; சலத்தினா ; 
டலேமாத்திரமல்ல, சலத்தினாலும் இ ' 
ரத்தத்தினாலுமே (வந்தார்); gad’ 
யானவர் சதஇியமாகையால் 712 , 
வியானவரே சாட்சி கொடுக்கற 
வர். 9, 

4. ர். ட 

  
 



க யோவான் ௫ அதிகாரம். Gea 
  

எ ஆனதால் ப.ரமண்டலத்திஓே 
பிதா, வார்த்தை, பரிசுத்த ஆவி 
என்று இம்கூர்வரும் சாட்சியிடுகி 
ரூர்சள்) அம்மூவரும் ஒன்றாய் 
இருக்கிறார்கள். * 

௮ பூமியிலேயும் ஆவி) சலம், 
இரத்தமென்று இம்மூன்றும் சாட் 
சியிடுகின்றன; அம்மூன்றும் ஒன் 
ரசப் பொருந்துசன்றன. 

௯ ர நோம் ஏற்றுக்சொள்ளு?ற 
மனிதருடைய சாட்டுயிலும், பரா 
பரனுடைய சாட்டு ௮திகமாய் இ 
ருக்கின்றது; *பராபரன் சம்மு 
டைய குமாரனைக்குறித்துக் கொ 
டுத்த சாட்சி அதுவே. 

௰ பராபரனுடைய குமாரனி 
டத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் 
அந்தச் சாட்டியைச் தனக்குள் 
ளே கொண்டிருக்கிறான்; 
பரனை விசுவாசியாதவன் $அவ 
ரைப் பொய்யன் என்கறெவனாய் 
இருக்கிறான்; பராபரன் தம்மு 
டைய குமாரனைக்குறித்துக் கொ 
OSs சாட்டுயை விசுவாடிக்கவில் 
லையே. 

மக அந்தச் சாட்டு என்னவெ 
னில், 7பராபரன் ஈமக்கு நித்திய 
சிவனைச் கொடுத்திருக்கஇரூர்; அர் 
தீச், 2வன் ௮வருடைய குமார 
னில் இருககறதென்பதே. 

De குமாரனை உடையவன் 
அந்தச் சனை உடையவனாய் இ 
ருக்கிறான்; பராபரனுடைய குமா 
ரனில்லாதவன் அந்தச் வன் இல் 
லாதவனாய் இருக்கிறான். 
Om 4 11பூராபரனுடைய குமார 

னின் மாமத்தில் விசுவாசமாயிருக் 
இற நீங்கள், நிச்திய சீவனை உடை 
யவர்களென்று அறிந்த, பராபர் 
னுடைய குமாரனின் ஈ$மத்தின் 
மேலே விசுவாசமாயிருக்கும்படி 
க்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழு 

இனேன். 
De 18நாம் எதையாகிலும் ௮வ 
Ge சித்தத்தின்படியே கேட் 
டால்,” அவர் மக்குச் செவிகொ 
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டுப்பார் என்பதே ௮ வரால்* ஈமக் 
கு உண்டாயிருக்கறெ தயிரியம். 
௰௫ அன்றியும் ' காம எதைக் 

கேட்டாலும், ௮வர் ஈமக்குச் செ 

விகொபெபார் என்று சாம் அறிந் 
இருக்க, ௮வரிடத்தில் ராம் பண் 
_ணின விண்ணப்பங்களைப் பெற் 
ரோபென்றும் அறிந்திருக்கறோம். 
Oe 4 ஒருவன் மரணத்திற்கு 

எதுவல்லாத பாவத்தைச் தன் ச 
கோதரன் செய்யச்கண்டால் (கர் 
த்தாவை நோக்கச்) செபம்பண் 
ணச்கடவன்; அப்பொழுது அவர் 
அவனுச்கு மரணத்திற்கு ஏதுவல் 
லாத பாவச்தைச் செய்தவர்களுக் 
கு ஏற்ற 13உயிரைச் கொடுப்பார்; 
1*மரணத்திற்கு ஏதுவான பாவம் 
உண்டு; !3அசைக்குறித்துச் செபம் 
பண்ணச் சொல்லமாட்டேன். 
௰௪ 14அநியாயம் யாவும் பாவம் 

தான்) மரணத்திற்கு ஏதுவல்லாத 
பாவழும் உண்டு, 
௰௮ 4 காம் ௮றிநதுகொண்டப 

டூ, !1பராபரனில் பிறர்தவன் எவ 
னோ ௮வன் பாவம்செய்யமாட்டா 
ன்: பராபானில் பிறந்தவன் 18 scar 

ச் காக்கிறாள்; ஆகையால் பொ 
ல்லாங்கன் அவனைச் சொடான். 
மக மேலும் நமக்குத் தெரிந்தி 

ருச்றெபடி, காம் பராபரனால் ௨ 
ண்டாயிருக்கிறோம்) 1உலசமுமு 
வதும் பொல்லாங்கனுச்குள்ளே 
இடக்இன்றது. 
௨௰ மேலும் ஈமச்குத் தெரிந்தி 

ருக்கிறபடி. ராம் மெய்யானவளை 
70 அறிந்துகொள்வசற்குப் ப.ராபர 
னுடைய குமாரன் வந்து, "15ம் 
குப் புத்தியைக் கொடுத்தார்; ye 
தீப்படி ராம் அவருடைய குமார 
னாய இயேசுச்திறிஸ்துவிலுள்ள் 
மெய்யயனவராப் பற்றியிருக்க 
றோம்; வ்ரே மெய்யான தேவ 
னுமாய், ?3நித்திய சிலுனுமாப்ி இ 

ருக்கிறா ர், 
௨௧ 1 பிள்ளைகளே, Re son cfs 

ரகங்களுக்கு *வில9 உங்களைக் 
காத்துக்தொள்வீர்களாக.- அமன். 

வைககள்.      
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சத்தியத்தை அறிந்திருக்க மற்ந | 
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மாஞளுக்கும் அவறுடைய பிளளை (7 யோவா De 

களுக்கும் மூப்பனாயெ கான் எழு | ச மட ௦௨ 
ச எபே டூ ௨ 

துகிறதாவது: சபேசழு 

௬ பிதாவாகிய பராபரனாலும் கயோக om, 
8 யோவா 0௬ 

  

பிதாவின் குமாரனாகிய கர்த்தாவா மடு, ௨௪ மடு 
யிருக்றெ இயேசுகிறிஸ்து வினா உ சயோ ௨ 
லும் கிருபையும், இரச்சமும், ௪) 8064 

உ ட ச : 9 aCur oa oer 
LOTS IT BY (LP LO y சத்தியத்தோடும் அ) 10சயோ ௪௪ 
ன்போடும்கூட உஙகளுக்கு உண் 11/௪ போ ௪ ௨, 

8 ¢ 
5 ௩ வு al a டாயிருக் SEO lite Gur a, 

௪ உம்முடைய பிள்ளைகளில் | ea ee 
சிலர் பிதாவினால் காம் சற்ப [மாற் 05 ௯ ஏர் பித வினா ம் கற், னை ௮ 1ல் படதிசளி 
GOL. BF Lt tg. சத்தியததில நடக! த &macr Qu 

இறவர்கள் என்று நான கண்டு மி | ஐ£ச சொண்ட 
பலனை கவும் சரசதோஷப்பட்டேன்.   

| 

| 
| 
| 

| 

| 

டு இப்பொழுது அம்மாளே, | 
நான் உமக்குப் புதிய கற்பனையா | 
சவல்ல, ஆதிமுதல் ஈமக்கு உண் | 
டாயிருக்கற கற்பனையாக எழுதி | 
வேண்டிக்கொள்ளுகறது என்ன ! 
வெனில்; 7காம் ஒருவரிடத்தில் ஓ | 
ரவர் அன்புகூரவேண்டும். | 
& நாம் ௮வருடைய கற்பனை | 

சளின்படி ஈடச்றதே அன்பு | 
கூருறெதாம்; நீங்கள் ஆதிமுதல் , 
கேட்டிருக்றெபடி, அதிலே ஈடந | 
துகொள்ளவேண்டும் என்பதே । 
Hiss கற்பனையாய் இருக்க , 

௭ 4 11அேச௪ வஞ்சனைக்காரர் , 
உலகத்திலே தோன்றியிருக்இரா । 

கள்; 1! இயேசுச்நிஸதவானவா | 
மாம்சமானார் என்று அறிக்கை | 
பண்ணாமல் இருக்இரூர்கள்; இப் ' 
படிப்பட்டவனே வஞ்சனைக்கார. 

னுமாய் இறிஸ்துவுக்கு எதிராளியு , 
மாய் இருக்கிறான். | 
௮ நாம் ஈம்முடைய வேலை 
களை இழந்துபோகாமல் நிறைந்த ' 

பலனைப பெறும்படிக்கு Mage 
ரிச்கையாயிருஙகள், | 
"௯ கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் , 
நிலைகில்லாமல் !5மீறிஈட கற எவ | 
னும் பராபரனை அடையாதவ 
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யோவான் ௨ நிருபம். 

னாய் இருக்கிறான்; கிறிஸ்துவின் ; 8, பி. ௯ம். | 
உபதேசத்திலே நிலைகிற்றெவனே 
பிதாவையும் கமாரனையும் அடை 
ந்திருக்கிறான். 
௰ ஒருவன் உங்களிடத்தில் வந்து 

இந்த உபதேசத்தைக் கொண்டு 
வராமல் இருந்தால், ௮வனை நீம் 
கள் உங்கள் வீட்டிலே சேர்த்துக் 
கொள்ளவும், அவனுக்கு வாழ்த் 
அதல்சொல்லவும் கூடாது. 
Os HOME வாழ்த்துதல் 

சொல்லுகிறவன் அவனுடைய து 
ர்ச்சிரியைகளுக்குப் பங்காளனா 
இருனே.   

௫௨௬ 

Oe 4 "நான் பின்னும் அரே 
அணல் கம காரியங்களை உங்கதரக்கு ௮ 
acer a 'திவிச்சவேண்டும்; காகிதத்தினா 

61௪ ௦௧௨௨, இம் மையினாலும் ௮ப்படிச் செய் 
சலா ௪௮,௯ (ய மனதில்$ல்) “சமக்குச்* சந்தோ 

உழிமோ ஈட ம் நிறைவாயிருக்கும்படிக் Bp. « 0, : ஐவாயிருக்கும்படிக்கு 
90 Cur os ‘ano poe aig, முகமுக 
3 யோகா, ௦௭ மாய்ப்* பேசலாமென்று ஈம்பியி 
Os, 6 Gut «| . ச 
னு ருக்கிறேன். ' 

“அட தகக, Dm *தெரிந்துசொள்ளப்பட்ட 
உ ம்மூடைய சகோதரியின் பிள் 
er eer உமக்கு வாழ்த்துதல் செய் 
இருர்கள்.--ஆமன். 

+E ரெக்க பேச 
சக்ருப பேச்ச 
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போதகாகளுக்குச் செயயும உபுசராரத்துக்கும பு 
கழ்்ஈஐு, ௬ பெருமையுஎள தியோசதிரேபபே 
எனறவனுடைய கெட்ட சடக்கையைக்குறித்து 
விசனபபட்டு, மச ௮, ஈடககையை ஒருவரும 
பினபறறாமல் இருக்கச்சொலவி, wa தேமேத 
திரி எனறவனுக்கு நற்சாடடி பகாரதத, 

மூப்பனாகயெ நான் 1உண்மை 
யாய்* அ௮ன்புகூருகிற பிரியமான |" 
சாயுவுச்கு எழுதுகிறதசாவு தி: பிரி 
யமானவனே, 

௨ உன் அத்தீமா வாழ்இறறு 
போல நீசகலவிதக்திலும் வாழ்ஈது 
சுகமாயிருச்க வேண்டுகிறேன். 4 

௩ சகோசரர் வாது ரீ சசதியத 
இல் ஈடஈதுகொள்ளு றெபடி உன் 
றுடைய உண்மையைக்குறித்துச் 
சாட்ரிகொடுத்சபொழு து மிசவும் 

சந்தோஷபபட்டேன். 

௪ 3என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தி 
லே ஈடக்ூறெதை நான் கேள்விப 

ஷத்திற்கு] மேலான சந்தோஷம் 
எனக்கு இல்ல், ‘ 
டு பிரியமானவனே, ரீ சசோ 
தீரருக்கும் பரதேிகளுக்கும் செ 
ய்கிற இரியைகள் யாகையும் உண் 
மையாய்ச் செய்கிறாய். 

சு அவர்கள் உன்னுடைய அன் 
பைச்குறித்துச் சபைங்குமுன்பா 

~ ve ae ef ~ et sean 
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௮பபோஸ்தலனாகிய 

யோவான் எமுதின 

மூன்றும் நிருபம். 

ஏ பி.க௰ ௧௪ சாட்சிசொனனூகள, அவர் 
வத்த ன களை ரீ பராபரனுககுமுன்பாசப 

' பாத்திரமானபடி1 வழிவிட்டு ௮ 
'னுபபினால் நன்மைசெய்வாம், 
| a gage _w srogsena ds 
தம் அவர்கள் அஞ்ஞானிசளிடச் 

Pe Cur 6 இல் ஓன்றும் வாங்காமல் புறப 
அலலது உண | 

| பட்டார்களே,. மைபிலே 

டது ஆகையால் நாம் சத்தியத் 
| திற்கு உதவிசெய்கிறவாகளாய் இ 
(ரக்கும்படி.்கு; இபபடிபபட்ட 
, வர்களைச் சேர்த்துச்கொள்ளச் கட 

ee ag | னாளிகளாயிருச்கிறோம்; நான் ச 
9உ௨யோ ௪. பைக்கு எழுதினேன். 

| ௯ அப்படியிருநதும், அவர்க, 
GEG முதலாளியாயிருக்க விரு 
பம்பு தியோத்திரேபபு எங்களை 
ஏற்றுக்கொள்ளு திவலை. 

3௧ சோரீசச | ம அனபடியினாலே நான் வரும் 
“9 பிலே 0 பொடு அவன் எங்களு£க் ef ] அலலது ஏற்ற GS I ளாக ௫ 

ரோதமாய்ப் பொல்லாத வார்ச் 
தைகளைப பேடுச் செய்துவருகற 
இரியைகளை நினைத்துக்கொள்ள 

| வேன்; அவைகளும் அவனுக்கு 
போதாது; அவன்தானே சகோத 
ரரை ஏற்றுச்கொள்ளாதிருக்கறெது 
மல்லாமல், ஏற்றுக்கொள்ள மனதா 
கரிக்க க்கட 
சபைக்குப்புறம்பே சன்னா 

சமாக 
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யோவான் ர நிருபம், ௫௨௫ 

| ௰௧க பிரியமானவனே, 'நீ பொ! ௫. பி. ௧௦. களை உனக்கு எழுதவேண்டும்; 
| ல்லாங்கானதை அல்ல ஈலமான 
“தைப பின்ங்ற்றுவாயாக, நன் 

। மைசெய்கிறவன் பராபரனால் உ 
| ஸ்டாயிருக்கிறான்; பொல்லாங் 
கைச்செய்றெவன் பராபரனைக் 
கண்டறியவில்லை 

| ௰௨ 3தேமேத்திரி என்பவனுக்கு 
| எல்லாராலும் சத்தியத்தாலும்தா 
| னே நற்சாட்சி உண்டாயிருச்சற 
Hj} நாங்களும் சாட்ச்கொடுக்கி 

| ளோம்) *எஙகள் சாட்டி மெய் 
Quay ahs Aimee Siar. 

| Om ரான் அரேசம் காரியங   

பதவ, அனவ? | அவைகளை மையினாலுடிஇறகனு 

கக கடவ எழுக மனதில்லை ட் 
ஊ கபே! 0௪ கான் சீக்கிரமாய் உன்னைப் 
os | untéeen@ioem gy நம்பியிருக்க 

Qe Cur ௨ றேன்: Q 
௨௯ ௧ ௬௬ மேன்? அப்பொழுது ஈமுகமுக 

3 கதிமோ ௩,௭, மஙபப * பேசுவோம்; உனக்குச் 

* யோகா ௨௪ . சமாதானம் உண்டாயிருச்கக்கட 

5e@ Gur உ வது; ப 

* ஒரேக்கு, பேச்| மடு (எங்களிடத்திலுள்ள) ACs 
சக்ருப பேச்ச இர் உன்னை வாழ்த்துதல்செய்க 

ரூர்சள்) உன்னிடச்திலுள்ள சி.கே 
தெர்களைப் போபேராக (என்னா 
லே) வாழ்த்றுசல்செய்வாயாக,   

 



ச விசுவாசத்தை உறுதியாயக் சைக்கொளஎப புத | 
இசொல்லி, ௪ அவர்களைக் கெடுக்குமபடி பார | வசட அ 
கேடுத்திருகற களளஎபபோதகாகளாடைய சாபத் 1 gra & 08 
சைச்சரும உபதேசத்துக்கும் சடக்கைக்கும உக | பக்க 

இரமான ஆக்கனை இடைக்குமெனறும, ௨௰ உத் ( யோகா ve 
தமாகளோ பரிசத்தஆவிபின ஏவுதவினுதுமபா, 5.௦௨ மடு 
பரனை ரோக்டு வேணடிச்கொளளுறெஇனாலும | பேத @ 
ஊக்கமடைந்து இருபையிலே வளந்து த௫களைக் | Sein sa 
காத்தக்கொளவதுமனறி, எத்தாகள வைத்த சண் | ba@u @ @& 

| இ. பி. ௬௪௬. 

ணிகளில அசபபட்டவரகளைக் காபபராசளெனறும 
சொலலியது 

“இயேசுச்றிஸ்துவினுடைய por 
ழியக்சாரனுமாய்; 1யாக்கோபினு 
டைய சகோதரனுமாய் இருக்கெ 
யூசா என்பவன், ிதொவாகிய பரா 
பரனாலே பரிகத்தமாக்கப்பட்டும் 
?இயேசுக்கிறிஸ்துவினால் காக்கப 
பட்டும் அழைச்சப்பட்டும் இருக் 
இறெவர்களுக்கு எழுதுகிறெதாவது: 

௨ இரக்கமும்; பமாதானமும், | 

அன்பும் உங்களுக்குச் சம்பூரண 
மாய் உண்டாகககடவுது. 

௬ பிரியமானவர்களே; “பொது | 
வான இரட்டப்பைச்குறித்து உங | 
களுக்கு 
நான் மிகுந்த ருந்து ள்ளவனாய் 
இருக்கையில்," முன்(னே'பரிசுத்த 
வான்களுச்கு ஓபபுச்கொடுச்சப 
பட்டிருச்தறெ விசுவாசழ்இற்காக | 
நீங்கள் 'கெட்டியாய்ப் போராட் 
டம்பண்ணும்படிக்கு, உங்களுக் 
குப் புத்தியை எழுதுறது எனச் 

கு ௮வயமாய்த் சேரின்றிற்று. 
ர ‘ 

    
o Gu a e, 

58a « ௪ 
6பிவி ௪௨௭ 

aB8Cor «dy 
௬௦௨ ௨த$ீமோ 
eon ee 

7இத் ௨ ௦௪ 

oD wa 0G 

8eGue d 

9தீத், க Om. 
௨பே ௨௪ 

சயோ ௨௨௨ 

10 உரோ ௬ ௨௪ 

உ௨கபே௨ 

வி 

1]1கலா ௨ ௪ 

ea Ges 

19௧ கொரி 0௬ 

13 2 Gor® oe 
௨௯,௧௭௪ ௨௧ 

௬௪ ௪௨ ஈசு 
எழுதவேண்டுமென்று ௨, பி ௩ 

de, 0% 

WGurer ழு 
௪௪ 

* அல்க்து ஆதி 
மேனமையை 

15 கெளி ௨௦௦ 
16உபே௨,௪ 
17a Gor 6௯ 
௨௪ @ Gar 
௨௯,௨௬ உபே 
௨, ௬ 

வதன வெட. eatin ean ikem SN cn tm ee ec a 

\ 
1 
{ 

| 

      

JUDE. 

அப்போஸ்தலனாகிய 

யூதா எழுதின 
நிருபம். 

௪ என்னத்தினாலெனில், 7?ஈம்மு 
டைய பராபரனின் இருபையைக் 
சாமவிசாரத்திற்கு ஏதுவாசப புர 
ட்டி, ஒன்றான சுயாதிபதியான 
பராபரனுமாய், ஈம்முடைய கரத் 
தீருமாயிருக்கற இயேசுக்கிறிஸது 
வை மறுதலிக்க 10துன்மார்ச்ச 
ரான சில மனிதாகள் பக்கவழி 
யாய் 11 நுழைந்திருக்கிறார்கள்; அ 
வர்கள் அடையும் ௮க்கினையைக் 
குறித்துப பூர்வீகத்திலே முன் எழு 
இயிருகஇன்றது. 

