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கேடும்புகழ்சேர் இருமலைசசயன்வசையில 

ஆகெகதவு நிகராம. (௧௪) 

குதிரைக்கும், ஆடலிக்கும். 

கொமபிலை யே£ரிதின ஒ.ங கொணடதகனமேலவெடடுதலால 

அம்புவியினனனடைய தாகலால உமபாசளூம 

தேெறசோலைத திருமலைசாயனவரசையல 

ஆிககுஇரையு கேராம, (44) 

NIT EDS FDO FHM ICOTH FL 

அணிவரையுறவா லான ஈமிப 2//சரல/ல 
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வில்விணடுகோ வெறயிலை. (பலவினை-பலதகோய-த௩கரேோரகம்) 
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பாயிரம். 

மதல் சுவிசேஷகராயெ மரச். மத்தேயுஸ் என்பவர் கலிலேயா தேசவாடி 

யாகிய ௮ல்பை என்பவருடைய குமாரன், லேவி என்னும் மறுகாமமும் இவ 

ருக்கு இடப்பட்டிருக்தது. இவர் அயத்துறையில் வேலையாயிருக்கையில் திவ் 

விய கர்த்தர் இவரைக் கண்டு, தம்மைப் பின்பற்றும்படி. அழைத்தார். உடனே 

இவா காத்தரைப் பின்தொடர்ந்து, அ௮ப்போஸ்தலரில் ஒருவரானார். அன்றி 

யும், அக்காலத்திலிருந்த யூதாகுல விடவா சிகளுக்காக இச்சுவிசேவத்தை க, பி, 

11-ம் வருவுத்தில் இபுறு பாஷையில் எழுஇத்தந்தார். திலகாலத்துக்குப்பின் 

இகைக் கிறேக்ப் பாஷையில் ஒருவ! மொழிபெயர்த்தார். அவர் இன்னான் 

பது நிச்சயமில்லை. அகிலும் இவர் எழுதித்தர்த இபு.று பாலைச் சுவிசேவர் 

நான் அர்ச். ஜெரோம் என்பவருடைய நாளிலே செசாரேய ஈகரத்துப் புத்தக 

சாலையில் இருந்தது. இச்சுவிசேஷகர் பழைய ஏற்பாட்டை மேற்கோளாக எடு 

திதுரைக்கும்போதும், ஆண்டவருடைய திருவாய் மொழிகளை எடுத்துக் கூறும் 

போதும் வேதாகமத்தை மொழிபெயாத்ஈ எழுபது ஆசரியருடைய கிறேக்ப் 

பாலைப் பிரநியைப் பின்செல்லாமல் இபுறு பாஷைப் பிரதிக்கொத்தபிரகார 

மாய் pHi nee nose காண்கிறோம். அப்படியே, “நமது குமாரனை org 

ப்திலிருந்து ௮ழைப்பித்தோம்'' என்றும், “ ஏனெனில் இவர் ஈசரோனுஸ் 

எனச் சொல்லப்படுவார் "' என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிற வாக்கியங்களைக் காண் 

௧. இவர் புறதேசங்களில் சத்தியவேதம் போதிக்கப் போயிருந்த இடத்தில் 

வேதசாட்சியாக மாணமடைந்தார், இப்போது இத்தாலியா கேசத்து சலெ 

ர்ஜே என்னும் பட்டணத்தில் இவருடைய சரீரம் பூச்சியக்தோடே ௮டக்கஞ் 

செய்யப்பட்டிருக்கிறது, 

மெ லைக்ள ஒலைஷிவத்வவையவவவுவ கதம் ய Sener a ஒவலைய பதிவை வல கள் “me
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யேசுக்கிறீஸ்துநா தருடைய 
பரிசுத்த சுவிசேஷம். 