டு அரதப்படி நீஙகள் முன்னே 
அறிஈதிருந்தும் சான் உஙகளுக்கு 
ஞாபகபபடுத்த விரும்புகிறது என் 
னவெனில், 1காத்தர் எபெதுதே 
FAN Hig Forges Br Ags 
பின்பு 13விசுவாசியாதவர்களை ௮ 
ழித்தா£. 
௬ அன்றியும் தங்களுடைய 

ஆதி நிலைமையைக்* சாவாமல், 

தங்களுக்கு ஏற்ற இருப்பிடத்தை 
விட்டு விலகின தூதர்கள் 150பெறிய 
நியாயத்தரப்புசாள்வராக்கும் நித 
இய சங்கலிகளினாலே (கட்டப் 
பட்டு) !4அச்தகாரத்தில் இருக்கும் 
படி நியமித்தார். 

எ அப்படிப்போலச் 11 சோ 
தோம் கொமோரு பட்டணத்தார் 
களும் அவைகளைச் சூழ்ந்த பட்ட 
ணச்தார்களும் இவர்களுடைய வீடி 

  Tt 

 



  

யூதாவின் நிருபம. @e er 
  

இ. பி. ௬௬. 
ணன னின் 

* இ௫ேச்ரு, வே 

தீமாய் வேசித்சனத்தில் அமிழ்ந்து, 
௮க்நிய* மாம்சத்தைச் சேர்நது ! 
போனதினாலே நித்திய ௮ச்௫னி 
யை ஆசனையாக , அடைந்து தி 
ருட்டாந்தமாக வைச்கபபட்டிரு 
க்இருர்கள். 
௮ 4 ௮பபடிபபோல 1இந்தச 
சொப்பனக்சாரா மாம்சத்தை ௮௪ 
இபபடுத்திச்கொண்டு, கசாத்தத்து 

வத்தை ௮சட்டைபண்ணி, ”மகச் 
துவங்களைச் தூாஷணிக்இருர்கள். 

௯ பிரதான தூதனாகிய 3மிகா 
வேலும் மோசேயினுடைய சரீரத் 
தைச்குறித்துப் பசாசானவனுட 
னே தருக்சதெதுப பேரினபொழு 
து; [தூஷணமுள்ள தீர்பபை அவ 
க்குச் சொலலத் தணியாமல், 

| கர்சதர் உன்னைக சடிஈதுசொள் 

। வாராக என்று (மாத்திரம்) சொன் | 

: 
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6௨ பே௨ 
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7கமோ௪ டு 

4GQur s oo 

8௪ மோ ௨௨   
௨ ம்டு 

9சமோம்சுக   ழி 
10௧ கொரி ௦௧ 

௨௧ 

11௨ பே a te 

[9 எபே சம 

12 வாச் உடு 

de 2 Cu a 

௰ $இவர்கள் தஙகளுகச்குத் தெரி 
யாதவைகளைத் தூஷணிசகிறார்க 
ள்; புத்தியில்லாத மிருகஙகளைப | | oat Go on 
போலச் சுபாவபபடி தங்களுக ட, @ a 

குத் தெரிந்திருகறெவைசளாலே . 19@ Gor am 
தங்களைக கெடுக்கிராகள். | உசானி ௭௦ 

eal oF 

re o® Dm 
| 13 பிலி ௩ மக 

| 16 ஏசா இஎ ௨ம் 

Oe ஐயோ, அவாகளுக்கு வேத | 
னே உண்டாகும், அவாகள் 7காமீ . 

னுடைய வழியில் ஈடகதட பா 

௨௫௪ ௪ ௪ 

வெளி ௧௪.௭ 
(20 8 Fp Ah 

| லாம் கூலிககாசச செய்த வஞ்ச | ௪௩ ௩௧ மழு 
॥ | 868 விரைகது ஐடி, கோரா; 54 ௪ மலடி 

॥ 

| 

| 

| 

விரோதம் பேனெதினாலே கெட் ஏ. ர 
் பெபோனாகள, wey 

10 (ரம வாக்... உறு 
௰௨ 4 இவர்கள உஙசள் 11அன் । உச யக் உ 

பு விருஈதுகளில் 1மாசுகளாயிருக ௨௯. 

ள் பயமில்லாமல் விருந்துணடு, ல்க உச 
தங்களை மேய்க்கிறாகள; 13அவா | உழ்மோகக 
கள் காற்றைசளால் அடிகப்பட்டு | one Gu 

, அலைறெ கீரில்லாதமேகககளும், 8 * 8 
| |? ana OH சு 

'*உலாந்து கணியற்று இரண்டிசாம். எசே ve ௭ 
| செத்து வேரற்றுபபோன மரகத! ஓ? ௪ 2௪. 

கடம் 

| 5% so. | ௩௫ _ Om 15தங்கள் சுய இலசசைகளை pa சொரி 

, அரைபோலக் 5EGED ச்சர்! * சே யாக் ௩ 

தையுடைய கடலின் அலைகளும், | எ கொலோ 
மார்க்கட் தப்பி ஈடகறெ ஈட் 

"கீத்திரங்களுமாய் இருக்கிறர்கள்; 

உ 

ட 

எ சநீமோ ௪ 

  

11என்றென்றைக்கும் உள்ள சாரி 

௪, ௨௪ உ பே, 

மத் 2@ as | 

॥ 
கலன் 

ரளே அவர்களுக்சாக சவைக்சப் 
பட்டிருக்கன்றது. 
wr 4 அதாம்முதற்சொண்டு ஏ 

ழாம்தலை முறையில் உண்டாயிரு 
ந்த ஏனோக்கு என்பவன் இவர்க 

எெக்குறிததும் முன் அறிவித்ததா 
வது? இதோ 1 கர்த்தர் எல்லாருச் 

கும் கியாயத்தீர்பபுக் கொடுக்கும் 
படிக்கும், அவர்களில் தேவபச்தி 
யில்லாத யாவரும் துன்மார்க்க 
மாய்ச் செய்த சகல துன்மார்ச்கக் 
இரியைகளின நிமித்தமும் தமக்கு 
விரோதமாய், 
௰டு தேவபச்தியில்லாச பாவிகள் 
பேரின கடின வாரத்தைகள் எ 
ல்லாவற்றின் நிமிததமும்) அவர் 
களைச் சண்டிக்கும்படிக்கும் இர 
ளான சேனைகளாகிய தம்முடைய 
பரிசுத்சவான்௧ளோடும்கூட வரு 
சார் என்று அறிவிததான் 
௬ இவாகள் மொறுமொறுக்கு 

றவர்களுமாய், முறையிட்டுத் இரி 
இறவர்களுமாய்) சங்கள் இச்சை 
பின்படி ஈடககிறவர்களுமாய் இ! 
ருக்கிரர்கள; “இவர்கள் வாயினா 
லே மிகவும் இறுமாபபானவைக 
ன்ப பேசி, *%மபாழிவுக்காகப் 
பெரியோர₹களைப் புகழுரொர்கள் 

௰௪ 4 பிரியமானகரகளே, நீங 

கள நம்முடைய கர்த்தராகயெ இ 
'யேசுச்சிறிலதுவின் அபபோஸ்த 
,லரால், முன்சொல்லபபட்ட வார் 

ததைகளை மினைத்தக்கொள்ளுங் 
ட்கள். 

௰௮ கடைசிச் காலததிலே தங் 
"கள துன்மாகசமான இச்சைக 

, ஈரின்படி நடக்கிற **பரியாசச்கா 
சர தோன்றுவார்களென்று உங்க 
EGF சொன்னாளே. 
௰௯ இவர்சளே 95 பிரிந்துபோ 

, கிறவர்களும் “*சென்மசுபாவச்தா 
ரும் (தேக) ஆவி இல்லாதவர்களு 
மானவர்சள். 
௨௰ 4 பிரியமானவர்சளேர ?]நீங் | 

"கள் உங்களுத்கு உண்டாயிருக்க 
ற கம்பத்து விசுவாசத் 
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Hk, சிலரை அக்டணியிவிருக்து 
இழுத்துச்சொண்டு, *பயச்சோ 
டே இரட்சத.௪, மாம்ச இச்சை 
சளால் அ௮சுசிபபட்டிருக்கெற ௮ங் 
இயையும் வெறு துப்போடுங்கள். 

  a 

உடு, எபே, ௬ 
உம், 

7 உரோ de 

௨௭ & 8Cor   407 2. & 

8 சொலோ ௪ 

௨௨ 

௫௨௮) யூதாவின் நிருபம். 

இின்மேலே உங்களைப் பொருந்தச் | 5. பி. ௬௬. । ௨௬ 4 நீங்கள் வழுவாதபடிக்கு 
கட்டிக்கொண்டு, அண உங்களைக் காத்துச்கொள்ளுகற 
௨௧ 'பரிசுத்ச அவியைச்கொண்் 1௨௮ ௨௪ | தற்கும், மாசில்லாலல் மூழ்ச்ச 

டு செபம்பண்ணி, பராபரனுடை |; ௨. “எ யோடே உங்களைத் தமது ம௫ 
ய அன்பிலே உஙகளைக் காத்துக் | உபே ௩ ௨ |மையுள்ள சர்கிதானத்திலே நிறச் 
கொண்டு, நித்திய வேனுக்கு ஏது !” Beers “ துகிறதற்கும் வல்லமையுள்ளவரு 
வாக நம்முடைய கர்த்தராயெ இ | ககொரிக ஈட), | மாய்) 

யேசுச்கிறிஸ்துவினுடைய இரக (120 நமோ ௨௪ 7ஈம்முடைய இரட்சகரான 
கம் வரப்பார்ததிருங்கள். > oe ஞானமுள்ள ஒருவராகிய சேவு 

௨௨ அல்லாமலும், வகையறக one னுமாய் இருச்சிறவருக்கு இப் 
கஇறவர்களாய் நீஙகள் சிலருக்கு இ|6 உம. 2 பொழுதும் இனிமேல் இருக்கும் 

எல்லாச் சாலங்களிலேயும் “புகழ் 
சசியும் மகத்துவமும், வல்லமை 
யும், அதிகாரமும் உண்டாயிருச் 
கக்சடவது --அமன்.   

 



  
க. அதிகாரம். 

க ஏழு பொனவிளக்குத் தணடுகளுக்கு ஓபபனை 
யாச்கபப்ட்ட ஆசியாவில் இரு௩த ஏழூ சபைகளு 
க்கு யோவான அறிவிபபை எழுதி, எ Bing 
வின வருகையைக்குறிததும, ம௪ அவருடைய 

மதிமையுள்ள வலலமையையும, மகததுவத்தையும 
ருறிததும சொல்லியது 

4ககொரிககு 
1சீசரெமாய் ஈட ககவேண்டிய | Oadt a க 
வைகளைப பராபரன் தம்முடைய ௦௨௦௭ ௬௨௪ 

நத்கயோகச ஊழியச்காரருக்குக் காண்பிக்கும் | san “ ய் 
படிக்கு ”இயேசுக்கிறிஸ்துவுக்குக ௮ 
கொடுத்ததம் இவர் வெளிபபடுத் எ 
இனதுமான விசேஷம், “அவர்தம் | 
மூடைய ஊழியக்காரனாசிய யோ 

உ வானிடச்இிற்குத் தம்முடைய தூ 
தனை அனுப்பி, அவனால் அவைக , 
ளைச் குறிபபாகக் காட்டினார். 

அணக, அனை 

1 செரி ௪௧௩ 
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2 யோவா 
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3. 4அவன் பராபானுடைய வ। _ க 
சனமும் இயேசுக்கிறிஸ்து சாட்டு | &போகா ௮ 

de க தீமோ 
யிட்டீ விசேஷமுமாகய சான் வெரி 
கண்ட யாவற்றையும் அறிவித்து ௨௦ ட 

19௧ கொரி, மடு | 

ருச்கிறான். ௨௦ கொலோ! 

௩ காலம் சமீபமாயிருக்றெது; சமர 
13 எபே.௪௰௦௰௦ “கையால் இந்தத் தீர்ச்சசரிசன Con eras 

மான வசனங்களை ஃவா௫ிக்கறெவ | ௦௧ 
னும் கேட்டுறவர்களும் 7இதில் | 14 போகா ௦ 

| சச மடி ௯ 
எழுதியிருச்ிறுவைகளைக் சைக் 

க்ஸ்   
9-௨ 

REVELATION, 

கெய்வவசன போதகராகிய 

யோவானுக்கு 

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 

'கொளளுகிறவாகளும் பாக்கியவா 
ன்கள. 
௪ 4 யோவான் ஆ௫யாவிலுள்ள 

சபைகள் ஏழுக்கும் எழுதுகிற சா 
ag: *இருக்தெவரும் Qos 
' வரும் வருகறெவருமானவராலும், 
அவருடைய அசனத்திற்கு முன் 
un பாக இருக்கெ எழு ௮விகளாலும்; 

௫ 11 உண்மையுள்ள சாட்சியும் 
1 often hers மதல் பிறந்த 
வரும் '3பூமியின் இராசாக்களுக் 
க அதிபதியுமாகிய இயேசுகச்கி 
.திஸ்துவிஞலும் உங்களுக்குச் இ 
ரூபையும் சமாதானசவுக்கயமும் 
உண்டாகக்கடவது; 14நம்மிடத் 

இல் அன்புகூர்ந்து, 15தமது இரச் 
தததினாலே நம்முடைய பாவங் 
கள் அற நம்மைச் கழுவி, 
௬ தம்முடைய பிதாவாகிய பரா 

பரனுக்கு (முன்பாக) ஈம்மைசத் 
தமது '*இராச்சியத்சாராசவும் ஆ 
சாறியராகவும் செய்திருக்றெ 17 அ 
வருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் 
என்றென்றைக்கும்உண்டாயிருக் 

'கக்கடீவது --அமன். 
எ ர 18அதோ மேகங்களுடனே 
agin; கண்கள் யாவும் அவ 
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@ mw வெளிப்பதெதின விசேஷம் ௧ அதிகாரம். 
  
ராச குச்தினவர்களும் (௮வமரைச் | க, பி. ௧௬. 
காண்பார்தள்); பூமியின் கோத்தி 
ரத்தார்கள் எல்லாரும் அவரைக்கு 
றித்துச் துக்கக்தோடே புலம்புவார் 
கள்; மெய்யாய் ௮பபடி. இருக் 
கும்--அமன்; 

௮ ]இருச்கிறவரும் இருந்தம் 
ரும் வருகிறவருமாடிய சர்வ்வல்ல 
மையுள்ள் கர்ததர் “ரான் அல்பா 
வும் ஒமேசாவும், ஆதியும் அந்த 
மூமாய் இருக்கிறேன் என்று இரு 
வுளம்பற்றுதிருர். 

௯ 4 உங்கள் சகோதாரனுமாய், 
இயேசுக்கிறிஸ்துவின்கிமித்தம் வ 

ர௬ற உபத்திரவத்திற்கும், 3௮வ 
ருடைய இராச்சியத்திற்கும், பொ 
அமைக்கும் உங்களுடனே பங்கா 

ளனுமாய் இருக்கற *யோவானாகி 
ய நான்) *பராபானுடைய வ௪ 
னச்இின்ரிமித்சமும் இயேசுககு 
நிஸ்துவைக்குறித்துச் சாட்சிசொ 
ன்னதின்நிமித்தமும் பத்மு என் 
னப்பட்ட தீவிலே இருந்தேன். 

௰ (௮ஙகே) £கர்த்தருடைய நா 
ளில் "இவிக்குள்ளானேன். 

௰ச௪ அப்பொழுது நீ சாண்டுற 

| தை ஒரு புத்தகத்திலே எழுதி ஆசி 
யாவில் இருககிற எபேசு, சிமிரு 
னா; பெருகமு, இயத்தைரா, ௪௫ 
தை; பிலதெல்பியா, இலவோதிக 
சையா இவைகளில் உள்ள சபை 
கள் ஏழுக்கும் அனுப்பு என்று ௭ 
னக்குப பின்னாலே “எக்காளசத் 
சம்போன்ற மிகுந்த சததத்தைக் 
கேட்டேன். 

௰௨ 4 அ௮பபொழுது என்னுட 
னே சத்தமிட்டுப் பேசனவனரைாப் 
பார்ச்சத் இரும்பினேன். 

Om இரும்பினபொழுது 7*எழு 
பொன் விளக்குத்சண்டுகளையும் ஏ 
மு விளக்குச்சண்டுகளின் மத்தியி 
லே 11நிலை அங்கயைத் தரித்த 
1மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டி.   
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யிருந்த 13மனிதகுமாரனுச்கு ஒப் 
பானவனாயும் கண்டேன். 
OP அவருடைய கிரசும் 1மயி 

ரும் வெண்மையான பஞ்சையும் 
உறைந்த மழையையும்போல வெ 
ண்மையாய இருந்சன; 1*அவரு 
டைய கண்கள் அக்கினிசசுவா 
லையைப்போல இருஈதன. 

௰௫ 35அவருடைய கால்கள் ௨ 

லைக்களத்தில் காய்கற பிரகாச 
முள்ள செம்பைபபோல இருக 

1$அவருடைய சச்கம் பெரு 
வெள்ள இரைசசலைபபோல இ 
ருந்தது. 
௬ அல்லாமலும் 77அவர் வல 

துகையிலே ஏழு ஈட்சத்திரஙகளை 
ஏகஇிச்சொண்டிருநதார்; 18அவர் 
வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக் 
குள்ள சட்கம் புறபபட்டு; 18௮ 
வருடைய முகம் உசடிச்கசாலசதி 
லே ௨ல்லமையாய்ப பிரகாடிக்கிற 
சூரியனைபபோல இருநதது, 

Oe இப்படி அவரைச் கண் 
டபொழுது செத்தவனைபபோல 
அவருடைய பாதஙகளிட த.இல் 
விழுந்சேன்: அபபொழுது”!அவா 
தமது வலறுகரச்தை என்மேல் 
வைத்து (என்னுடனே) சொன்ன 
சாவது: நீ பயபபடவேண்டுவதி 
ல்லை; “நான் முரந்தினவனும் பிக 
தினவனும் “உயிருள்ளவனுமான 
வன். 
௮. நான் மரித்தும், இதோ 

( “என்றென்றைக்கும் உயிரோடி 

ரந்த; “மாணததிற்கும மரித 
, தோர் ஸ்தலச்திற்கும் உரிய இறவு 

, கோல்களை உடையவளாய் இருக 
| Cn enn. 

௰க அசையால் “ரீ சண்டவை 
“story, 1G) 54 8p ena & Zar Wy, 
"இவைகளுக்குப் பின் ஈடப்பூ 

' வைசளையும் எழுது, 
20 என்னுடைய வலதுகரததில் 

, ரீசண்ட “நட்சத்திரங்கள் ஏழின் 
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வெளிப்படுத்த விசேஷம் ௨ அதிகாரம். Gms 
  

QreAugsengyd 'பொன்விளக் 
குத்தண்டுகள் ஏழின் குறிபபை 
யுமே எழுத்; இகத ஈட்சத்திரங் 
கள் ஏழும சபைகள் எழினுடைய 
*தாதர்களாய் இருக்கின்றன; 6 
கண்ட எக்குததண்டுெகள் ஏ 
மும் ஏழு சபைகளாய் இருக்கின் 
றன, 

௨. அதிகாரம். 
௪ எபேசு, லு சிமிருனா) ௦௨ பொகமு, ம. Hug 

நைர எனற சபைகளின சஊளழியக்காரர்களாஇய 
தூதாகளில புசழபபடததககதம, இகழபபடத்தக் 
கறம, இன்னவைகளெனறு எழுதி அனுப்பும் படி. 
உணடான கட்டமா யைச் சொலலியது 

எபேசுபட்டணத்திலுள்ள சபை 
யின் தூதனுக்கு எழுதவேண்டிய 
சென்னவெனில், *ஏழு ஈட்சத்தி 
ரஙகளைத தம்முடைய வலதுகரத 
தில் ஏஈதிச்கொணடு, “ஏழு பொ 
ன்விளக்குத்சண்கெளின் மசதியி 
லே உலாவிச்சொண்டிருககறவா 
சொல்லுடிறதாவது? 

௨ $உன் இரியைகளையும் உன் 
பிரயாசத்தையும், உன் பொறுமை 
யையும்; நீ பொல்லாதவர்களுக்கு 
இடஙகொடாமல் இருக்கிறதை 
யம், அபபோஸசலா அல்லாதவர் 
கள தங்களை ௮பபோளகலர் என் 
று சொல்லுகிறசை நீ சோதிசது 
௮ வர்களைப பொய்யரென்று கண 

டறிர்சதசையும், 

௬ நீ பொறுமையைக் காத்துக் 
கொண்டுவருறெசையும், எனந 
நாமததின்ரிமிசதம் *இளைபபை 
அடையாமல் பிரயாசபபட்டதசை 
யும் ௮றிஈதிருக றேன். 

  
௪ ஆனாலும் 8ீ ஆதியில காட். 

டின ௮ன்பை விட்டபடியால், 
உன்மேல் விசனமாய் இருக்கி 

றேன். | 
டு ஆகையால், நீ இபபடிப 

ததை நினைத்து மஸூமதிருபபி ஐ. 
இயில் செய்த இரியைகளைச் செய । 
வாயாக; 11நீ மனம்திருப்பாவிட் 
டாஷ் ரான் 2கரமாய் உனனி |       டத்தில் வந்த,,உன் விளக்குத்தண் ' 

Qos 

இ. பி, ௯௬௬. 
வட Ate 

1 de. awe 

2ud8 ௨ ௭ 

வெளிஉ கழி 
சக்ரி ௪௨ 

மத், டு மடு 

பிவி ௨ மடு 

$ வெளி ௧.௨௪. 
aw 

5 Qa) = oe 

6 4a ௧ ச ௬௯, 

On, Om ae 

வெளிக்க ௮, 
௰ 

7௨ கொரி ods 

மக உபேஉக 

8கயோ ௪௪ 

கலா ரு ௯ 

எபி 2௨, ஈடு 

10 டிச ௨௧ ௪௪௧, 

௬௩ 

Iloa@ are 

12g ds oR 

௦௩ ௬, ௪௩ ௰௧ 

Her, Oh Ee 

வெளி ௩ ௮, 

0௬,௨2௦ 0௩௬ 

1சமோஉ ௯ 
14வெளரி an 

a oe 

75 வெளி 5 ds 

0௭, மறு 

16௨ வச 

1 தூக ம ௨௨௧ 

கடிமோ சு 
ம யாக் ௨டு 

18 உரோ ௨ம்௭ 

௨௮) ௨௯ ௯ 

& 

19 வெரி ஈ ௯ 

0 மத ம ௨௨ 

2]ாத ௨௪.௨௬ 

93யாக் ௪ WO 

வெளி ௩ De 

பட்ட நிலைமையிலிருஈது all aps 34௪ ங்ச வெளி 
op ௬ 

91 கெளி உம் 

Or, oe று 

டை அதனிடத்தில்நின்று நீக்கு 
வேன். ” 

சு 11நிகோலாவின். மார்ச்சத் 
தாரின் இரியைகளைப் பகைக்கு 
ரய; இது உன்னிடத்தில் உண்டு; 
அவைகளை கானும், பசைக்கஇ 
Qo cr. * 

a 4,ஆவியானவர் சபைகளுக் 
குச் சொல்லுகிறதைச் 'காதுள்ள 
வன் கேட்சச்சடவன்; செயங் 
கொள்ளுறெவன் எவனோ, ௮வ 
னுச்குப பராபரனுடைய பரத 
சின் மத்தியில் இருக்கற MPa 
விருட்சததின் சனியைப் 1/புசிக் 
கக்கொடுபபேன் என்கருர் என் 

௮ எழுது; 
௮ | சிமிருனா பட்டணச்திலு 

ள்ள சபையின் தூதனுக்கு நீ எழு 
சிவேண்டியது என்னவெனில், ம 

| hag உயிரோடிருச்இற !5முந்தின 
- வரும் பி,கினவருமானவர் சொல் 
।லுகிறதாவது? 

௯ 1$உன் கிரியைகளையும், உபத் 
 திரவசதையும் 11ஐசுவரியமுள்ள 
| உனகடிருக்றெ தரித்திரத்தையும், 

pu ger யூசரென்று சொல்லி 
யும் யூசராய் இராமல்) Venger 
' னுடைய அலழமாய் இருக்கிறவர் 
| கள் செய்கிற தூராஷணத்தையும் ௮ 
| றிந்திருககிறேன். 

| ம *1உனச்சூ வரும் துன்பஙக 
|ளேககுறித்து எவ்வளவாகிலும ப 
'ய/படாதிருபபாயாக; கேள், நீங் 
கள் சோதிகாப்படும்பொருட்டா 

கப் பசாசானவன் உங்களில் சில 
டரைக காவலில் போவொன்; பத் 
நாள் உபசத்.சிரவப்படுவீர்கள்; 
அகலும் மாணபரியந்தம் உண் 

29 | மையாயிரு); அபபொழுது Fey 
| இரீடத்தை "Ramee gs தருவேன். 
| ௰க 4 ஆவியானவா சபைகளுச் 
குச் சொல்லுகறெசைச் “கோாதுள் 
ளவன்/ கேட்கககடஙவன்; செயம் 
கொள்ளுறெவன் 4 இரண்டாம் 

, மரணந்தால் [சேதப்பவெ.தில்லை 
| என்இருர் என்று எழுது: 
i de ¥ பெபருகழு பட்டணத்தி | 

  

 



  
  

௫௬௨ 

லுள்ள சபையின் தனுககு நீ, 
எழுசவேண்டியது என்னவெ, 

னில்) "இருபுறமும் கருக்குள்ள | 
சட்கத்தையுடையவர் சொல்லு? 

தாவது: 
ம te ci இரி யைகளையும்; சாத் 

சானுடைய ஆசனம் இருக்கற இ 
டத்தில் ரீ குடி.யிருக்றெதையும், 
சாத்தான். குடியிருக்கிற உங்களி 
டத்திலே என்க்கு உண்மையுள்ள 
சாட்சியாகிய அர்திப்பா என்ப 
வன் கொல்லபபட்ட நாட்களி 
லேயும் என்னைபபற்றும் விசுவா 
ச்சை மறுதலியாமல், என்னு 
டைய சாமத்தைப பற்றிக்கொ 

ண்டிருக்கறசையும அறிந்திருக்க 
றேன். 
De gow இல காரியங்களைக் 

குறித்து உன்மேல் விசனமாய் 
ருக்கிறேன்; *விச்சரகஙகளுககுப 
படைதசவைகளைபபுசிட்பதற்கும் 
*வேசித்சனம்பண்ணுவசதற்கும ஏ 
துவாக கேடுகளை இஸ்ரவேல் புக 

    
  

இரர்முன்பாசப் போடும்படிச்சு, 

₹பாலாகென்பவனுக்குப போச 
னைசெய்த பாலாமுடைய போத 
கத்ரைப் பிடித்திருக்ிறவர்சள ௨ 
ன்னிடச்தில் இரு்சிராகள. 
௰ட௫ அல்லாமலும் "நிக்கோலா 

வின் மாசச்சசததாருடைய போத 
கசதைப பற்றிச்கொள்ளு கிறவர்ச 
ளும் உன்னிடத்தில் உண்டு | 
DF ஆசையால் நீ மனம்திருபபு | 

வாயாக; இல்லாவிட்டால் சான் 
சிச்ரெமாய் உன்னிடத்தில் வந்து, 
₹என் வாயின் கட்கத்சால் ௮வாக 
ளோடே யுத்தம்பண்ணுவேன். 
௰௪ 4 அவியானவா சபைகளுகி 

குச் சொல்லுகிறதைச் 9 காதுள் 
ளவன் கேட்கச்சடவன்; செயம் 
சொள்ளுகறெவனுக்கு மான் மறை 
வான மன்னாவைப் புசிச்சச்கொ 

டுத்து, அவனுக்கு வெண்மையான 
கல்லையும், அந்தக் சல்லின்மேலே 
எழுதப்பட்டதுமாப், பெறுவ 
னேயன்றி வேறொருவனும் ஆறி 

ப யாததுமாய் இருக்றெ பதிய கா. 

  

    

  

. வெளிபபடுத்தெ விசேஷம் 2. . அதிசாரம்: 

2. பி. ௬௪. மத்தையும் "கட்டளையிவேன் 5 ௭ 
cB apt cory psi: 

1 Qe « ve Dey ஏ இயத்தைரா பட்டணத்தி 

லுள்ள சபையின் தர்தனுக்கு நீ ௪ 
முதவேண்டியது என்னவெனில், 

க்கா 1 அக௫னிச் சுவாலையைப போ 
4 ௨௦௨௧௪ அப ன்ற கண்களும் உருச்கிெய செம் 

னை an பைபபோன்ற கால்களு முள்ள Cg 
dod ௦௯, ௨௦. அிருமாரன் சொல்லுகிறதாவது: 

id கொரி ஈ Da» உன் கிரியைகளையும், உன் 
be ட on அன்பையும்) உன் ஊழியதசை 

2௪ ௨டு 5 யும், உன் விசுவாசத்தையும், உன் 

ne en பொறுமையையும்; நீ பின்பு செய் 

oe ச கிரியைகள் முர்தின இரியைக 
io ee ளிலும் அதிகமாய் இருக்கிறதை 

எசா மக ௪ 

௨தெ ௨௮ யம அறிஈதிருக்கிறேன். 

col 2 oe al) gon (ஒன்றைக்குறித்த) 
9௭.௦௧ ௧௪ உன்மேல் விசனமாய் இருகக 

10 வெளி ௧௨ றேன்; என்னவெனில், 13 வேத 
பக்க ow, ,சனம்பண்ணும்படிக்கும், விக்கிர 
Dw , கஙகளுக்குப படைதசவைகளைப 

pe we புசிக்கும்படிககும், தன்னைத் நீர்ச் 
௦6 ஆப 66) சீதிரிசி என்று சொல்லிககொளளு 
௨௦. ௨௯. இற 14இயேசெபலென்னும் ஸ்திரி 
சசட் 06 டப என்னுடையஊழியசசாரருச்குப 

ls Qa bem உ போதித்து வஞ்செகிறாள்; அவ 

ss ௨௧ உடு ! கரு நீ இடம் கொடுக்இருய். 
௨இரா ௯௬ ௭ 

உரோ ௨௪ ௨௧ 1$அவள் மனம்திருப்பும்பழி. 
வெலி ௯ ௨௦ 'யாய்க் காலச்ை வளுக்குக் 

ee ers ee சொசெதேன்.. வள் தன வேசி 
க சரளா யி 

௩ ௨௬. 2௭. மார்ச்கச்தைவிட்டு மனம்திருபப 
enna ees 2 விருப்பமில்லை 

«Gr os co eo (gemswre) Caar, ga 
Cee go. (ரம் ௮வளுடனேகூட விபசாரம் 
௨௪, உடு அப செய்தவர்களும் தஙகஞளுடைய இ 
௪ ௨௪ உரோ  நியைகளைவிட்டு மனம்திருபபா 
em cn oe பட்டால், கான் ௮வளை ஒரு சட் 
fs as ௨௭ | டிலின்மேலும், இவர்களை மிகுந்த 
0 Grr உச உபத்திரஙத்திலேயும் போட்டு, ௮ 

௨சொரிடு ப) ளுடைய பிள்ளைகளைக் கொலை, 
சலா & ® செய்வேன். 

Gad ood | a அபமொழுது நானே உள் 
ஸிந்திரியங்களையும் இருதயங்களை 
யும் ஆராய்கறெவர் என்று எல்லாச் 
சபைகளும் அறிர்துகொளிவார் 
கள்; அல்லாமலும், Ne ay ல்களில் | 

2௨௫௪ 

[2    



  

nn 

வெளிப்படுததின விசேஷம் ௬ அதிகாசம். ௫௩௩ 
  

அவனலினுடைய இரியைகளின் 
, படியே யாவருக்கும பதில்கொ 
'டுபபேன். 

‘| ௨௪ இந்தப் போதமத்தைப் பற் 
, நிச்கொள்ளாகலும், அவர்கள்சொ 
|ல்லுகிறபடி சாத்தானுடைய ஆ 
|ழங்களை அறிந்துகொள்ளாமலும 

| இருக்கிற தியச்தைராவிலுள்ள மற் 
றவாகளாகிய உங்களுக்கு கான் 
 சொல்லுறெதாவது: 1உங்கள்மே ! 

| லே வேறொரு பாரசுசதையும் போ 
'டமாட்டேன. 

  
  

| 
| ௨௫ “உங்களுக்கு உண்டான । 
| OS நான் வருமளவும்பத்திரமாய்ப் 
் பிழுத்துக்கொள்ளுஙகள். 

| ௨௬ செயம்கொண்டு 8முடிவுப 
| ரியாசம் என் இரியைகளைச் காச் 
'அச்கொள்ளுறெவன் எவனோ, * yy 
வனுக்கு என்னுடைய பிசாவினி 
டத்தில் கான் பெற்றதுபோல; 

| சனககூட்டஙகள்மேல் அதிகாரத     தைக கொபெபேன். 

' ௨௭ அவன் இருபபு£கோலால் 
அவர்களை ஈடததிக்கொள்வான்; | 

| அவர்கள் மண்சலங்களைபபோல | 
| கொறுச்சபபடுவாகள். 

| ௨௮ அல்லாமலும் ₹விடிவெள்ளி 
' நட்சத்திரத்தை அவனுக்குச் சொ 

௨௯ அவியானவர் சபைகளுக் 
ரூர் சொல்லுறெதைக் "காதுள்ள 
'வனே கேட்கச்சடஙனென்று எ 

மூதி, 
* e mh அதிகாரம். 

க. சருதை பபையின துதன சடிந்துகொளளப் 
பட்டு, ௧ ருணபபமெபடி புததிசொலலப 
பட்டு, குண்பபடாமைக்ருப பயமுறுததபபடட 

த ௮, பிலதெல்பியா சபையின தூதன, ம் தன் 
கறுகறுபபுக்சாகவும பொறுமைக்காகவும்$மெசடக் 
கொள்ளபபட்டது டு, இலகவோதிக்கையா ௪ 

|, பையின தூதன அனதும ருளிரும இல்லாதருர் 
slew கடிரதகொஎளஎப்படடு, 8௯ சறசுறப 
படையுமபடி, ஏவபபட்டது ௨ம் * இறிஸத வாச 
லணடையில் நினது தடடுகிறா எனபது 

எருதை ஊரிலுள்ள சபையின் தா 
சீனுக்கு எழுதவேண்டியது என் 

"9 
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னவெனில், பராபரனுடைய “ஏ 
ழூ ஆவிகளையும் ஏழு ஈம்சத்திரங் 
சளையும் உடையவர் 'சொலலுஇறெ 
தாவது: உன் கிரியைகளை அறிக் 
இருக்கிறேன்; நீ உயிருள்ளவன் 
என்றுபேர்கொண்டிருக்தும்,$செ 
தீதவனாய் இருக்கிறாய். 

௨ உன் இரயைகள் பராபர 
னுக்கு முன்பாக நிறைந்தவைகள் 
அல்லவென்று சண்டிருச்சிறேன்; 
ஆசையால் நீ விழிகதுக்கொணடு 
சாஇறதற்கு ஏதுவான மற்றவாக 
ளை ஸ்திரபபடிசதுவாயாக,. 

௬ மேலும 71ர8ீ கேட்டுப பெற்று 
க்கொண்ட வகையை நினைத்துக் 

கைக்கொண்டு !மனம்திருப்புவா 
யாக; 13ரீ விழித்துககொள்ளாவிட் 

டால் திருடனைபபோல உன்மேல் 
' வருவேன்; கான் உன்மேல் வரும் 
கேரக்சை அறியாதிருபபாய். 
௪ 1*தஙகள வஸ்திரங்களை Qe 

சிபபடுத்தாத 15சிலபேர் சருதை 
ஊரிலே உன்னோடே உண்டு) 

| அவர்கள் பாச்திரவான்௪உளானபடி 
| யால் என்னுடனேகூட '$வெண் 
|மையான். உடைகளைச் தரித்து 
| ஈடபபார்கள். 

௫4 செயம்கொள்ளுெவன் 
7வெண்மையான வஸ்திரங்களா 

|ழல் உடுத்தபபடுவான; கான் 182 வ 
| புதிதகத்தில் அவனுடைய காமத் 
தைச் கிறுச்கபபோடாமல், அசை 
என் பிசா முன்பாகவும் “அவர 
டைய தாதர் மூனபாகவும் அறிக் 
கசைபண்ணுவேன். 

சு ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் 
சொல்லுகறசைச் *'காதுள்ளவன் 
கேட்சச்சடவன் என்று எழுது. 
"எ 4 பிலசெல்பியா ஊரிலுள்ள 
சபையிண் தூதனுச்கு நீ எழுத 
வேண்டியது என்னவெனில், தா 
வீதின் திறவுகோலை உடையவரு 
மாய், “ஒருவரும் பூட்டச்கூடாத 
படி.ச்குத் திறக் றெவருமாய், 2*ஒரு 

    

  

  வரும் இிறக்கச்கூடாதபடிக்குப் 
பூட்டுெவருமாய் இருக்கற *5பரி 
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! ௫௬௩௪ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ௩ அ௮தஇிகாசம. 
t 
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சொல்லு றெசாவது: 
| ௮ “உண் இரியைகளை அறிந்தி 16 Gan 

ce ae | 

சுத்தமும் சத்தியமும். உள்ளவர் | இ. பி.௬௬ | வன் கேட்கச்சடவன் என்று ௭ 
பதலை அவை 

டு 

ருச்சிறேன், கொஞ்சபபெலன Gaul st 
(மாத்திரம்) உனக்கு இருந்தும் கீ। 
என்னுல்டூய நாமத்சை மறுதலியா 

மல் எனது வசனத்தைக் HES 
சொண்டபடியினாலே; இசேோ, உ. 
னக்குமுன்பாகச் "பறிக்க. 
வாசலைக் சொடுச்சேன; அதை ஒ 
ருவனும் பூட்டமாட்டான்.* 
௯ கேள், யூதரல்லாஇருக்தும் சங் 

களை யூதரென்ற பொய்சொல்லு | 
இறவர்களாகிய "சாத்தானுடைய | 
ஆலயத்தாரில் ( 8லரை ) உனக் 
குத் சருகிறேன், கேள், அவாகள் 
உன பாதஙகளுககுமுன்பாக வா 
து பணிசது, நான் உன்மேல ௮ன் 
பாய் இஞ்கீறதை அறிந்துகொள் 
ளும்படி “செய்வேன். 
௰ என்னுடைய பொறுமையைக 

குறித்துச் சொலலுஏற வசனச்தை 
நீ கைச்கொண்டபடியினாலே ரா 
னும் பூமியின்மேல் குடியிருகஇ 
றவர்களைச் சோிச்கும்படிக்கு, 
1பூச்சக்காத்தின்மேல் எங்கும் வ 

  

{| 

  
ரும் சோதனைககாலச்திற்குச சப 
பும்படி உன்னைச் காபபாற்று 
வேன். 
௰க *சகரெமாய் வருகிறேன், : 

10ஒருவணும் உன் இரீடதசை IOs 
அக்கொள்ளாதபடிசகு உனக்கு. 

  
கொள்வாயாக, 
௰௨ 1 செயம்கொள்ளு றெவனை 

நான் என் தேவனுடைய 1 
லயததிலே ஸ்தம்டமாக்குவேன், । 
அதில்கின்று அவன் ஒருக்காறும்' 
நீங்கான்; மேறும் caer Crass 
டையசாமத்க்தயும்என்,தேவனால் 

வானத்திவிருந்து இறங்குறெ 'பு 
திய எருகலேமாகய என் சேவனு 
டைய பட்டணத்தின். சாமத்தை 
யும், 1*எனது புதிய நாமத்தையும் 
13 வன்மேலே் எழுதுவேன். 
Om அவியானவறு சபைகளுக் 
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முத. 
ம௪ 4 இலவேரீதிச்சையா ஊ. 

| ரிலுள்ளர் சபையின தூதனுக்கு நீ | 
எழுதவே ண் டியுது என்னவெ ! 
னில, உண்மையும் சததியமுமா 
ன சாட்சியுமாய், £பராபரனுடை , 

டய “ருட்டிகளுக்கு ஆதியுமாய் இ! 
| (Gap } *ஆமன் என்பவர் சொல் , 
ஓுூறதாவது: 
(மடு உன் இரியைகளை அறிக 
இருகசறேன்; நீ குளிர்ச்சியுளள , 
' வனுமல்ல) அனலுளளவனுமல்ல, ' 

ரீ குளிர்சசியையாவுறு அன லையா 
வது உள்ளவ னானால் ஈலமாயிருக் 
ரூம, | 

ப. ௰௬ இப்படி நீ குளிர்கடியும் ௮ 
டனலும் இல்லாமல் வெதுவெதுப 

|  புள்ளவனானபடியினாலே ௨ ன்னை 
| என் வாயில்நின்றும வாந்திபண் 
டணுவேன். 
| ௰௭ நீ நிர்ப்பாச்செமுள்ளவனா 
யும் பரசபிசகபபட ச்தக்கவனா 
| யம, எளியவனாயும குருடனாயும 
நிருவாணியாயும இரும்கிறதை ௮ 

| றியாமல, **ரான் ஐசுவரியமுள்ள 
வன் என்றும், ௮இக இரவியச 

தைச் சம்பாதிதசவன் என்றும், ௭: 
னக்கு ஒன்றும் வேண்டுவதில்லை 

| என்றும் சொல்லுகிருய், 
௰௮ ஆசலால் ரான் உனக்கு ௮ 

,லோசனையாய்ச் சொல்லுகிறதா 
வது: நீ ஐசுவரியவானாகும்பழிக 
ரூ நெருபபிலே ப்ட மிடபபட்ட 
, பொன்னையும், உன் நிருவாணமா 
இய அலலட்்சணம் தோன்றாமல் 

, இருக்கததக்கதாக நீ உடுத்திக்கொ 
| எ்ஞும்படிக்கு வெண்மையான 
வஸ ரங்களையும் என்னிட த்தி 
லே டாங்கிச்கொள்ளவும்; நீ பார் 

வை அடையும்படிக்கு உன் கண் 

, களுக்கு மாத்திரையைப் போட, 
வும் “3கவேண்டுமென்று சொல்ற. 
இறேன். 
௰க ?*என்னால் சிகே௫ச்சபப$,; 

இறெவர்கள் எவர்களோழி gars: 

| ளைக் கடிந்துகொண்டு தண்டிக் 
— மைக்கை. 