வெலை tte ம வலை மக. ஆட்க் 

் ர எது 

ர் 

Oh 
ல் 'பேோர்வேணஸைப் பெற்முர். போவோ 
ஸ் ஜூ் என்பவ௱।ல் ஒபெதைப் பெற் 

கிரீஸ் துகாகருடைய வம்ஈகரிசை, ரர். ஓபெது நெஸ்னேயை/ பெர்முர், 

| Agwl nour சாவிபாசாவைபபெற் 

at. hb. 4-21, 22. 

pea ion ear ua ஹாப் என்பவளா 
ன் 

* 
| கல் அதிகாரம், 

1. அபிரகாம் குமாரனாகிய கா all Bea! 

Got sos Cus GD Ton gi od B Moor 

ஜன்மிபான் அகபமாவது 2 OD. 12-3: 

22-18; eH. 151,11; Qos. 11-1; 
Gle@a, 23-5: ௮௬௮. 7-42. 

  
0. தாவிதிராசா ஊரியாலின் மனை 

வியாயிருந்தவள் ஹேலமாய் சலோமோ 

னே! பெற்பர். 2 அரசர், 12-24. 

7. சமிலாமோன் ரோயபோவாமைப் 

பெக்முர். ரோபோவாம் அ௮பியாஸைப் 

பெற்றார். அ௮பியாள் சாவைப் பெற் 
முரி. 1 காளா. 3-10, 

| 

2. ௮ பிரகாம் ஈசாக்கைபடு 1Dagl « 

ஈசாக்கு யாக்கோப்பைப் பெல்ருர், 
யாக்கோபு யுகாவையும், ௮அவடசகோ 

தரரீகளையும் பெழ்டர். ௮இ. 91-95, 5; 
25-26; 20-35. | 

2. யூதாவோ, காமாரென்பவளால் 

win Og De யும், சாராவையும் Os Dug. | 

பாரேஸ் எஸ்ரோனைப Ov LN gt. எஸ் | 

சோன் Gan cout so. ryt. 4B). 88- 
21: ரூத். 41-18, | 

| 

5 . * ச ந. 

8. அசா யோசப்பாத்தைப் பெற் 

நர். யோசப்பாத் யோ ராமைப்பெற் | 

ர். யோராம ஓ௫சியாஸைப் பெற்முர், 

] நாளா, 59-10, 11, 

0), ஒ௫ியா ஸ்யோ வாத்தாமைப் பெதி 

ரர், யோவாக்தாம் ஆக்காஸைப் பெற் 

முர. ஆக்காஸ் எசெக்கியாஸைப் பெக் 
be 4, சோம் பெனதாபைப் பெற் 

a Hy : ‘ மூர், ] காளா. 3-12, 13. 
ரூர். அபத பு நாஸ்ஸோனைப் பெற் 

மூர். சாஸ்ஸோன் சால்மோனைப் பெற் ' 10. எசெக்யொஸ் மனாசேயைப்பெ 
ரா. எண். 71-12, ற்ஸரா். மனாசே ஆமோனைப் பெத்ருர், 

ட ட்ட 
ஸை கவ அடை ஷை 

1. ௮பிரகாம் கமாசனுகிய தா விதின் தமாரன் :. ஒரு கோச்.இரத்இல் தலைமுறை தலை 
மூழையாய்ப் பிறந்தவர்கள் வேதாகமங்களிலே புத்தரரொன்று அழைக்கப் படுஇருர்கள், 
அபிரகாம், தாவீது இவர்கள் விசேஷித்த குறிச்சப்பட்டிருப்பசற்கு அவர்களிருவருக்கும் 
விசேஷ வாக்குச்சச்சஞ் செய்யப்பட்டதே காரணம், * 

Vespa eminence 

ர்   
     



காள மேகப்புலவர் பாடிய 

காரலனையுங்காமனையுங்காடசெறுச்தொண்டர் தர 

பாலனையுங்கொன்றபமிபோமோ-ூலைட 

னாட்டிலேவிறறிரஈசநாகரேகீஇநசசெ 

காட்டிலேவிறஙிருங்கககால. 