  
 



  

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ௪ அதிகாரம். 
நுர்னால் க mm பவல் கட 

நேன்; $து ஒதசையால் 8ீ சாச்ரெதை।| இ. பி.௧௪. | புச்சல்லும்போலத் சோன்றிஞர்; 
யாயிருநது மனம் திருப்பக்கட | அரவ 
வாய். % 

  

௨௰ இதேோ, வரசற்படியிலே | 
நின்று தட்டுகிறேன்); ஒருவன் 1 தூக் 6௨ ௬௭ 

என் சத்தச்சைக்கேட்டுக் கதவைத் |" மாகா on 

இறந்தால், அவனிடத்தில் கான்!3 2 soa Don உறு 

பிரவேசித்து அவனோடே இராப் on co ne 
போ சனம்பண்ணுவேன்; ௮வ। a Boer a 
னும் எனனோடே இராபபோச | டீ வெர்௨ 

fa 

) க . . ௨.௬, ௨௭ 
னம்பண்ணு வான். ப்ர 

௨௪ 4 நான் செயம்கொண்டு .Ouf s o 

என் பிதாவினுடைய ஆசனத்இ Cad as 
ம் 

லே ௮அவரோடேகூட உளுகசாக!; 4 ௧௦ 

  
ததுபோல செயம்கொள்ளுகிற| ௨௨ ௪ 

, வன் என்னுடைய ஆானச்திலே | அளி ௪ ம 
| Oo & Be wo 

' என்னோடேகூட உளுக்காரும்!9௪சா ௬ ௧ 
எபே 0௨ 

எசே ௪௨௬௧ 
' படி அருள்செய்வேன். 
| ௨௨ ஆவியானவர் சபைகளுகச் | 

ம ச தானி ௭ 

குச் சொல்லுஇறெசைகச் காதுள்ள ௬ 
வன் சேட்சச்சடவன் என்ற எ 10எசே ௧௨௮ 

| liQach ve wx 

மூதி "eo 12 Qanfl wo, 
@Q & be «a 

| ௪. அதிகாரம். Lom bs 
"க. யோகவான கணட பாமணடலதநிது௭௭ war | os we 

பரனுடைய ஆசனததையும, ஈ இருபத்தகாறு | 130 வச 

or 

லவியறு 

| மூபபாகளையம, ௬, சாவாமசமும கணகள கிறைக 1 11 வெள் அடு 
|. தராது வேனகளையும, ம epee soso We | Dé Wo 

[வெரி ௧.௪ | டஙகளைக் கழரறி ஆசனததின மேவ உளுக்காக | 
இரக்றெவரை வணமூனதையுமருநித்தச சொ | * 4 மரு 

| 160. Gur mer 
| lm ௨ றாளா 

  

, இவத்திற்குப பின்பு, அசோவா! » ov as 
eagle ¢ ஒரு வாசல் இறந்திருக் க௰௩ சகரி, ௪ 

[பயி 
கச் கண்டேன்; அல்லாமலும்]; Our ay 
' முன்னே நான் கேட்கும்படி எக்| ௩ வெரி ௨0 

ட . 5 உ 
, காளம்போல என்னுடனே பே huts a @ 
சன சத்சம் என்னுடனே சொன் | ட 4 ௨௪ 

| னது? *இஙகே ஏறிவா,; 1இதற்குப தகக 
பின்பு சம்பவிக்கத்தச்கவைகளை ( 2. 
உனக்குச்? காண்பிபபேன் என் 

| ரர். 

' ௨4 உடனே “ஆவிச்சூள்ளா | 1௪சா ௬ ௨ 
னேன்; அப்பொழுது வானத்தில் 
296 ஆசனம் வைக்கப்பட்டிருக் 99௬ as 

கவும், அந்த ஆசனத்திச்மேல் 2 வெளி ௧௪ 

GAT உளுக்காகதிருக்கவும் கண் 
டேன். 94வெளி கறு 

௯ (அதில்) உளுக்கார்திருகதவர் 99 ஏசா ௬ ர 

பார்வைக்கு ரவாக்கல்லும் சிவப 
ட. சஸ் பலது 

| அந்த 1ஆசனத்தைச் சுப்றி ஒரு 
' வானவில் இருந்தது; ௮து பார் 
வைக்கு மர்கசம்போலத் சோன் 

(நிறறு. 
| ௪ மேலும் !1அந்த ஆசனத்தைச் 
GP இருபத்துகசான்கு ஆசனங்க 
ரம் இரூக்சன HES ௮சனங்க 
 வின்மேலே பவேண்மையான வ 
 அ்திரவ்கள் தீரிபபிச்சப்பட்ட இ 
'ரபததுகான்கு மூபபர்கள் உளுக் 
'காந்திருந்தார்கள்; 13௮வர்கள் தங் 
। சள் சரசுகளின்மேலே பொன்க 
ரீடங்களை உடையவர்களாய் இ 
ரு5தாரகள். 

௫ அன்றியும் அந்த அசனத்தி 
லிருந்து "மின்னும், இடிமுழக் 
கங்களும், (மதறச) சத்தஙகளும் 
புறபபட்டன; மேலும் 'பராபர 
னுடைய ஏழு ஆவிகளாகிய 14ஏழு 
திவட்டிகள் அசனத்திற்குமுன் 
பாக எரிகிறவைகளாய் இருந்தன. 
௬ மேலும் அந்த அசனத்திற்கு 

முூன்பாகப 17பளிங்குக் கண்ணா 
டியைபபோன்ற கடல் இருக் 
EB; AYN Mots oF 
னத்தின் மததியிலும் ஆசனச்இன் 
சுற்றிலும் ரான்கு சீவன்கள் இருக் 
தன; அவைகள் முன்புறமும் 13பி 
ன்புறமும் சண்களால் நிறைந்த 
வைகளாய் இருந்தன. 
௭ 5முகலாம Fa Hiss 

இற்கு ஒப்பாகவும், இரண்டாம் 
சீவன் சன்றுகருட்டிக்கு ஓபபாக 
வும், மூன்றாம் 2வன் மனிதனைப 
போன்ற முகமுள்ளதாகவும்,ரான் 
காம் £வன் பறக்கிற கழுகுக்கு 
ஓபீபாகவும் இருந்தன. 
௮ அந்த காஷ்கு சீவன்களிலும் 
ஒவ்வொன்று *1 அவ்வாறு இறகு 
கள் உள்ளங்களுமாய்) சுற்றி 

லும் “உள்ளேயும் கண்களால் நி 
றைந்தவைகளுமாய், *3இருர்தவ 

ரும் இருக்றெவரும் வருறெவரு 
com Bus **சீர்வவல்கிமையுள்ள் தே 
வனாயிருக்கந பராபரன் *5பரிசுத் 
தீர், பரிகத்தஞ் பரிசஜ்தர் என்று 

a 
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௫௬௬ 

a a அஆனையைகைைககககமக்ன் வாய 

வெளிப்பதெதின விசேலம் டூ ௮இகாரம. | 
| 

  

இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் 
சொல் விக்கொள்ளுறெவைகளு 
மாய் இருந்தன.* 

௯ 4 மேலும் ஆசனத்தின்மேல் 
உளுச்சர்ந்திருந்து 'என்றென்றை 
க்கும் உயிரோடிருக்கிறவருக்கு 
அர்தச் 2வன்கள் அதியையும் சன 

தீதையும் தோத்திரத்தையும் செலுத் 
அம்பொழுக 

௰ 3இருபத்துசான்கு மூப்பர்க 
ளும், ஆசனத்தின்மேல் உளுக்சார் 
தீவருக்குமுன்பாக வணச்சமாய் 
விழுந்து, என்றென்றைக்கும் ௨ 
யிரோடி.ருக்றெவரைத் தொழுது 
கொண்டு, *தங்கள் இரீடங்களை 
அசனத்தின்முன்பாக வைத்து, 

Os ஆண்டவரே, தேவரீர் *சக 
லத்தையும் சிருட்டித்திர், உம்மு 
டைய இத்தச்கினாலே அவைகள் 
உண்டாயிருக்ெவைகளும் சிரு 
ட்டிச்சகப்பட்டவைகளுமாய் இரு 
கீகின்றன; கையால், மடமை 
யையும் கனத்தையும் வல்லமை 
யையும் பெத்றுச்சொள்ளுகிறதற் 
குப் *பாத்திரமாயிருச்சிறீர் என்று 
புகழுகிறார்கள். 

௫. அதிகாரம். 
௪, ஏமு முத்தினாகளால் முத்திரிச்சபபட்ட புத்தசத் 

தைச் திறக்க அடி.ச்சபபடட ஆட்டுக்குட்டியான 
வாமாததிரமே பாததிரரெனறும, ௨ அதிஞல் 
மூபபாகள அவனாப புசமஈத, ௯௬ இரதததநிஞல் 

தீககளை மீட்டாரெனறும அறிக்கைபண்ணின 
தைச் சொல்லியது 

ரன்றியும் அந்த ஆசனத்திலே 
உளுக்சாந்தவருடைய வலதுகை 
யிலே, உள்ளும்புறம்பும் எழுதப 
பட்டும், 1ஏமு முத்திரைகளா£ல 
பத்திரப்படுத்சப்பட்டும் இருக்கு 
£ஓரு புத்தகச்னீதச்' கண்டேன். 

௨ பலமுள்ள ஒரு ததனையும் 
சண்டேன்; ௮/வன் இந்தப் புச்ச 

கத்தைச் திறச்ெதற்கும் இதின் 
மூத்கனாகளை உடைகழெதற்கும் 
பாத்திரர் யாரென்று மிகுர்த சத் 
தீச்சோடே கூப்பிட்டான். 

௬ வானத்திலாவகுடி பூமியின்மே 
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லாவது, due Spars: ரவ! 
னும் அநதப புத்தகத்தைத் இறக்க 
வும் அதிலே நோசிகபபார்ச்சவும் 
கூடாதிருந்தது. « 

௪ ஒருவனும் அந்தப புத்தகத் 
தைச் திறந்து, ௮ல் கோக்ூப் ! 
பார்ச்தெதற்குப் பாத்தினாகக் an 
ணப்படாததினாலே சான் மிகவும் ! 
அழுதேன். 

டு ௮ப்பொழுது மூப்பர்களில் 
ஒருவன் என்னை நோக்க), நீ ௮ழ 
வேண்டுவதில்லை; இந்தப் புத்த 

கத்தைத் திறந்து, 11இதின் எழுமுச் 
இராகளையும் உடைகச்கும்படிக் 
குத் தாவீதின் வே ரா௫யெ "யூதா 
கோத்திரத்தில் தோன்றிய ங்கம் 
இதோ செயங்கொண்டிருக்கறது 
என்றான். 

& 1 அபபொழுது நான் பார்த் 
௮, ஆசனத்திற்கும் சான்கு €வன் 
களுக்கும் மூபபர்களுக்கும் மத் 
இயிலே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி நிற் 
கச்சகண்டேன்; அது அ௮டிககப 
பட்ட வண்ணமாகவும், ஏழு 
கொமபுகளையும் பூமி எங்கும் ௮ 
னுபபப்பட்ட பராபரனுடைய 
1*ஏழாவிகளாகிய '*ஏழு கண்களை 
யும் உடையதாகவும் இருநதது. 

௭ மேலும் அது வந்து அசனச் 
இன்மேல் உளுகச்கார்தவருடைய 

'*வலதுகரததில் இருந்த புத்தகத் 
தை வாக இற்று. 

6 

௮ ர அந்தப் புத்தகத்தை அது 
வாஙகெனெபொழுது, 11அந்த நான் 
கு சீவன்களும் இருபத்துரான்கு 
மூப்பர்களும் தங்கள் 1$சுரமண்ட 
லங்களையும், 1பரிசுத்சீவான்௧ளு | 
டைய செபங்களாகிய தூபவருக । 
சங்களால் (கிறைர்த பொற்கல 
சங்களையும் பிடித்துக்கொண்டு, 
ஆட்டுக்குட்டிக்கு முன்பாசீ ல 
ணக்சமாய் விழுந்து, 

  
௬ தேவரீர் *0அடிச்சப்பட்டு। 
உம்முடைய இரத்தத்தினாலே ag, 

௭௬ 08% ௧ல கோத்திரங்களிலும் birenaps: 
Oe, & 

சாரரிலும் தேசத்தாரிலும் (1 
4 ~~ 
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௬, 
| * வெளிப்படுததின விசேஷம் ௬ ௮ூகொசம. ௫௬௭ 
  

றச்) அனைச்கூட்டங்களிலும் 1எங் 
 களைப பராபரனுச்சாக வாங்கெ 
| சொண்டு, % 

ம 1௭௫ற்ள் , பரரபரனுக்குமுன் 
பாக எங்கை இராசாச்சளும் ஆ 
சாரியரும் ஆச்இனீர்) காஙகள் பூ 
MIC ஆஞ்கைசெய்வோம்) ௮ 
கையால் நீர் இந்தப் புத்தகத்தை 
வாஙகி இதின் மூத்திரைகளை ௨ 
டைக$றதற்குப் £பாத்திரராயிருக் 
இறீர் என்று “புதிய பாட்டைப் 
பாடினார்கள். 

௰க பின்னும் கான் பாததபொ 
மூது, ௮ஈத ஆசனத்தையும் €வன் 
களையும் மூபபர்சளையும் “சூழ்ந்தி 
ரத WSK தூதர்களுடைய 
சதகச்தைக் கேட்டேன்; அவர்க 
ஞடைய இலகசம் பதினாயிரத் 
இற்குப பதினாயிரமும்) ஆயிர 

திற்கு ஆயிரமுமாய் இருர்தது. 
௰௨ அவர்களும், அடிசக்பபட் 

ட ஆட்டுககுட்டியானவர் வல்ல 
மையையயும ஐசுவரியத்சையும்; 
ஞானத்தையும்; பலச்தையும, ௧ 

னத்தையும்; மகிமையையும், சோ 
। த்தரச்தையும் பெற்றுகசொள்ளுஇ 
'ஐதற்குப 1பாததிரராயிருககிறா 
என்று Nang சதுச்தோடே 
சொன்னார்கள். 

Dm அல்லாமலும்” வானத்திலும் 
பூமியிலும பூமியின்€மும இகுக் 
விற சிருட்டிகள் யாவும் சழுத் 
இரத.தின்மேல் உள்ளவைகளும் 
இவற்றினுள் அடங்கிய வஸதுச் 

| கள், யாவும் ?அசனச்தின்மேல் 
| உளுக்காஈதிருக்கிறவருச்கும் ஆட் 
'டுக்குட்டியானவருக்கும் 11தோக் 
'திரமூம், சனமும, மடமைடிம்; 

| வல்லமையும், என்றென்றைக்கும 
| உண்டாவதாக என்று சொல்லச் 
கேட்டேன். 

் ௰௪ 11அதற்கு ரசான்கு சீவன் 
களும்) ஆமன் என்று சொல்லிற்று; 

ப, மறுபடியும் ௮நத இருபத்துசான் 

கு மூ்பர்சளும் (வணச்சமாய்) 
விழுந்து “என்றென்றைக்கும் உ 
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யிரோடிருக்றெவரைத் தொழுது 
| கொணடார்கள். சி 

| + , | ௬. அதிகாரம். | 
ட்கீ முத்திரைக்ன. ஓவகெரனறாயத் இறக்சபபட்ட 

Cure, உலக முடிவுமடடும் சமபலிக்கபபோநெ 
|  காரியலச௭ இரக்கதரிசனமாயச் கூறிக்கப்பட்டது 

பி ன பு ஆஐட்டுக்குட்டியானவர் 
மூத்திரைகளில் ஒன்றைப் பேர்க் 
க கண்டேன்; அல்லாமலும் 
“நான்கு சீவன்களில் ஒன்று (என் 
ணேைநோக்கு,) நீ வரது பார என்று 

இடிமுழச்கம்போலச் சொல்லக் 
கேட்டேன். த 

௨ ௮பயொழுது நான் பார்க்கை 
யில், வெணமையான குதினா 
யைக் கண்டேன்; 1$௮தின்மேல் 
இருஈதவன் வில்லைப பிடித்திருந் 
தான்; அவனுக்கு ஒரு இரீடம் 
கொடுக்கபபட்டது; ௮வன் செய 
முள்ளவனாய்ச் செயிக்கும்படிக் 
குப புறபபட்டான். 

௩ ரி பினபு ௮வர் இரண்டாம் 
மூச்திறாயைப பேர்த்தபொழுது, 
இரண்டாம் வானது; நீ வந்து 
பார் என்று சொல்லக்கேட்டேன். 

௪ 1$உடனே அக்கினி நிறமுள் 
ள வேறொரு குதிரை புறபபட் 
டத; அதின்சேல் இருந்தவன் பூ 
மியில உள்ளவர்கள் ஒருவரை ஒரு 

- வா கொலைசெய்யத்சக்கதாகச் ச 
' மாதானத்தைப பூமியிலிருந்து ௭ 
“டுத்தபபோடுகிற தற்கு ௮திகார 
 மூம், ஒரு பெரிய கட்சமுூம ௮வ 

'னுசகுச் கொடுக்கபபட்டன. 

. ௫14 பின்பு அவர் மூன்றாம் முத் 
இணாயைப பேர்த்தபொழுத, 
மூன்றாம் சவனானது நீ வந்து 

। பார் என்று சொல்லக்கேட் டேன், 
உடனே மான் ப்ரர்ச்கையில் Ne 

ட ரூ கறப்புக் குதினாயைச் சண் 
டேன்); அதின்மேல் இருந்தவன் 
ஒரு தராசைச் தன் ஸீகயில் பிடித் 
இருந்தான். 

| ௬ ௮ம்போது, உழக்குக்- கோ 
துமைக்கு* ஒரு தேகாரிப்பணம், 

மூவுழக்கு ஷாற்கேறதுமைக்கு ஒரு 
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மங்கெ கிறமுள்ள குதினையைக் 
கண்டேன்; அதின்மேல் இருந்த 
வனுக்கு மரணமென்றுபேர்; மரித் 
சோர் ஸ்தலம் அவனுடனே கூடச் 
சென்றது; *கட்கத்தினாலும், பஞ் 
சத்தினாலும், சாவினாலும்; “பூமி 

யின் துஷ்டமிருகஙகளினாலும பூ 
மியின் கால்பஙஇில் உள்ளவர்க 

ளைக கொலைசெய்யும்படிக்கு அதி 
சாரம் அவனுக்குச்* கொடுக்கப் 
பட்டது. 

௯ 4 பின்பு அவர் ஐந்தாம் முத் 
இரையைப் பேர்த்தபொழுது, ப 
ராபரனுடைய வசனத்தின்கிமித்த 
மூம் 'தாஙகள் கொடுத்த சாட்சி 
யின்கிமித்தமும் கொல்லபபட்ட 
வாகஞஷடைய “த்துமாக்களைப 
9பவிபீடத்தின்ழே சண்டேன் 

௰ அவர்கள், 10பரிசுத்தமும் சத் 
இயமூமுள்ள ஆண்டவரே, !!எது 
வனாக்கும் 'தேவரீர் கியாயத்தீரப் 
புக்சொடாமலும்) பூமியின்மேல் 
குடியிருக்றெவர்களிடத்தில் எங் 

கள் இசத்தத்தைக்குறித்துப் பழி 
வாங்காமலும் இருபபீர் என்று மி 
குந்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார் 

கள். 