நுகக்கியாறுகா லபுளளினக துக்கொன்பதுசால 

ஆனை ககுககாலபதிமேோழானதே மாமனை சேன 

முண்டகததினம் நு முரிமைபூ ௪ பண்டு 

கண்டதுணடுகேடடஇஃல சாண. 

அப்பனிரங்துண்ணிூபாச்காண்மலை 5. 

ஒப்பகியமாமனு! 0G 0 விட 

அண்ணன பெரு ர GE 72. pao “le ya வ 

GQ) acter oxy OL 77, 02 மயி வை. 

கூத்தாளமி நரணெப்யக ரவேடாயர உட யாதன 
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மாதம்போங்காதவழி 

ஆும்ப இனா. று மாமு /லவேய்கட உண 

ஏறுமபரிமாவேயெறறமா-மவ உர 

சநதமாசமயா ober BLOT Boil) lest w 

வனமாசந்த மாமா, 
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மத்தேயு 8-ம் அதிகாரம், 

ஆண்டவருடைய தாதன் சொர்ப்பன 
தீதில் ௮வருக்குக் தோன்றிச் சொன் 
னதாவது : சூசையே, தாவீதன் குமா 
ரனே, நீர் உமது மனைவியாகிய மரியம் 
மாள அங்கீசரித்துக்கொள்ள அஞ்ச 
வேண்டாம். அவளிடம் உண்டான கர் 
ப்பம் இஸ்பிரித்து சாந்துளவினால் ஆயி 

தனு, 
21. ௮வள் ஒரு குமாரனைப் பெ 

|றுவாள். நீர் அவருக்கு யேசு என்னும் 
நாமஞ் சூட்டுவி ர; எனெனில் ௮வரே 
தமனு ஜனத்தை அவர்சளுடைய பாவ 
ங்களினின் று இரட்சிப்பா ரென்ரூர், 
தனி. 9-24; லூக். 1-81 ; 4-1, 

22. இவையாவும் ஆண்டவர் தீர்க்க 
தரிசியால் மொழிந்தது நிறைவேறும் 
படி. ஆயிற்று. அவர் சொல்வதேதெ 

ove 

2௦. “ஒரு சுன்னி சர்ப்பந்தரித்து 
ஒரு புத்திானைப் பெறுவாள், அவருக்கு 
எம்மானுவேல் என்னும் நாமமிடுவார் 
கள்? அதற்கு 4 சாவேஸ்பரன் ஈம் 
மோடு'' என்றர்க்தமாம். இசை, 7-14: 
61-1. 

31. பேசு: -தரிழ்ப் பாஷையில் யேசுவென்ளேோ அல்லது சேசுவென்றோ சொல்ல 
வேண்டுமென்பதைப் பற்றிச் சுவிசேஷப் பொருத்தத்தின் பாயிரத்துக்குப் பின் காண்க. 

eps? 

காண்க, 

29. பேறுந்தனையும் : - இந்த வசனத்தில் திருக்கன்னி தேவசுதனைப் பெறுந்தனை 

  
25. தலைப்பேறு:--லூக் 2-ம் ௮இ. 7-ம் வசன வியாக்யொனத்தில் இதற்கு விபரங் 

24. அப்போது சூசையப்பர் நித்தி 
மையினின்று எழுந்து, ஆண்டவருடை 
ய தாதன் தமக்குக் கட்டளையிட்டபடி 
செய்து தம்முடைய மனைவியை அங்க 
சரித் துக்கொண்டார். ப 

2. அன்றியும் ௮வள் தலைப்பேருன 
தன் குமாரனைப் பெறுமளவும் அவர் 
அவளையறியாதிருந்து, அவருக்கு யேசு 
என்னும் நாமஞ் சூட்டினா, லூக். 2-7. 