De அப்பொழுது 13அவர்சளுச் 
கு வெள்ளை அங்கிள் "கொடுச் 
சப்பட்டதுமல்லாமல், ௮ வர்கள் 
தங்களைப்போலக்கொலைகெய்யப் 
படுபவர்களாகயெ தங்கள் உடன்ப 
ணிவிடைச்சாரரும்தக்களுடைய 
சகோதரரும் வந்து நிறையும 

ச்     வும்) பின்னும் 1கெரஞ்சக்காலம் 

4 ஏசே௰௪ ௨௧ 
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@m.0) வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ௭ அதிகாரம். ப 

சேகாரிப்பணமென்றும்; ' "எண் | இ பி. ௧௬. | இளைப்பாறவேண்டும் எனழ் அவர் 
ணெயையும் பழஇரசத்தையும் சே | ச | களாக்குச் சொல்லப்பட்டது. 
தப்படுத்தாதிருப்பாயாக என்தும் | 1@ed wr) ar, ஏ பின்பு அவர் ம் முத் 
நான்கு சீவன்களின் மத்தியிவிருக் தஇினாயைப் பேர்க்சச் டன்) 
# உண்டான சத்தத்தைக் கேட் உடனே பூமி மிகவும் ARIS 
டேன். ௨ ௮; 1*சூரியனும் சம்பளியைப்போ 
௭ 4 பின்பு அவர் சான்தாம் முத் | லக் கறுப்பாயிற்று; சந்திரன் முழு 

திரையைப் பேர்த்தஇிபாழுது, ரா (2 கெரி ௪ ஈ வதும் இரத்தம்போல ஆயிற்று. 

ன்காம் சிவனானது) கீ வந்துபார் Om 17வானத்தின் நட்சத்திரங்க 
என்று சொல்லக்கேட்டேன். சூம், பெருங்காற்றினால் ௮சைக் 

௮ உடனே கான் பார்க்கையில் | 3சசரீ க & கப்பட்ட அத்திமரம் பருவமில்லா 
சீர் சன் காய்களை உதிர்கறெதுபோ 
லப பூமியிலே விழுந்தன. 

௰௪ 18வானமும் சுருட்டப்பட் 
ட புத்தகம் போலா? விலகிப்போ 
யிற்று; 13மலைகள், தீவுகள், யாவும் 
தீஙகள் இடங்களைவிட்டு விலக 
கப்பட்டுப்போயின. ; 

௰டு மேலும் பூமியின் இராசாக்க 
ளும், பெரியோர்களும், சேனைத் 

தஜைவர்களும்) ஐசுவரியவான்ச 
ளம்), பலவான்களும்; அடிமை 
கள் யாவரும், சுயாதினர் யாவரும் 
பர்வசங்களின் குகைகளிலும் 
"18ல் மலைகளுக்குள்ளும் ஒளித்துக் 

| கொண்டு, பர்வதங்களையும் சல்ம 
லைகளையும் கோக்கு, 

oe *1௫ருடைய சோபாக்கத 
னை தோன்றுகிற பெரியகாள் வர் 

। திருக்கன்றதே; **நிலைநிற்கத் இரா 
ணியுள்ளவன் யாவன்? 

௰எ ஆகையால் “நீங்கள் எங்கள் 
மேல் விழுந்து, அசனத்தின்மேல் 
உளுக்காந்திருக்றெவருடைய மு 
கத்திற்கும், ஆட்டுக்குட்டியின் 
கோபத்திற்கும் எங்களை மறைத்து   80௪சா ௨ Om 
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அடக்குங்கள் என்று கூப்பிட் 
டரீர்கள். 

ஏ. அதிகாரம். 
* OG sige பாராபானுடைய அடியார்சளின் 

செற்றிசளில் முத்திராபோட்டதையும், ௪ இல் 
ரகேல் கோதடரககளில் முத்திராபோடப்பட்ட 

* வர்சளின் இலக்கத்தையும், ௬ மற்றச் சரஇகளில் 

எண்ணில்லாத இரளான கூட்டம்' ஆசனத்துச்ு 
முன்பாச வெண்மையான வஸ்திரழ், pisos 
தல்கள் கைகளில் குருத்தோலைகள் பீடித்து ரின 
றதையும், 6௪ இவர்கள வளஇரற்சள் ஆட 
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சுடமிதுள் இரத்தத்தில தோயக்சபபட்டதென் 
ததையும் சொல் வியது. 

திசைகளிடத்திலும் நான் 
கு தூதர்கள், நின்றி, " ஒரு சாத்றா 
இலும் பூமியின்மேலாவது சமுத் 
இரத்தின்மேலாவது ஒரு மரத்தின் 
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| ௩ இ. . வளி 0௬ 8, * புறபபட்டதையும, 6௨, அபகோது. முதலாவது 

| ௯ சமுத்திரத்தில் இருத். வ 9 எசே ௦௪ Da. | வாதை கடர்துபோனதைய்ம், 65, ஆரும் எச்சா 
।னுள்ள் சருட்டிகளில் மூன்றில் 3 வெளி மர ர | எம ஊதபபட்டதையும, 6௪ சட்டபபட்டிருந்த 

| ஒருபங்கு செத்து பபோயிற்று; ira ne | சாதூதுதாகள் கிடடுலீடபபட்டதையும் சொல் 
. : . . . வ ௯ | 

 கபபல்களில்மூன்றத்தொருபங்கு $ வெளி மச ௪. ae : 
pias , on ம $ஜிரதாம் தூதன் எக்காளம் "par 5) 

a. மா | * ® ட 

௰ ஏ மூன்றாம் தூதன் எக்காளம் an «Gr ௯ | னு அப்பொழுது ''வானத்திலி 

| ஊதினான்; *அபபொழுது ஓ மடு ௨௬, 06 ' ருந்து பூமியினீமேல் விழுந்த ஈட் 

பெரிய ஈட்சத்திரம் தவட்டியைப் இனை . | சததிரசதைச் சண்டேன்; அதற் 
போல எரிந்து வானத்திவிருந்து | 9 வெர் ௨ ச. டட பாதாளமாயெ குழியின் இற 
விழுந்தது; அது ஆறுகளில் apar St கோல் கொடுக்கப்பட்டது. 
|றத்தொருபங்கன்மேலும் நீருற் | ௩௦. | ௨ அது பாதாளக்குழியைத இறக் 
,அகள்மேலும் விழுக்தது. pre OO ee உடனே பெருஞ்சுளையின் 

ve ம் . ச 
| ௪ *அந்த ஈட் சச்இரச்திற்கு 19 லூச் 3 ர்க புகையைப்போல; அதக் குழியி 

' எட்டி என்று போ; "இஇுனாலே கெளி ௨ ௮ விருஈது புகை எழுமபித்று; அர் 

  

| 
{ 

RD & @, we 

தண்ணீரில் மூன்றதசொருபஙகு | ௨௪ 
 எட்டியைபபோலக் சசபபாயிழ் | 18 Gua - 
று; இபபடிச காபபான தண்ணீ। ' 

। ரினாலே மனிசரில் ௮சேசா செத் 
தாரகள், 

| 14 o& Cord, & 

நியா எ, oe. 

  

Oe. | நான்காம் தாசன் எக்கா 
ளம் ஊதினான்; ௮ பபொழுத | 

| ரூரியனில் மூன்றத்சொருபங்கும் 
|சறர்திரனில் மூன்றத்தொருபங் 
கும், நட்சத்திரங்களில் CPOE | 16 Gare ae 
தொருபங்கும் சேதப்படுத்தபபட் | a Gor we 

டன; அதினாலே அவற்றவற்றின் | 54 எச ௯ 
"மூன்றில் ஒருபங்கு இருள் ௮ 0.4௮ 4 « 
டைந்தது; பகலிலும் மூன்றில், 
ஒருபங்கு பிரகாசமில்லாமல் இ 

150 we 

  கருர்சது; இரவிலும் அபபடியே 8 Ged ௬௬ 

ஆயிற்று. 
௰௩ 4 பின்பு ?ஒரு அசன் வானச் 

இன் மத்தியிலே பறந்துவரச்சண் 
' டேன்; அவன் இனிமேல் ad Sores 
| காளம் ஓதவேண்டிய மற்ற மூன் 
று தூதருடைய எக்காள சத்தங்க 
ளால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்க 

| ஞக்கு ஐயோ, ஐயோ, ஐயோ; 

| வேதனைவரும் என்று மிகுகத சத் 
।சமிட்டு்ச் கூப்பிடச்சேட்டேன். 

* க 20 யோபு ஈ ௨௪ 
Tet அதிகாரம். or ௨ on 

ms pro தூதன் எக்சாளத்தை ஈளதின போத, கா | வெளி ் os   ஈத்திவிருசது விமுஈத ஈட்சத்திமென்னும் சாத் 
So nee aie me 

  

  wwe ee nee 

தீக குழியின் புசையினாலே சூரி 
டயனும் ஆகாயமும் அஈதகாரபபட் 
டன, 

௩ அல்லாமலும் அர்தப புசை 
யிலிருஈது 14வெட்கெகிளிகள் பு 
இபபட்டுப் பூமியின்மேல் வந்த 
ன; 15அவைகளுக்குப் பூவியின் 
சேள்களுககு உணடாயிருக்கிற 
அ.இகாரத்திற்கு ஓபபான அதிகா 
ரம் கொடுச்சபபட்டது. * 

௪ மேலும் அவைகள் '$பராபரனு 

டைய முத்திரையை நெற்றிகளில் 
சரியாத மனிதமைமாத்திரமே அன் 
றி, 1பூமியின் புல்லையும் பசுமை 
யான எந்தப பூண்டையும் ஏந்த 
மரத்தையும் சே சப்படத்சாசப 
டிக்கு அவைகளுக்கு உத்தரவு 

கொடுசகபபட்டதி. 

௫ மேலும் அவர்களைச் கொலை 
செய்யும்படிச்கு அல்ல, 1£ஐந்து 

ழாதமளவும் அவர்களை வேதனைப் 
படுத்துமபடிச்சே அதிசாரம் ௮ 
வைகளுக்கு*் விகாடுக்கப்பட்ட 
த; அவைகள் செய்யும் வேதனை 
சேளானது மனிதனாச் கொட்டும், 
பொழுது உண்டாகும் வேதனை 
யைப்படேல இருக்கறது. 

௬ ஆந்சாள்களில் மனிதர்கள் 
மரணத்தைச் தேடி' அதைக் காணு 

| ிருப்பார்கள்; மரிக்க ஆசைப்படு 

    
  

~



  

  

௫௫௨ 

வார்கள்; மரணம், அவர்களுக்கு 
விலட தடிப்போம். | 
௭ மேலு£ 1அந்த வெட்டுச்சிளி ‘ 

களின் உருவம் யுத்தத்திற்கு எத்த 
COTS SC LIL குதிமாகளுக்கு 
ஓப்பாயிருந்தது; அவைகளின் த 
லைசன்மேே np OF satan 
போன்றவைகள் இருந்தன; *y 
வைகளின் முகங்கள் மனிதரு 
டைய முகந்களைப்போல இருக் 
தன, அவைகளின் மயிர் ஸ்தி 
ரிசளுடைய மயிர்போல இருக் 
திதி 

௮ 4இவைகளின் பற்கள் சிங் 
கங்களின் பற்களைப்போல இருர் 
தன. 
& அல்லாமலும் மார்பில் இ 

ருப்புக சவசங்களைப்போல, sa 
சங்கள் அவைகளுக்கு இருந்தன; 
அவைகள் சிறகுகளினால் செய்த 
இரைச்சல் யுத்தச்திற்குச் செல்லு 
இற 5அகேசம் குதிரைகள் பூண்ட 
இரதங்களின் இனாச்சலைபபோல 

இருந்தது. 
௰ மேலும் அவைகள் தேள்களின் 

வால்களுக்கு ஓப்பான வால்களை 
யும், ௮ந்த வால்களில் கொடுக்கு 
களையும் உடையவைகளாய் இருக் 
தீன; இப்படி. அவைகள் ஐந்துமாச 

மளவும் மனிதனைச் சேசப்படுத் 
துவதற்கு ௮இசாரததை உடைய 
வைசஎரய் இருந்தன. 

Os அன்றியும் "பாதாளத்தின் 
தூதன் *அவைகீளுக்கு இராசனா 
யிருக்கறான்; அவனுக்கு எபிரேயு 
பாஷையிலே ௮ப்தோன் என்று 
ம்; இரேச்கை பாஷையிலே ௮ப் 
பொல்லியோன்ர் என்றும் பேரு 
ண்டாயிருச்சன்றன. 

De 4 ?முதல்€வதனை போயிற் 
3 இதற்குப்பின்பு வேறிரண்டு 
வேதனைகள் அனே வருசன்றன. 

௰௩ 4 இராம் தூதன் எக்காளம் 
ஊதினான்; அப்பொழு, பரா 
பரனுக்கு முன்பாக "இருச்த பொற்   

இ. பி. ௬௬. 

1 யோவே 

ச, 

a. 

2aere., &, der 

‘5 சனி ௭ ௮ 

$4யோகேச ௬ 

5CurGe ௨ 

டஇ௬,௭, 
6@ as 
7a we 
8 எபே a2 2 

* அதாவது Wem 
சாரன, 

9 கெளி ௮௬ 

10கெளி மச 

do. 

ர அல்லதுமூனற 
ச்தொருபககை 
ஒரு மணிசேரத 
திலும் கொலை 
செயயும்படிக்கு 
11சசே ௧௮ ௪ 
12௪௨ ௬௮ oe 
தானி ௭௰ 

18 வெளி ௭௪ 

14௪ சாளா de. 

௮ ஏசா டு 

௨௮, ௨௯, 

15 ஏசா ௯ ஐ 

  பீடத்தின் சான்கு கொம்பு களிலு 
mane nee ae eet gem tm 

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ௯ அ௮திகாசம். 
ப 

மிருந்து ஒருவன் ஏக்காஷர்தைப் 

பிடித்திருந்த ஆரும் அதனை 
நோக்கி, ச 

௰௪ 11நீ ஐபிராத்தென்னும் பெ 
ரிய ஆத்தினிடத்திலே சட்டப் 
பட்டிருக்க சான்கு' அதனா ௮ 
விழ்த்துவிடு என்று சத்சமிட்டுச் 
சொல்லக்கேட்டேன். 

௰௫ உடனே அந்த நாறு தாதர் 
களும் அவிழ்த்துவிடபபட்டார் 
கள்; அவர்கள் மனிதர்களில் மூன் 
ஐத்தொருபங்கைச் கொலைசெய் 

யும்படக்கு ஒருமணி நேரத்திழ் 
கும், ஒரு நாளுக்கும்; ஒரு மா 

தீதீதிற்கும், ஒரு வருஷத்திற்கும்] 
எததனமாச்சகபபட்டு இருந்தவர் 
கள். 

Oe 1குதிரைச் சேனைகளான 
13இராணுவங்களின் தொகை இ 

ருபது கோடியாய் இருக்தது; 13௮ 
வைகளின் தொகையைச் கேட் 
டேன். 

Der தரிசனையிலே. குதினாகளை 
யும் அவைகளின்மேல் இருந்தவர் 
களையும் எப்படிச் சண்டேன் என் 
ரால், அவர்கள் ௮க்இனி நிறமும் 
பதுமராக நிறமும் கந்தக நிறமு 
மான மார்பின் கவசங்களை உடை 
யவர்கள்; 1*குதிரைகளுடைய த 
லைகள் சிங்சங்களுடைய seus 

க Cure இருந்தன; Bb ganas 
ஞூடைய வாய்களிலிருந்து அக்கி. 

னியும்) புசையும், கந்தகமும் புறப் 
பட்டன. 

Do அவைகளுடைய வாய்களி 
விருந்து. புறப்பட்ட அக்கினி, 
புகை, கந்தகம் என்ற இம்ஞூன்றி 
னாலும் மனிதரில் மூன்றத்தொரு 
பங்கு , கொலைகெய்யப்பட்டார் 
கள். 4 

மக அந்தச் குதிறாகளுடைம 
வல்லமை அவைகளுடைய வாயி 
லேயும் வால்களிலேயும் இருக் 
இன்றது; எப்படியெனில், ௮ 
களுடைய வால்கள் பாம்புசளுக் ! 
கு ஓப்பானவைகளாயும், தலைகள் ' 
ட 

  
  

 



வைக 

. வெளிப்படுத்த விசேஷம் ம அதிசாரம். Get 
  

அ 

உள்ளவ களாயும் இருக்கின்றன, 
அ௮லைகளாலே சேதம் செய்கன் 
றன. ப 
௨௰ அப்படியிருந்தும், ௮ந்த வா 

| தைகளால் கொலையுண்ணாதை மற்ற 
மனிதர்கள் ]தங்கள் கைகளின் 
இரியைசளைவிட்டுச்குணப்படவி 
ல்லை; ௮வர்கள் பின்னும் ules 
ளையும்; பொன்; வெள்ளி) 
ப; சல், மரத்தால் செய்யப்பட்ட 
வைகளாயும், காணவும் கேட்க 
வும் ஈடச்சவும்மாட்டாதவைகளா 
யும் இருக்கற விக்செகங்களையும் 
தெரீழுதுகொண்வெரந்தார்கள். 

௨௧ அல்லாமலும் அவர்கள் 
தங்கள் கொலைபாசகங்களையும், 
*தஙகள் சூனியங்களையும்) தஙகள் 
வேூித்தனங்சளையும், தங்கள் கள 
வுகளையும் விட்டுக் குணப்பட 
வில்லை.' 

௰. அதிகாரம். | 
ன் வல்லமையுளள ஒரு தூதன சன் சையிலே தி 

| 
| 

  
றக்கபபட்ட புத்ததததோடே காண்டு, ௬. 
இனிச்காலழ் இராதெனறு எனறெனறைக்கும 
ிவிக்றெவர்மேல் ஆணையிடடதையும், ௬ யோ 
வான அரதப புத்தசததழை எடுத்துச் சாப்பிடும் 
படி. கடடளைபெற்றதைடிம சொலவியது 

பின்பு பலமுள்ள வேறொரு தூ 
| தன் இறங்கக்சண்டேன்; மேகம் 
| 
(அவனைச் சூழ்ந்திருந்தது; “அவ 
னுடைய சிரசின்மேல் வானவில் , 
இருந்தது; அவனுடைய முகம் 
“சூரியனைப்போலவும், 7அவனு 

டைய கால்கள் அக்கினிச் தாண் 

களைப்போலவும் இருந்தன. 

௨ மேலும் விரிச்சப்பட்ட ஒரு 
சிறிய பூத்தகச்தை ௮வன் தன் கை 
யில் பிடித்துச்சொண்டு, தன்னு 
டைய வலதுபாதத்தைச் சமுத்தி 

ரதீதின்மேலும் இடதுபரீதத்தைச் 
தரையின்மேலும் வைத்து, 

மிசவும் சத்தமிட்டு கூப்பிட் 
டான்; ௮வன் கூப்பிட்டபொ 
முதி, ரீஎழு இடிகளும் தங்கள் சத் 
தங்களை £ முழக்கி. 

க்     
  

> Raed மூழங்குறதுபோல |   

இ. பி, ௬௬. 
ee ta 

1@ Ger «a 

a.m, 

Qa Cor oe o 

@ Cur ௩௨ 
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௧௭ க கொரி 
ம வம், 

34h சம்டு ௪ 

ஈ௩டு மடு gr 
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4 வெளி, ௨௨ 

மட 
5 ஏசெ ௪, உழு 

6மத் ௨௭ ௨ 

கெளி, ௪. மச 

7 வெளி கம்டு 
8 சத ௨௮ ௨௮ 
9கெளி௮ுட 

10 தானி ௮௨௯. 
ம௨, ௪, ௯, 

11உமோசுறு 
sich Oa ௭ 

19 வெளி, 

0G) 

18 சானி ம௨ ௭ 

வெளி, ம்௬டி௰்எ 
144Q8Cs mm & 

Gael & os 

or @ 

de 

1௦௪ வச 

16 எரே ல்டூம்சு 

ஏசே ௨ oy' 

௩, க, ௨, ௩ 

௪ ௮வ்வேழு இடிகளும் தீங்கள் 
அத்தவகளை முழக்சிபொழுத; 
கான் (அதை) எழுதவேண்டுமென் 
று இருந்தேன்; அப்பொழுது 1ஏ 
மூஇடி. முழக்கங்கள் சொன்னவை 
களை நீ எழுதாமல் முத்திரைப்ப 
டுத்து ' என்று வானத்திவீருர்து 
ஒரு சதீதம் உண்டாகச் கேட் 
டேன். * 

௫ அன்றியும் கான் சமுத்திரத் 
தின்மேலும் தமாயின்மேலும் நிற் 
சச்கண்ட தூதன் 1'தன்னுடைய 
சையை ஸஷானத்திற்கு நேராக 
உயர்த்தி, இன்னம் காலம் வர 

(இல்லை), 
சு பூராபரன தம்முடைய ஊ 

ழியக்காரராகிய தீர்க்கதசரிரிகளுக் 

குச் சுவிசேஷமாய் அறிவித்தபடி. 
ஏழாம் தூதன் எக்காளத்தை ஊதும் 
சத்தத்தின் 1*காட்களிலே !3௮வ௬ 
டைய இரகசியம் நிறைவேறும் 
என்று) 
a 14வானத்தையும் அதிலுள்ள 

வைகளையம், பூமியையும்; ௮ 
லுள்ளவைகளையும், சமுத்திரத்தை 
யும் ஆதிலுள்ளவைகளையும் சிருட் 
டித்தவ.ராயும் என்றென்றைக்கும் 
பிழைக்கிெறவரதயும் இருக்கறவர் 
மேலே ஆணையிட்டுக் (கூப்பிட் 
டான்) 

    
௮ 4 பின்பு நான் கேட்கும்படி, 

வானத்திலிருந்து சத்தமிட்டவன் 
மறுபடியும் என்னுடனே சொன் 
னது; சமுத்திரத்தின்மேலும் தீனா 
யின்மேலும் கிற்றிற சாதனுடைய 
கையிலிருக்கிற விரிச்சப்பட்ட ச 
இய புத்தகத்தை நீபோய் வாங்க 

| கொள் என்றான். 
௯ அந்தப்படி”. "நான் காசனி 

டத்திலீ போய்; இந்தச் சிறிய புத் 
தகத்தை எனக்குக் கொடுக்க 
வேண்டும் எனீறேன்; அப்பொ 
முது அவின் என்னை நோக், 16நீ 
இதை எடுத்து, விழுங்கு; உன் 
வயித்றிற்கு இது சசச்சப்பண் 
ணும்; ஆதலும் உன் வாய்க்கு   

  

சு
 

  
 



  

  

  
| 

4 

௫௪௪ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நிக அ௮.இகாசம். a“ 
  

இது தேனைப்யோல மதுரமாயி 
ருக்கும் ஏன்றான். 

௰ அப்படி. நான் அர்தச் றிய | ' 
புத்ககச்தைச் தூாசனுடைய கை 
யில் வாதை விழுங்கினேன்; 

(என், வாயக்கு அது தேனைப்போ. 
ல மதுரமாய் இருர்சது; ககன்] 2 
அதை .விழுங்கெபின்டு *என் 
வயிறு மிகுத்த சோய்பட்டது. 

ow அப்பொழுது அவன் என், 

    

                
யும் Obs senda Laat 

யும், தேசத்சாரையுக், பாஷைச் , 
காரமாயும்; இராசாச்சளையும் குறி 
த்துத் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல , 
வேண்டும் என்றான் 

௰க. அதிகாரம், 
ஈ இரண்டு on Asa நீச்கதரிசனம சொனன | 

தையும், ௬, அவரகள மழைபெயயாதபடிக்கு 
வானத்தை அடைக்க அதிசாரம் உளளவர்களா 

டயிருந்ததையும, எ மிருகம அவாகளோடே 
எ.தாதது, அவாகளைச் சொனறதையும, ௮ அவா 

  

இ. பி. ௧௪. 
பலதை எலினா 

1]ஏசே Am a. 
9ஏசே டே Oo 
3 ஏசே சம். 5 
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வாயாக 
7 ghol பூம் 

8 Qacl on @ 

9 Gad ad » 
130 வெளி ௨௨௬ 
13] வெளி 0௯ம் 

iT yep ere 
எவும் ௮இிகா 
கதைக் கொபெ 
பேன; அவா 
கள இரக்கதரி௫ 
னம சொல்லு 
வராகள 

lem Ga து, 

எரே மீத De, 
சகரி ௪ ஈ,ம்௪, 

சள உடல்கள அடக்கம்பணணபடாமல் Bim | ட் 

து; 0௧' மூனறரைராளுக்குப பினபு எழுகதிருஈத | 
தையும், de இசணடாம வாதை ஈடநதபோ | 
னதையும, 0௫ எஏழாம எக்காளம,௪த்தக்கபபடட. 
தையும் சொவவியது 

பின்பு ஒரு தடிக்கு ஓயபான 
௮ளவுசோலை (ஒருவன்) எனக 
குக் கொடுத்துச் சொன்னதாவது: 
*நீ எழுந்து, பராபரனுடைய ஆல 
யத்தையும் பலிபீடத்தையும், அதி   

  
சொல்லும்படிச்கு, அவர்களுக்கு | 
அதிகாரத்தைச் கொடுப்பேன். | 

18௨ இரா ௧ம், 
dan Gris 

Oo, @ ve 

ஏசே ௪௬ ர 

இசே a. @ 
de Gor De 
௨௯ 

Jie இரா 0௨௭௧ 
weds @ da, Wer 

76௨ மோ ௭ 
ம௯ 

லே தொழுதுகொள்ளுகிறவர்களை | 17 தூச் ௯. ௨௨ 

4? sare LING GIS OSM. ப் சொ ae 

ஆலக்திற்குப் புற்ழே இ) மர gt இற பிரகாரம் புறத்சேசத்சா। nae 
ஃரூக்குக் சொடுக்கப்பட்டபடி வெளி ௦ 
யால், அதை அளவாமல் தள்ளுவா அ ௪; 3 

7s; * 7பரிசுத்தபட்பீணத்தை ௮ 99ம், ௧ bo. 
வர்கள் “நாற்பத்திர்ண்டு மாதமள! கெளி oxy 

வும் மிதிப்பார்ளள். 13 Ge be 

> “God cargpenu இ, ௦ 

ரண்டு சாட்ரிகளும் இரட்டுச்சே 
லை உத்திககொண்டிரும்கிறவர் 
களாய் “ஆயிரத்து இருதாற்று ௮று 
பதுநாஎளவும் 1! பகிர்க்கசரிசனம் i #8 om, Oh 

  
Aus பட்டணத்தின் பெரிய ; 

  

௪ அவர்சளே பூமியின்சீ ஆண் 
டவருச்குமுன்பாக கித்றே 139) 
ரண்டு ஒலி௨மரஙாளும், இரண் 
டு விளக்குத்தண்டுகளும் ஆனவர் 
கள். 

“௫ ஒருவன் அவர்களைச் சேதப 

படுத்த விரும்பினால், 13அவர்களு 
டைய வாயிலிருஈது EB at} 
புறப்பட் டு, ௮வர்கரரடைய சத்து 
ருச்களைப பட்டிக்கும்; 14அவர்க 
ளைச் சேதப்படுத்தவிரும்புகிறவன் 
எவனோ ௮வன் அப்படியே சாக 
வேண்டும். 

௬ அவாகள் திர்க்கதரிசனம் 
சொல்லீவருறெ நாட்களிலே hw 
ழைபெய்யாதபடிக்கு QUT OI SOE 
HO EB OSHS அதிசாரம் ௨ 
டையவர்கள்; மேலும் 18அவர்கள் 
தண்ணீர்களை இரத்தமாக மாற்று. 
றத தற்கும், எச்சாலச்திலேயும் தக. 
கள் இஷ்டபபடி பூமியைச் சகல 
விச வாதைகளாலும் அடி.க்நிறதற் 
கும் அதிகாரம் உடையவர்கள். 

எ. ரி மேலும் அவர்கள் சகன் 
சாட்சியை முடிச்கும்பொழுது | 
”பாதாளததிலிருந்து ஏறுகிற iA) 
ரும் “அவர்களோடே யுத்தம் ! 
பண்ணி அவர்களைச் செயித்து, | 
அவர்களைச் கொலைசெய்யும். 

லு அவர்களுடைய உடல்கள் ' | 

வீதியிலே இடக்கும்; ௮ர்தப் vey 
டணம் சோதோமென்றும் இப । 
சென்றும் ஞான அருத்தமாய்ச் | 

சொல்லப்படும்) அதிலே அவர்க 
ஞடைய கர்த்தாவும் சலுவையி , 
லே அறையப்பட்டார். - 

& 9 ?சனச்கூட்டங்களிலும்; 
கோத்திரங்களிலும் பாஷைகச்சார. 

ரிலும்; புறத்தேசத்தார்களிலும் (௮ 
கேகர்) அவர்சளுடைய உடல் ! 
களை மூன்றரை மாள்வலாக்கும்! 
பாரத்தச்கொண்டு ௨ர்சதமல்லா ! 
மல், 34அவைகளைக் சல்லறைக | 
SNA COMED OSHS இபம்சொ ட 
டுக்சவுழ் இல்லை.



மலவலலயமைககை.   

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 0௨ அதிகாசம், GrG 
  

ம XyiArewo SissshAs 
ளும் பூமியின் குடிகஞச்கு வே 
தனை செய்தபடியினாலே அவர்கள் 
(போனதற்காகப) “பூமியில் குடி 
யிருக்ெவர்கீள் சீர்தோஷப்பட் 
டுச் களிகூர்ந்து, ஒருவருக்கு 
ஒருவர் காணிக்கைகளை அனுப்பு 
GUT NR BOTs * 

மக ர *ஞூன்றனரை நாளுக்குப 
பின்பு பராபரனிடத்திலிருந்து 
சவ ஆவி அவர்களுக்குள பிர 
Caisse; அவர்கள் தஙகள் 
கால்களை ஊன்றி தநின்ருர்கள்; 
அபபொழுது அவர்களைப் பார்த் 
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களம் 1இயேசச்சிறிளதுவைகரு 
Dass சாட்சியை உடையவா 

களுமாகிய ' அவளுடைய சந்தி 
னே 7யுகாம் 
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தானி ௭.௨௪ 

| தெரி மச ௭ 

| டம மள 

கூட்டச் இள்மேலும் பாஷைககா 
6 

௫௪௭ 

சளின்மேலே தூராஷணமான நா 
மஙகளும்* Dor ger, 
e Cogn Vener som மிரு 

கம் புலியைபபோல இருஈதத; 
அதின் கால்கள கரடியின் கால்ச 

| ளேபபோலலும், '3௮.இன் வாய் சிங் 
' கத்தின் வாயைபபோலவும் இருக 
சின; மேலும் வல்ல கர்ப்பமான 

| வன'*கன் வல்லமையைபும், '*தன் 
' ஆசனத்சையும் !*மிகுந்த ௮திசாரத் 
தையும் அதற்குச் கொடுத்தான். 
௬ பின்பு அதின் தலைகளில் 

ஒன்று சாவுக்கு ஏதுவாய் !1காயப 
பசெசபபட்டதாககர் கண்டேன்; 

 பினபு சாவுக்கு ஏதுவான காயம் 
. சொஸதமாககபபட்டது; 11மேலு 

ம பூமியிலுள்ள யாவரும் ஆச்சரி 
, யதசோடே அரதசதுஷட மிருகத் 
தைப பின்பற்றி, 
௪ அமமிருகத்திற்ரு அப்படிப 

பட்ட அதிசாரகதைக் கொடுச்சப 
டியிளாலே வல்ல சர்பபத்சைச் 
தொழுதுசொணடார்கள்; அல்லா 
மலும 19மிருகத்திற்கு ஓபபான 
வன் யாங்ன? அதினுடனே யுச் 
FIDL CR COUT FG Eh Gy GOT யர்வன் 
என்றி மிருகசசையும் சொழுது 
சகொணடாகள 

டு மேலும் “பெருமையானவை 

களையும் தாஷவணு(களையும் பேசு 
தற்கான வாய் அகறகுச் கொசெ 

சபபட்ட5; அல்லாமலும் “நாற் 
பசிரண்மொசம ஈடஈதுகொள் 

கிறதற்ரு[ அதிகாரம் அதற்கு 
அளிசசபபட்டது. 
DRI Os) பராபரனணு 

டைய சாமர்தையும, “அவருடை 
இ கூடாரகதையும, பரமண்டலச் 
|தில வாசமாரயிருஈ நெவாகளையும் 
 தாவணிசூறெதறழுத சன் வாயைத் 

| தாஹண்மாகத் திறாதது, 
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ஊச செயிக்கும்படிக்கு, அதற்கு | 
(இடம் கொடுச்கபிபட்டீது; எர் 
தக கோத்திரத்தின்மேலும் சனக்| 
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ரர்மேலும் சேசத்தார்மேலும் அத, இ. பி, ௬௭௬. பூமியின் குடிகளுக்குச் பக்த 
ற்கு 1 அதாரம் கொகசெகபபட் அச் | இன்றது. 

Lg 

H ஆசலால் *உலகமுண்டான , 

வயம் செ eae: nl tie APU Le a nN அலுப்பை பயம 

3 வெலி, 

dg be oa ‘| 

2 வெளி, ம௭.து 

துமுசல் (பலியாக) அடிச்சப்ப ட உ௨மசோ சுவ | 

டும்படி. (நியமிக்கப்பட்ட) ge 
| ௩௨ சானி ௨௨ | 

| கபிலி ௪௬ 

டுச்குட்டியினுடைய சீவுபுத்தகத் " வெளி ௩டு 
திலே “பேரெழுசட்படாத பூமி, ad ௦௨, மடு | 

| ௨௧ ௨௭ 
யின் குடிகள்யாவரும் ௮தை ஈமஸ். 4 வெளி ௨ ௭. 
சாரம்பண்ணுவார்கள. 

௯௬ ‘wna Denia cr காதுள்காவ 
ஞாய் இருந்தால் கேட்சக்கடவன். 

௰ *சிறையாகப் பிடித்துச்சொண் ! “et be © 

OCur@ower சிறையாகக் கொ; 
305 இரா மறு ண்டுபோகப்படுவான்; *கட்கத்தி 

னாலே கொலைசெய்கிறவன் கட் | 
கத்தினாலே கொலைசெய்யப்பட 
பேண்டும்; இங்கே பரிசுத்சவான் 
சளுடைய பொறுமையும் விசுவா 

சமும் விளங்கும். 

௰ச 4 அன்றியும் வேறொரு மி 
ருகத்தைத் $சனாயிவிருந்து எழும் 
பக்சண்டேன்: அது தா ஆட்டுக் 
குட்டிச்ரு பபாய் இரண்டுகொம் 
பகை உடையதாய் வல்ல சாப 
பத்தைபபோல வசனித்தது; 

De அல்லாமலும் அது முந்தின 
மிருசத்தின் அதிசாரம் யாவை 
யும் ௮அதின்குன்பாக ஈடப்பித்து, 
சாவுச்மூ ஏதுவான சாயம் ஆறச் 
சொஸ்தமடைந்த முந்தின மிரு 
கத்சைப் பூமியும் ௮தின் Ges 
ளும் ஈமஸ்காரம்பண்ணும்படி 
செய்ததுமன்றி, 
௰௬ மணிதருக்குமுன்பாக வோ 

னத்திலிருந்து ௮க்இினியையும் 
பூமியின்மேல் இறங்சகபபண்ணக் 
சச்சதாகப் "பெரிய ௮டையா 
எங்களைச் செய்த்; 

௪ மிருசத்தின்முள்பாகச் செய் 
யும்படி SYS ௮ளிசஈப்பட்ட 
'அடையாளங்களினாலே” “பூமி 
யின் குடிகளை வஞ்சித்துச் கட்கத் 
தினாலே காயப்பட்டு, Mery 

பிழைத்த மிருகத்திற்கு ஒரு சொ 
ரூபம்பண்ணவெண்டும் என்று 
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Ohm De 

“9i Gach « ¢& | 

retin a யவை கணனிக் பயல அவனகக 

பத். வெ ne ml pee na tea 

.. வெளிபபடுத்தெ விசேஷம் ௰௪ அதிகாரம். 

| - பெரியோ,; ஐசு வரியவான்கள் 

வயம் யமம் ~ ர ணை 

௰டு மேலும் அம்[ிருகத்தின் 
' சொருபம் பேசத் .தச்சசாகவும், 
அம்மிருகத்தின் செரு பதசை 

' நமஸ்காரம்பண்ணாக 1யாவரை 
யும் சொலைசெய்யப்பண்ணத்சக் 
கதாகவும் ௮ம்மிருகத்தின் சொரு 
பததிற்கு ஆவியைச்* டுகொடுககும் 

படி அதற்குத் திராணி அளிகசப 
பட்டது. 

௰சு அ௮ர்சப்படி அது சிறியோர் 

த்ரிததிரர், சுயாதீனர் அடிமைகள், 
இவாகள யாவரும் தஙகள் தஙகள் 

வலதுகைகளிலே, அல்லது 1$தங 
கள் நெற்றிகளிலே ஒரு ௮டை 
யாளத்தைப பெறும்படிக்கும்,ர் 

Wor ௮ம்மிருகத்தின் அடையா 
எமாகய ௮௩த !1நராமத்சையாவது 
1*அதினுடைய நாமத்தின் இலச் 

। ககிதையாவது சரித்துக்கெர்ள்ளு 
| இிறவனைததவிர வேறொருவனும 
கொளளவும் விற்கவும் கூடாதப 
டிக்கும் செய்கின்றது. 

Oy $இஙசே ஞானம் விளக 

G0; மிருகத்தின் இலக்கம் ஒரு 
மனிதனுடைய - இலக்கமாய் இ 
ருக்கறபடியால், புத்தி உடைய 
வன் *1அர்ச இலச்சசசைச் கணக் 
குபபார்கசக்சடவன்; ௮தினுடை 
ய இலச்சம் ௬௭௬௬. a 

0௪. அதிகாரம். 
க ஆட்டுக்குட்டியானவரும், அவராடையவாளஞாம 

சயோனமலையினமேல் கினறதையம, ௬ ஒரு 
தூதன் சுவிசேஷத்தைப் பிரச ததையும, ௮ 
பாபிலோன் விழுர்ததையம, மட 'உலசத்தின 
அறுபபுக்காலததையும், அறுபபில அரிவாள இ 
டபபடடதையும, ௨௦ பராபானுடைய கோபமா 
இய திரா(.௪பபழத்தின கொயவும் ஆலையையும 
குறிததுச் சொல்லியது 

பின்பு சான் பார்ச்சையில் 52 
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க்கும், 6௨ பத்துக் கொமபுகளுக்கும வியாக்யொ 
னம எனனவென்பதையும, ௮ வேடிக்கு வரும 
சண்டன்யையும, ம௪ ஆட்டுக்குடடியின் செ 
யத்தையும சொல்லியது 

  

பின்பு ஏழு கலயஙகளையடைய 

அரத ஏழு தூதரில் ஒருவன் வந்து 
என்னை நோக, நீவா, திரளான 
தண்ணீர்கள்மேல் உளுச்சாக்சவ 
ளோடே, பூமியின் இராசாககள் 
வேசித்தன ம்பண்ணினார்சளே, 
“அவளுடைய வேடித்சனமாகிய 
இரசச்தால் பூமியின் குடி.சளூம் 
வெறியடைஈதாாகளே. 

௨ “அநத மகா வேரிக்கு வரு 
Go , ஆக்னையை உனக்குக் 
காண்பிக்கிறேன் என்றுசொல்லி, 
௬ 1அவியில் என்னை வனாஈதரத் 

இற்குக கொண்டுபோனான; gt 
டொ 5. 8 *ரணமான நாமங்க 
ளா 5 எழு தலைகளையும் 

10பூ ஈம்புகளையுமுடைய 
11இ மள்ள மிருகத்தின் 
மேல ஒரு ஸ்திரி ஏறி இருககச் 
சண்டேன. 

ன 15_ஐத ஸ்திரி இரத்தாம்பர 
மம் சிவபபான ஆடை.யும் தரித 
து, “பொன்னினாலும இரத்தினத 
தாலும் முதிவககளாலும் அலங்க 

நிக்கபபட்டு,* sor வேசிசசனமா 

கிய அழுவருபபுசகளாலும அசத் 
தத்தாலும 1*நிறைந்த '*பொற்பாத 
இரத்தைச் சன் கையிலே பிடித்தி 
ருந்தாள். , ச 

மேலும் 1$இரகசியம என் 
றம; பூமியிலுள்ள ௮ருவருபபுகு 
ளுக்கும் வேிகளுக்கும்ர் 1*தாயா 
இய மகா பாபிலோன் என்றம்; 

அவளுடைய நெற்றியிலே நாமம்     ளிமுதியிருந்தது. 

  

    

GOm 

9. பி. ௬௯.| ௬ மேலும் அந்த ஸ்திரி 19பரிகச் 
செல டிதுவான்௪எளின இரத்தத்சாலும் *9இ 

| யேசுவின்டைய சாட்சிகளின் 
| Ged oes , இரத்தத்தாலும் **வெறிகொண்டி 
28 ௨௪... ருகீகிறதைச் சண்டேன்; அவளை 

9 வெளி ௦௮ ஈ | நான் கண்டு மிகவும் ஐச்சரியப் 

(24 கேர் பட்டேன் 
oy a | எரி இுபபெொழுது தூசனான்௨ன் 
ராக ௩ ௪! என்னை நோக்கு, எனின 5S) 

st லே ஆச்சரியபபடுகிருய்; “Ons 
os அ “| ஸ்இரியின் இரகசியத்தையும் இவ 

> Gua! ve a, பாச சிமக்கிெற ஏழு தலைகளையும் 
, பதீதுக்கொம்புகளையுமுடைய மி 
| ருகத்தின் இரகரியச்தையம் உனக் 
முச் சொல்லுறேன். 
௮ 4 நீ சண்ட மிருகம் (முன் 

னே) இருந்தத; (இப்பொழுது) 
அது இலலை; (இனிமேல்) yg 
பாதாளத்திலிருந்து இரும்ப ஏறி 
வரது *3அழிவுச்குப்போம்; ௮ன் 

௦௪ | நியும் லோகத்தோற்றமுதல் 742வ 
ட புத்தகச்திலே பேர் எழுதப்படாத 
பூமியின் குடிகள், மூன்னிஞந்தது 
மாய் (இப்பொழுது) இராததுமாய் 

அலகில் | (இனி) இரூபபதுமாயிருக்றெ?மி 
17 வெளிய ௯ | ருகத்தைப பார்த்து அச்சரியபப் 
௦௩ ௨ | டவொர்கள், ஞானமுள்ள புத்தி 
ணை 2 இங்கே விளங்கும். 

கூ ௦௮ ௨,௦, ௯ ர *1அந்த* ஏழு தலைகளும் 
எழு மலைகளே; ௮வைகளின்மேல் 
ஸ்திரி உளுக்காந்திருக்கிருள். 

WGah smo ட அவைகள் ஏழு இராசாச்ச 
ot Gan ag ராயும் இருக்கின்றன; (இவர்க 

ளில் ஐநதுபேர் விழுச்தார்கள்.) 
Rowse ஒருவன் இருக்கிறான்; மற்றவன் 
93 வெளி ௨ ௦ இதுவராச்கும் வரவில்லை; வரும் 

RB we பொழுது அவன் கொஞ்சக்காலம் 

ப் ௭௮ ச ்திருகபவேண்டம் 
2 வெளி ௦0௧ இருந்ததும், (இப்பொழுது) 
2௮ “ இராததுமாகிய மீருகமே எட்டா 

27 Gare On । வதுமாயி, ௮ வ்வேழில் ஒன்று 
மாய் இருர்து; **அமிவுக்குப்போ 

| இன்றதுடி 

| De 4 *ஹன்றியும், ரீ சண்ட 

oe கெய் பத்துக்கொம்புகளும் பத்து இரா 
க, சாச்சளே; அவர்சள் இதுவரையி 

(லும் இராதீரீசம் பெறவில்லை; 

OF 

8 Qacd On « 
9௯ வா 

10௦௩ வா 

1] வெளி ௦௨௩ 

12வெரி மறு 
to. be 

13 தாரணி மக ௧௮ 

* இரேக்கு, பொ, 
ற்பூச்சுப பூசப் 

பட0 

11 வெளி 

    

வி 

lbaGr @s o 

வெளி மச 
16௨ தெச௨,௭ 

  

ஷக் 

19வெளிம்ஈம்டு 

ம்௬ ௬ 

OP 

8௮. 

9 

29 gia எ ௨௦ 
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௫௫௪ 

அவர்கள் 
ஒருமணிகேரமளவும் இராசாச்கள் 
போல அதிசாரம் பெற்றுச்சொள் 
ளுகிறார்கள். 

Om அவர்கள். ஏக யோசனை 
மயையுடையவர்கள்; மேலும் அவர் 
கள் தங்கள் வல்லமையையும் அதி 

சாரத்தையும் மிருகழ்திற்குச கொ 
டுச்கிருர்கள, 

௰௪ 1அவர்களே ஆட்டுக்குட்டி 
யடனே யுத்தம்பண்ணுவாகள்; 
ஆட்டுக்குட்டி, *கரத்தாதி கர்ததா 
வமாய் இராசாதி இராசாவுமாய் 
இருக்றெபடியால் ௮எர்களைச் செ 
யிக்கும்; “அதினோடேகூட BG 
க்தநெவாசளாயெ அழைகச்கப்பட் 
டவர்களுமாய்த் தெரிந்துகொள் 
எப்பட்டவர்களுமாய் உண்மை 
யுள்ளவர்களுமாய் இருக்றெவர்க 
ளும் (அவர்களைச் செயிப்பார்கள் ) 
என்றான். 

௰டு 1 பின்னும் ௮வன் என்னு 
டனே சொன்னதாவது: 41அந்த 
வேட உளுக்கார்திருக்கிற சண் 
ணீர்சளைச் சண்டாயே; *அவை 
கள் சனங்களையும், கூட்டங்களை 
யும், தேசத்தாரையும், பாஷைச் 
காரனாயும் குறிச்இன்றன. 

௰௬ அன்றியும் நீ சண்ட பத்துக் 
கொம்புகளும் ௮ந்த மிருகமுமா 
னவர்கள்; ₹௮ந்த வேசியைப் பசை 
த்து; அவளைப் பாழும் "நிருவாண 
மூமாச்சி, அவளுடைய மாம்சத் 
தைத் இன்று, அவளை நெருப்பி 
னால் சுட்டெரித்துபபோடுவார் 
கள். 

௰எ என்னத்தினாலெனில், பமா 
பரன் *தமது யோசனையை அவர் 
கள் செய்நெதற்நூம்), ஏசயோசனை 
யாய்ச் செய்கறெதற்கும் பராபர 
னுடைய வார்த்தைகள் நிறைவே 
அமளவும் தங்கள் இராசரீசச்சை 
மிருகத்திற்குச் சொடிறதற்கும் 
௮வருடைய @ Geum & af 
(யோசனையைச்) கொ௫ுத்சார். 

௰௮ ரி அன்றியும் ரீ சண்ட ஸ்தி 
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வெளிப்படுத்தின விசேகம் 2) ௮திகாசம். | 

ரியானவள் பூமியின் இசாசாகச 
ளினமேல் இராசரீகத்தைச் செலுத 
துதத 33$மகா பட் _ணமேயாம் 

| என்றான். ° 
| s | Of 9 Bars. 

| 
க பாபிலோன விழுந்ததையும், ௪ அவளைலிடபெ 

பிரிசதுபோகப பராபானுடைய சனகளக்குக் 
கற்பிக்கபபடடதையும, ௬ அவர்சஞுக்காகப 

பூமிபின இசாசாக்சளாம, மக வியாபாரிகளும், 

கப்பற்காரரும புலமபினதையும்) ௨ம் பா£பர 

| On அவளுக்குக் இடைதத ஆக்இனைக்காகப 
| பரிசுததவானகஎ சந தோஷபபடடதையும சொ 

ல்வியறு 

'3இ) வைகளுக்குப்பின்பு மிகுந்த 
அதிகாரமுளள வேறொரு தாதனை 
வானத்திலிருந்து இறககக்கண் 
டேன, அவனுடைய மகிமையி 
னாலே!* பூமி பிரகாசமாக்கபபட் 
டது. 

௨ அவன் பலத்த சத்தத்தோ 
டே கூபபிட்டதாவது: 15மகா 
பாபிலோன் விழுந்தது; விழுந்த 
மி 1422 பசாசுகளின் குடியிருப 

பும், சகலவித அசுத்த Busey 
டைய காவலும், ௮சுதசமும் ௮௬ 
வருபபுமுள்ள சகலவித பறவை 
சளுடைய !1காவலும் ஆயிற்று. 

௩ 11அதினுடைய வேடத்தனச் 
இன் உக்ரெமான இரசத்தை எல் 
லாத் தேசத்தாரும் குடிததம்; பூமி 
யின் இராசாககள் அ௮தினோடே 
வேசித்தனம்பண்ணியும், Mya 
யின் வியாபாரிகள் ௮தினுடைய 
மோசகவிகாரத்தின வலுமையி, 
னால்* ஐசுவரியவான்களாஇியும் 
இருச்சிறபடியினாலே அப்படி 
ஆயிற்று என்றான். 

௪ ர பின்பு வேறொரு சச் 
தம் வானச்திலிருந்து உண்டாகக் 
கேட்டேன்; அ௮தென்னவென் 
றால், என்னுடைய சனங்களே, 
90 அவளுடைய பாவங்கள் வானப 
Aust gio தொடர்ந்தபடியினாலும், 
அவளுடைய :அரியாயங்களைப 
பராபரன் கினைத்துச்சொண்டிருச் 
நறெபடியினாலும்; 

டு நீங்கள் அவளுடைய பா 
வங்களுக்கு ஐச்கமாகாமலும் a0 

ட ஆவன். in a tt oT 
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ளுக்கு இரட்டிபபாகக கொடுத் 7”, Qed 
அத் தீருஙகள்; 3௮அவள் சலாது| ௯௦ 
கொடுத்த பாத்திரத்திலே 4*இரட் Onn oP 
டிப்பாச ௮வளுச்குச கலந்துகொ! ட 
டுஙசள். 
எ “அவள் தன்னை மகிமைப் * எசே ௨௮௨ 

ள் படுத்தி மோசவிகாரஙகொண்டது 6 ear one, 4 
எவ்வளவோ அவ்வளவாய் வா Ou 2 @ 

யையம் ச்ச ச 7 எசா.௪௭ ௬ தையையும் அக்கசதையும் அவ! 725 
ளுக்கு இடுங்கள; சான் இராசஸ் | நெளி ஊக 
இரியாய் உளுககாஈதிருச்றெவள் (9௪0 a ae 

ம் 

oe 

  
. . ச . ச ௫ ௦ ef} ம் 

என்றும் சான் சைம்பெண் அல்ல | oom Oe 
வென்றும் சான் துககத்சைச் காண் | ௯, ௦ வெளி 

ம ௨ & wer 

| 13 Ban! Dus m 

OY as 

licat ௨௧ ௬ 

பதில்லை என்றும் ௮வள் தன் இரு 
தயதீ9ிலே எண்ணிக்கொள்ளுற 
படியால், 

௮ "ஓரே நாளிலே அவளுக்கு படர சலி 
வாதைகளாகிய சாவும் துச்சமும் 11 ஈரே Go va 
பஞ்சமும் வரும்;$அவள் அகணி | ele ௨௭ 
யினாலே சுட்டெரிச்சபபடுவோள், ions os 

  

| 16 Qect, Der # 

*அவளுக்கு நியாயச££பபுச்கொ * அலலது தம் 
உ ட ச னெனனும 

டுக்கும் தேவ ளாகிய பராபசரன பல 17 எசே ௨௭௰க 

மூளளவராய இருக்கிறாரே. 1 அலலத இறை 

& 4 19அவளுடனே வேத் | 83யம 
| சனம்பணணி மோகவிகாரததோ 
டே வாழ்ந்த பூமியின் இராசாக்க 
ளும்; 1அவள் வேடறநினால் உண 
டரன புகையைக சாணும்பொ 

முது, 
௰ அவளுக்கு உண்டான வா 

தையினாலே பயந்து தூரத்திலே 
நின்று, ஐயையோ, மகா பட் 
டணமாதிய பாபிலோனோ, வல்ல 
ட்டணமே, 13ரே மணிகேரத் ம் 
ல் உனககு ஆக௫ூனை வர்ததே 19கெபி ௦ ௪ 

என்று அவளைககுறித்து '*அழுது ட்ட 
புலம்புவாரகள். 

Day T பூமியின் வியாபாரிக , 
ஞூம் தஙகள் “Sunt using: 

| ~~. 

18m De as 

        
- 

ளுடைய வாதைகளில் பங்கு |”. பி. ௬௩. | சங்களாகய பொன்னையும், வெள் 
பெருமலும் இருககும்படிக்கு, | ௮ம். ஸியைமம், இரத்தினஙகளையும், 
அவளிடததிலிருகது 1புறபபடங | ae wo oe தேததுசகளையும், மெகிவிதசான புட 

கள். ன மெ..௮ டி வையையும், இரத்தாம்பரத்தை 
ச ௮வஏ உஙகளுக்குப பதில் | ௪-௦ ௨ளெர் aud, பட்டையும், சவெபபாடை 

செய்ததுபோல, "நீககளும் ௮வ on nee யையும், , 
ளுச்குப் பதில் செய்து, அவளு | எரே மெ2மீ1 0௨ சகலவித வர்சனைகர் கட் 
டைய திரியைகளின்படி அவ om Oo டைசளையும், தர்தத்தினால் செய்தி 

ரக சகலவித பதார்த்தங்களை 
யம், விலை உயர் மாத்சாலும் 
வெண்சலச்தாலும் இரும்பினாலும் 
வெண்கற்களாலும் செய்திருக்றெ 
சகலவித பதார்சதங்களையும்; 

Dm இலவங்கப்பட்டையை 
யம், கந்தவ்ருக்கங்களையும், தை 
லத்சையும்) தாபவருக்கச்தையும், 
இராட்£ இரசசதசையம், எண்ணெ 
யையும்; மெலலிய மாவையும் 
கோதுமையையும், சுமை சுமச் 
இற மிருகஙகளையும், ஆசெளையும், 
குதிரைகளையும்; இரதங்களையும், 
1மனிசருடைய ஆசதமாக்களை 
யும்) சரீரஙகளையும்,ர் இனிச் கொ 
ள்வரா இல்லாதபடியால் அவளைச் 
குறிதது வி/ழூதிகொண்டு புலம்பு 
வாகள். . 

௰௪ உன் அச்துமா இரத்த மாரி 
காலததின் பலன்கள உன்னைவிட் 
டு நீஙபப்மோயின; சுவைக்கு 
இனிமையானவைகள்;, றப்பா 

னவைகள்; இவையெல்லாம் உள் 
னைவிட்டுப போயின; நீ ௮வை 
களை இணிச காணபதில்லை. 

      

  ௰௫ 14இபபடிப்பட்டவைகளை 
, வியாபாரம்பண்ணி இவளால் ஐ 
'சுவரியவான்௧ளானவர்கள் தூர 

மாய் நினறு, அவளுக்கு வந்தவா 
' தையிலே பயாது, 
௬ ஐயையோ, மெல்லிய புட 

வையும இர்த்தசம்பரமும் சிவப 
்பாடையவூம் தரித்த, பொன்னினா 
லும் இரத்தினச்கினாலும் முத்துச் 
களினாலும் *அலங்தரிச்சபபட்டி 

| ong, பட் பணமே, 1ஓரே ம 
ணிகேரத்தில் இவ்வளவு, ஐசுவரி 
,யமும் அழிஈதபோயிற்றே என்று 
| அழுது துக்கிப்பார்கள். 

5 a 

  
    

 



  

  

௫௫௬ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 0௯ ௮திகாசம. 
  

பல்சள்மேல் ஏறிப்போகிற யாவ । 
ரும்) சபபலர்ட்களும், சழமுததி 
ரத்திலே சொழில்செய்கிற யாவ 

ரும் அாரத்திலே நின்று, 
Dos “அவள் வேகறெதினால் உண் 
டான புசையைப் பாத்து, 3இர் 
த மகா பட்டணத்திற்கு ஓப்பாயி 
ருந்த பப்ட ணம் எது என்று சத்த 
மிட்டு, 
௰க *தங்கள் சலைகள்மேல் புரத 

யைப் போட்டுச்சொண்டு, ஐயை 
யோ, மசா பட்டணமே, சமுததி 
ரததிலே கபபல்களையுடைய ௮ 
னைவரும் இதின் உச்சமான சம் 
பூரணததினாலே ஐசுவரியவான்ச 
ளானாகள்; “ஒரே மணிகேரததில் , 
இது பாழாய்ப்போயிற்றே என்று | 
அழுது! துசதெதுச் கூபபிட்டாரா 
கள். 
௨௰ 4] வானமே, பரிசுத்தவான் 

    

  சளே; ௮பபோஸதலரே, ாக்கத | 
ரிசிசளே) $உங்களுககாகப் ப்ரா 
பரன் அவளிடத்தில் நியாயாககி 
னையைச்செலுததின படியினாலே, 
'அ/வளைககுறிச்துக் “ளிகூருககள் 
என்றான் 
௨௧ | அப்பொழுது பலமுள்ள 

தூதன் ஒருவன் பெரிய ஏரதிரக் 
கல்லைப்போலொத்த ஒரு கல்லை 
எடுத்துச் சமுசதிரசதிலே எறிஈது | 
சொன்னதாவது: *இப்படியே ம 
கா பட்டணமாடிய பாபிலோன் 
வேகமாய்த் சள்ளுண்டு, ?இணிக | 
காணபபடாமல் போம். 
௨௨ சுரமண்டலச்காரரும், £ 

தவாத்தியச்காரரும், நாசசுரச்சார 
ரும், எக்காளககாரருமானவாகளஞு 
டைய !11சத்தம் இனி உன்னிடச் 
திலே கேட்சபபவெதுமில்லை; ௭௩ 
தீத் தொழிலாளியம இணி உன் 
னிடத்தில் சாணபபடுவெதுமில்லை. 
ஏந்திரத்தின் சத்தம் இனி உன்னி 
டத்தில் கேட்கபபடவெதுமில்லை. 
௨௩ 11விளச்கு வெளிச்சம் இனி 

உன்னிடத்தில் பிரகாடப்பதுமில் 
லை; “மணவாளனும். மனையாட்டி 

டீ மெய்ட் பட் 

Der 4 1மாலுமிகள் யாவரும், கப | ) 1S). ama. 
gt, tae! 
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| யுமானவர்களுடைய சதம் இனி 
உன்னிடததிலே கேட்கபபடுவது 
மில்லை; 13உன் வியாபாரிகள் பூமி 
யில பெரியேரகளானபடியினா 
லும் 1*உன் சூனியத்தால் எல்லாத 
சேசத்தாரும் வஞ்சிகசபபட்டப 
டியினாலும (௮அபபடியேஆம்.) 

௨௪ 'தரச்கசரிசிசளுடை ய இ 
ரத்தமும் பரிசுச்சவானகளுடைய 

| இரத்தமும் பூமியின்மேல் கொல் 
லபபட்ட அனைவருடைய இரத்த 

மூம் ௮தினிடத்திலே காணபபட் 
டது என்றான். 

0௯ அதிகாரம். 
க பெரிய லேடி நியாயா$ீரக்சபபடடதற்காகவும 

பரிசுரரவானகளின இரதறரம பழிவாலகபபட்ட 
தூற்காகவும வானோ பாப.னைப புகழா தசையும், 
எ ஆடகெருடடியின கலியாணததையும, ம 
அதன தேவவணாசகததைத தனனளவில விலக 

ினதையும, 0௭ பெரிய சறுகாததசருப படட 

கள அழைக்கபபடடனதையும சொவலிபழு 

இவைகளுக்குப பின்பு, பரமண் 

டலசதிலே திரளான கூட்டம் இ 
டுகிற சசதம்போன்ற 17 ஒரு. EF ES 
ogsé CGolGiea; amaQae 

றால், 

௨ சன் வே௫ச்சனசஇினாலே பூமி 
யைக கெடுசத பெரிய வேடிககு 
நம்முடைய பராபான் நியாயத 
தாபபுசக்கொத்து, 1சம்முடைய 
ஊழியக்காரரின இரத்சததிற்காக 
அவளிடததில் பழியை வாஙக 
இதனாலே 18அவருடைய நியாயத 
தாபபுகள சததியமும் நீதியுமுள்' 
ளவைகளாகையால், “அல்லேலூ 

'யா, இரட்சண்ணியமும் மமை 
யும் கனமும் வல்லமையும அவ 
G&G உண்டாயிருக்கின்றன என 
பதே 

௩ மறுபடியும் அல்லேலூயா; 1 
வளுடைய புகை என்றென்றைக 
கும எழும்பும் என்றார்கள். 

£ அல்லாமலும் 2 இருபத்தகான் 
கு மூபபருழ் நான்கு €வன்களும் 
(வணக்சமாய்) விழுஈது, அமன் 
அல்லேலூயா என்று சொல்லி, ௮ 
சனததின்மேல் உளுக்காந்த பரா 
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வெளிபபததின விசேஷம் ௯ அதிகாரம், 

பரனைத் தொழுதுகொண்டா£ 
கள. 

டு மேலுழ் ஈம்முடைய பராபர 

னுடைய ஊழியக்சாரரே, அவ 
ருக்குப புயபபடூெ சிறியோரும் 
பெரியோருமானவாகளே, நீஙகள 
யாவரும் “அவராக துதியுஙகள் 
எனறு ஒரு சதசம் அசனத்திலி 

ருது புறபபட்டது. உ 

& ரி 3அபபொழுது இரளான 
சனங்களுடைய சததம்போலவும், 
பெருவெள்ள இரைச்சலபோல 
வும், பலகக இடிமுழககமபோல 
வும் ஒரு சசதம உணடாகக்கேட் 
டேன்; என்னவென்றால், *சாவ 
வல்லமையுளள தசேவனாஇய பரா 
பரன் இராசரீகமபணணு ரூர்; 
ஆகையால் அல்லேலூயா. 

| 

எ ஆட்கெருட்டியினடைய ௪ 

மனைவி தன்னை எசசனமபண்ணி 
னள, சுததமும் பிரசாசமுமானர்' 
மெலலிய புடவையைச GASES 
கொள்ளும்படி அவ ஞககு ௮ 

ளிசசபபட்டத., அகையால், சாம், 

சநதோஷபபட்டுச களிகடாஈது, 

அவருககுக கதியைச செலுகாக 
கடவோம் எனபதே. 

| 

| 

௮ மெல்லிய புடவை 1பரிசசத 
வான்சகளுடைய நீதிகளே | 

௯ பினனும் ௮வன் எனனுட ' 
னே சொன்னது? “ஆட்கெகுட் 
டியின் கலியாணவிருது சக்கு ௮. 
ழைககபபட்டவாகள பாககிய, 
வானகள் என்று எழுசென்றான்;. 
பின்னும் இவைகள் பராபரஷூ 
டைய சத்தியமான வாரத்தைக | 
erm இருககின்றன எனறு என் | 
னுடனே சொன்னான். 

௰ ஆப்பொழுது 11அகனைத், தொ 
முதுகொள்ளும்படி அவனுடைய 
பாதஙகள் முன்பாக விழுகசேன்; 
அவன் என்னுடனே சொன்னது: 
"இபப டிச செயயாதபடிககுப 
பார்; கான் உன்னோமெ இயேசு 
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சகோதரரோடும்கூட ஊழியக்கா 
டரீனாய் இருக்கிறேன்; பராபானைத் 
'தொழுதுகொள், 'இயேசுவின் சா 
டட்சி தாககதரிசனததின் ஆவியாய் 
இருகிறதே என்றான், 
மக 4 3பினபு கான் வானம். 

இறநதிருக்கக கண்டேன்; உட 
னே,இல்சா, 11*ஓரு வெண்குதினா 

'தோனறிற்று; அதின்மேல் Bors 
வா !உணமை௰% சத்தியமுமு 
ஜ்ளவா என்னபபட்டிருகஇருர் 

லா நீதியாயச தீாபபுச்கொடுத் 
அ யுசமபண்ணு ரூர். 

De. "அவருடைய கண்கள் ௮௧ 
| கனிச்சுவீலையைபபோல இருர் 

ட் 

  
தன, “அவருடைய இரசின்மேல 

அகேக முடிகளும் இருஈசன; 1௮ 

 வருககேயன்றி வேமொருவனுக் 
கும தெரியாத ஒரு நாமம் எழுதி 

மிருக. 
| Om 31இரசசாதில் தோய்ச்சப 
(மட்ட வஸூிசதை .உசதியிருக 

தார, *! 
பரனுடைய வாரத்தை 
பட்டத் 

அவருடைய காமமே பரா 

என்னப 

௰௪ *?பாமண்டலச்திலுள்ள Cr 
னைகள பவெணமையும சுததமு 
மான *மெலலிய புடவையைத் 
 தரிததுகசகெரணடவாகளாய் வெ 

குிரைகளமேலிருஈத ௮வருக 
(ரப Sor Qs cr pn Ber. 

| | oor 

| O® உலகசசாரை வெட்டும்ப 
முூக்ர, “அவருடைய வாயிலி 
| ரது காரமையான கட்சம் புறப் 

படுடின்றது, “இருபபுச்கோலால் 
அவலாகளை ஆளு கைசெய்வார்; 
௮௨வா சாவவல்லமையுள்ள பரா 
பானுடைய உக௫ஏாரகசோபமாகய 
₹இரசமுள்ளடிதிராட்சத தொட்டி 

| யில் ஹிதிக்கிறார் 
| மச *7இராசாதி இராசாவும், ES 
ne காதசாவுமானவர் என்னும் 

| காமம் 1 தவருடைய வஸ்.இரத 
, கின்மேலும தொடையின்மேலும 
 எமுத்பபட்டிருக்தது 
| Der TeGory குரியனிடத்தில் 
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ஒரு அதன் நிற்சக்சண்டேன்); 
அவன் வானத்தின் மத்தியில் பறச 
இற 1சகல டற்வைகளையும் கொ 
é&), 

௰௮ *ரீஏகள் இராசாச்சுளுடைய 
மாம்சத்தையும்; சேனைததலைவரு 
டைய மாம்சத்தையும், பலவான்க 
ளுடைய மாமசத்தையும், குதிராக 

ளுடைய மாம்சத்தையும், அவைக 
ளின்மேல் இருச்ெவர்களுடைய 
மாம்சத்தையும், சுயாதீனர் ௮டி.-மை 
கள் சிறியோர் பெரியோ இவா 
கள் எல்லாருடைய மாம்சத்தையும் 
தின்னுமபடிக்கு மகா பராபரனு 
டைய விருநதிற்குக் கூடி வாருங் 
கள் என்று மிகுஈத சததததோடே 
கூப்பிட்டான். 

௰௯ ॥ பின்பு 1அம்மிருகமும் பூமி 
யின் இராசாச்களும், ௮வாகளு 
டைய சேனைகளும், அதக் குதி 
ராயின்மேல் இருககிறவரோடும் | 

    
பண்ணும்படிக்குக் உடிசசகொண் 
டிருக்கச்சண்டேன். 

அதின்முன்பாகச செய்த அடை 
யாளங்களால் மிருகததின அடை 
யாளச்சைச் சரிதசவாகளையும்; 6௮ 
தின் சொரூபத்தைச் சொழுதுகொ 

"கந்தகம் எரிகிற அக்கினிக் சடவி 
லே தைள்ளப்பட்டாாகள். 

௨௧ ?மற்றவாகளும் குதிரையின் 
மேல் இருச்சிறவருடைய வாயிலி 
ருந்து புறபபடுகற கட்சத்தால் 

வைகள் யாவும் 1 அவர்ரளு£டைய 

மாம்சததினாலே இருத்தி ௮டைக் 
தன. 

௨௰. அ.திகாரம்£ 
க சாத்தான் ஆயிரம் வருஷம கடட்பபட்டதையும, 

௬ முதலாம்*உயிரததெழுதலையும், அதில் பரு 
பெறுறெவாகள ஆ வதிக்கப்படடவர்சள் என 
பசையும், எ, சாததான மறுபடியுடி விடுதலையா 
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இாககதரிசியும் கூடப பிடிகசப 19 Gaul 
பட்டு, இருவரும் உயிரோடே “94 வெளி, 

Da 

யு 

9] கீரா ௮0௭ 

டெ நியோ ௨ 
ம௨ வெளி டு 

ம 
ப 

  
  

13 வெரி ௨ ௯ |   

அிக்கொள்ளாமலும இருநதவாகளை 

| டையவில்லை; இத முதலாவது   

ed ௮இகாரம, 
அனத ee 

௩ 

னதையும்) ௮ கோரு, மாகோடின காரியத்தையும 
ம் ௮க்இனியம சாதகமுமுளள கடவிலே பசாக 
தளபபடடதையும், 0௦. பொதுவான கடைடி 
உபிரததெழுதவையுகருறித்துச் சசொவலியத. 

அன்றியும் ஒரு தூதன் 1*பாதா 
ளததின் திறவுகோலையும் பெரிய 
சங்கிவியையும சன் கையிலே பி 
டி.த்தக்கொண்டு வானத்திலிருந்து 
இறஙகக்கண்டேன். 

௨ அவன் '3பசாசென்றும் சாத் 
தானென்றும் சொல்லப்பட்ட 
பழைய பாம்பாகிய வல்ல சருப 

பத்தைப் பிடித்து) அதை ஆயிரம் 
வருஷமளவும் கட்டி, பாதாளத் 

திலே தள்ளி songs, Sloe 
மேல் முததிரைபோட்டான. 

௬ அந்த 15ஆயிரம் வருஷம் நிறை 
வேறும்வரைககும் ௮து உலகத 
தாரை வஞ்சனைசெய்யாதபடிச்கே 

(அபபடிச் செய்தான்); அவற்றிற் 
குப பின்பு ௮து கொஞ்சசகாலம் 
விடுதலையாகவேண்டும். 

௪ ரீ அன்றியும் சான் ஆகனங் 
களைச் சண்டேன்; அவைகளின் 
மேல் உளுக்கார்தார்கள்; நியாயத் 
தீர்ப்புசக்கொடுக்கும்படி. 17அவர்ச 
ளுக்கு அளிக்கபபட்டது; இயே 
சுவினுடைய சாட்டியின்நிமித்த 
மூம், பராபரனுடைய வசனத 
தின்கிமித்சமும சரசசேதம் பண் 
ணபபட்டவர்களுடைய Vy gg 
மாச்களையும் 1*மிருகததையாவது 
அதின் சொருபத்தையாவது 
தொழுதுகொள்ளாமலும், தங்கள் 
கெற்றியிலும், தஙகள் கையிலும் 
அதன் அடையாளத்தைத் தரித 

யும் (சண்டேன்), அவாகள் உயிர 
டைந்து இறிஸதுவுடனேகூட 
*! யிரம் வருஷம் இராசரீசம்பண் 
ணிஞர்கள், 

டு மரித்த மற்றவர்கள் மரம் 
வருஷம் நிறைவேறுமளவும் உயிர 

உயிரோடெழும்திருச்சுசல். 

சு முதலாவது உயிரோடெழுஈ 
இருச்குதலுக்குப பங்குள்ளவன்  



  

பாச்யெவானுமாய்ப பரிசத்தனு | 8. பி. ௬௭. 
மாய் இருககிறான்; ௮வாகள்மேல் ——— 
'இரண்டாழ் மரணம திகாரத்தை 
உடையதல்ல; அவர்கள் பராபர| ௩ டி 

னுக்கும் ஸ்துவுககும் முன்பாக |? எசா as, & 

*ஆசாரியராயிருகது, அவரோடே | ல னு 

கூட ஆயிரம் வருஷம் இராசரி 9 
கம்பண்ணுவாகள். 
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வேறும்பொழுது *சாததான் gor eee 
காவலிலிருந்து விடுதலையாக, 

௮ பூமியின் நான்கு திசைகளிலு 
முள்ள சேசத்தாராதிய ₹கோகை | 
யும் மாகோசையும “லஞ்சிககும்ப | | 

டியாகவும், 1அவர்களை யுத்தத்திற் | 0ல் on 
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1] கெளி ௦௪ 0, 

யும் வளைதுகொண்டாகள; அப) 3௪௧௧௧ 
ரி௩டு ௦௬௮ 

பொழுது பராபரனால் வானத்தி ௨௧ ௨௭ 
லிருஈது அககினி இறங்கி, அவா 4 எரே 0௭. 

களைப பட்சிச்துவிட்டது. | so Om ne ம்சு ௨௭ உரோ 

௰ மேலும் அவர்களை வஞ்டுத்த | ௨4 வெளி.௨ 
ச . ௨௬ oe toe 

பசாசானவன் 1! மிருகமும கள்] ௩௨௪ 
எத்தாக்கதரிரியும் இருகறெ ௮க் |? 18 வெளி ௬ ௮ 
கிணியும க$தகமுமான கடலிலே, அன் 

or inh A 

தள்ளப்பட்டான்; (அங்கே) அவ 190௦௨ வா 

ர்கள் எனறென்றைக்கும் இரவும். 20௪ கொரி மட 
1] | ௨௬,௫௦௪, டுடு 

பகலும் 1வாதிக்சபபடுவராகள்: (91 வெளி௨க ௮ 
(Se வ 
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93 வெளி 

Os 
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௧5 ர பின்பு கான் பெரிய வெள் 
ளை ஆசனத்தையும் அதின்மேஸ் 
உளுச்காந்தவரையும் சண்டேன்; 
அவருடைய சமுசபபார்வையால் 
பூமியும் வானமும் வில ஒடிப் 
போயின) BADD CBS இடம் 

Dm 

௨ம் 

  
$சாணப்படவில்லை. wore 26 

0௨ அன்றியும் மரித்தோராதஇிய | எபி 020 0௨ 
*(இிறியோனாயும்பெரியோனாயும் க உ 

ஆசனத்திற்கு முன்பாசகிற்சக்சண் | ௨௨௪ 

டேன்; '*அப்பொழுது புத்தகம் Or SS 
கள்விரிக்கபபட்டன,$?வனுக்கு | ௩ ௨   
  

  எவவளவ வக திய வய வவ வடட. வலவ லு 

வெளிப்படுததின விசேஷம் ௨௧ அதிகாரம், ௫௫௯ 

ஏதுவான வேறொரு புத்தகமும் 
விரிக்சுபபட்ட த; அப்பொழுது 
மரிததோகள “spac தஙகள் 
இரியைகளுககுத்தகச விதமாகப 

களின்ப டியே சியாயச்தாப்பு ௮. 
DK SITES. 

௰௩ *சமுத்திரம் சன்னிலுகள 
। மரிதசோரைசசாகத, மர ணமும 
மரிததோ ஸதலூமம* தஙகளி 
ஓளள மரித்சோரைச தந்தன; 19யா 
வரும் தஙகள் தஙகள இரியைக 
ளின்படியே நியாயசதாபபு அ 
டைர்சாாகள். 

DP பின்பு மரணமும் மரித் 

தோ ஸதலமும் அ௮க்கினிகஈடலி 

லே சள்ளபபட்டன; *1 அதுவே 
இரண்டாம மரணமாம. 

  
OH சீவனுக்கு எதுவான புச்த 

கதிலே எமுசபபட்டவனாகக் கா 
ணப்படாதவன் *”அச்னிக் கட 
விலே சள்ளபபட்டான். 

  

  

| 2G அதிகாரம். 
ச புதியணினத்தையும, புதியபூமியையும், ம. பாம 

எருசலேமையும, அதின ம௲ூரைபபிா£ஷூாபத் 
யம, ௨௩ அறதற்ருச் சூரிய ஒனி வேண்டியி 

ராமல பராபரனுடைய மலமையே அஇன ஒலியா 
யிருக்கிறுசையும, ௨3 பூமியின இராசா ௧௭ ge 
கள ஐசுவரிபழகளை {songs Carer Geng 
செதுத்தினசையுமருநிந்தச் சொல்லியத 

அன்றியும், *3முக்தின வானமும் 
முந்தின பூமியும ஒழிர்துபோயிற் 
றே; சமுததிரமும் இல்லாமல் 
போயிற்றே; பின்பு நான் *4புதிய 
வானததையும் புதிய பூமியையும் 
சண்டேன். 

௨ அல்லாமலும் *'புதிய எரு 
சலேமாகிய பரிசுச்சபட்டணத் 
தைப பராபரனால பரமண்ட லச் 

இலிருஈத£ இறங்கக் சண்டேன்; 
அத, தன புரூஷனுககாக அலங் 
காரமாக்கபபட்டி **மனையாட்டி 
யைபபோல எத்சனமாகசபபட் 

டிரு$தல. 
௩ , மேலும் பரமண்டலத்திலி 

  
| ருந்து உண்டான் ஒரு Oulu +s 
'சசதைக்சேட் டேன்) அது என்ன 

புததகஙகளில் எழுதபபட்டவை”   

 



  

௫௬௦ வெளிபபடுததின விசேஷம ௨௧ ௮திகாரம, 
  

வென்றால், பாருஙகள, 1மனிதா | க, பி ௬௭. 
சளிடததிலே பராபரனுடைய 
கூடாரம் இழுக்கிறது. ௮;வாகளி 
டத்திலே அவர் வாசமாய் இருப 
பார்) 

பரன் தமே அவாசளோடேகூட ' 
இருநது அவாகளுக்குத Grae, 
யிருபபரா.. 

ட ௪ "அவர்களுடைய கண்ணீ: 
யாவையும் பராபரன் துடைப 
பா; மூரதினவைகள் போனபடி 

யினாலே இனி மரணமுமிலலை; | 
*துககமுமிலலை; அலறுதலுமில் 
லை, வருததமுமிலலை எனபதே 

ட ர அன்றியும் “அசனததின் 
மேல் உளுக்காஈதவா சொன்னது: 
பாருஙகள; $நான் சகலத்தையும் 

புதொககுகிறேன் என்றா; பின் 
னும் ௮வா என்னுடனே சொன 
னது: 7இந்த வசனங்கள் சத 
இயமும் உண்மையுமானவைகள். 
ஆகையால், (௮வைகளை) எழுது 
என்ளுர். 

| 
௬ பின்னும் அவர் என்னட | 
னே சொன்னதாவது யிற்று, | 
ரோன் அல்பாவும் தமேசாவுமா | 
இய ஆதியும் ௮ஈ௩சமுமாய இருக்கி 
றேன; தாகமாயிருசகிறவனுககு 
நான் சீவநீரூற்றில (சண்ணீரைக்) 
1கைமாறில்லாமல் கொடுப்பேன். 

௭ செயஙககொள்ளுகிறவன் இ 
வைகளைச* சுதந்தரிததுசசொள் 
are, Vero அவனுககுச் தேவ 
னாயிருபபேன். 

௮ ௮வன் எனக்குச் குமாரனா 
யிருபபான்; !1*பயபபடுகிறவாக 
ளும் ௮விசுவாசிகளும்; ௮ருவருச 
கபபடத்சச்சவர்களும், கொலைபா 
தகரும், வே௫மார்ககரும், சூனி 
யககாரரும், விக்ரக ஆராதனைக் 
காரரும்) சகலவிசமான பொய்ய 

ருமானவர்கள் இரண்டாம், மரண 
மாய அக்னியும் கந்தகமும் எரி 
இற கடலிலே 13பங்சை அடை 
வார்கள் என்றார். ‘ 
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| % 1 பின்பு ஏழு கடைரிவாதை 
| சளால் நிறைஈத ஏழு கலயஙசளை 
யுடைய அநத 1*ஏழு தூதரில் ஒரு 
வன் என்னிடததில வாது, ஆட் 
டுச்குட்டியினுடைய /*மனையாட் 
டியாகிய ஸதஇிரியை உனக்குக 
காணபிச்சிறேன வாவென்று என 
னுடனே சொல்லி, 

௰ 1$பெரிதும உயரமுமான ஒரு 
பாவசததின்மேல் எனனை ஆவிக 
ருள் கொண்டுபோய்ப் பராபர 
னால் பரமண்டலததிலிருஈது இற 
ஐ னதும, பராபரனுடைய 11மஇ 
மையை அடை ஈதிருககாதுமான 
“எருசலேம் என்னும பரிக௪௪ 

பட்டணத்தை எனககக காணபி 

SECT 
de gSer ஒளி அருமையான 

இரத்தினககல்லைபபோலவமபளி 
ககொளியுளள ரவாககலலைபபோ 
லவும் இருநதது, 
௰௨ அது பெரிதும், உயரமு 

மான மதிலையம, 1பன்னிரண்டு 

வாசல்களையும், அரச வாசல்கள 
மேலே பன்னிரண்டு தூதனாயும 
உடையதாய் இருஈதது, (அவை 

சளின்மேலே) இஸாவேல் சநததி 
யாராதிய பன்னிரண்டு கோசதிரச் 

காருடைய நாமங்கள் எழுதபபட் 

டி.ருந்தன;. 
௰௩ இழககசே மூன்று * வாசல் 

சளும்; வடக்கே மூன்று வாசல் 
san, தெற்கே மூனறு வாசல் 
களும்) மேற்கே மூன்று வாசல் 

களாம் உண்டாயிருந்சதன. 
௰௪ அன்றியும் பட்டணத்தின் 

தில் பன்னிரண்டு ௮ஸ்இிபாரங 
களும உடையதாய் இருச்சது; 
அவைகளில் *1அட்செருட் டியின் 
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சது. மேலும் பட்டணத்தின் ”லீதி ' பிதசான 
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ரான் கேட்டொ சணடபொழுத, 
இவைகளை எனககு சாணபித்த 
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சாகமாயிருசகிறவன் வரககட | 
வன்; விருபபமுள்ளவன் சவ! 
SCM Ons சைமாறில்லாமல் 
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