21ம் அதஇகாரம், 
® 

சோதிட சாஸ்இரிகள் திவ்விய குழந்தையை 

ஆராதித்ததும், இருப்பாலன் எஜிப்து 

சேசத் அதுக்குக் கொண்டுபோகப்பட்ட அம், 

எரோதரசன் குழந்தைகளைக் கொன்ற 

தும், இருக்குடும்பம் எஜிப் த! சேசத் இனி | 
ன்ற இரும்பின தும்.   
1. அப்படியே எரோதரசனுடைய 

நாட்களில் யூதாவின் ஊராகிய பெத। 

லேமிலே யேசுகாதர் பிறந்திருக்கையில் | 
இகோ ஈழ்த்திசையினின்று சோதிட | 
சாஸ்திரிகள் எருசலே ஈகருக்கு வந்து, 
லக். 2-4; 
  

  

  
யும் சூசையப்பர் ௮வளை அநியவில்லை, அதாவது அணுகவில்லை, என்று சொல்லும்போது, | 
பின்காலத்தில் ௮ஷுகினாொன்று அர்த்தமல்ல. ஒருவன் சாகுர்தனையுங் சலியாணஞ் செய் | 
யவில்லையென்முல், செத்தபின் சலியாணஞ் செய்தானென்கலாமா ? 1009-ம் சங்சேத்தில், 
காம் உம்முடைய சத்துருக்களை உ மக்குப் பாதப்படி யாக்குக்தனையும் ஈமது வலது பாரிசத் 
தில் உட்கார்க்திருமென்று வசணித்திருப்பதினால், பிற்காலத்தில் ௮வர் பிசாவின் வலது 
பாரிசத்துலே இருக்கவில்லையென் நர்த்தமாகுமோ *? அல்லவே. 

1. எரோதாசன்: புதிய ஏற்பாட்டில் எரோகன் என்னும் பேர்கொண்ட இரா 
சாக்கள் மூன்று பேர் சாணப்படுகிருர்கள். (1) மாசில்லாக் குழந்தைகளைக் கொன்றவன் |. 
முந்தினவன். இவன் யூசகோக்இரமல்ல, புறஜாதியான். (2) இரண்டாம் எரோதன் | 
ஸ்காபக ௮ருளப்பஸாக் கொலைசெய்௫ு யேசுகாதரையும் பைத்தியகாரனென் ௮ நிந்தித்த 
வனென்க. இவன் மூர்தின எரோசனுடைய மகனும் ஆர்கீகலாவுடைய தம்பியுமாயிருக் 
தான். (3) மூன்றாம் எரோசன் அர்ச். இராயப்பணாச் சிறையிலடைச்து அர்ச். இயாகப் 
பரைச் தலைவெட்டினவனாம். இவன் மு,சலாம் எரோசனுடைய மூன்றா மகனான அரிஸ் 
சோபுவினிடச்திற் பிறக்கவன். இவன் தேவகோபாக்இனையால் சரீர ஹதியந்தம் க்ஷணத் 

இத் புழுத்துச்செத்சான். 
பேந்வேம் :--பெத்லெம் ஊர் ஈசரேத்தாருக்கு சுமார் 15 காத வழிதாரம்.   

Sonate பல்டி த்வயா.
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க் மத்தேயு. 8-ம் அதிகாரம்; 

2. யூதருடைய இராசாவாகப் 7 8. பிறகு அவர்களைப் பெத்லேம் 

{ 

| 

  

கட்டை yeh ett etna படட அவகலலைலகலுண்ட. டை. வவலைவயலனு,   

இருக்கிறவர் எங்கே 2 ஏனெனில் £ழ்த் | ஊருக்கு அனுப்பி: நீங்கள் போய், 
இசையில் ௮வருடைய நட்சத்திரத் | பிள்ளையைப் பற்றிச் சாக்காதையாய் 
தைக் கண்டு ௮வரை ரா இக்க வந் | விசாரியுங்கள். அவரை நீங்கள் சண்ட 
தோம் என்றரர்கள். எண். 24-17; ! பின், நானும் வந்து ௮வரை ராகிக் 
இசை. 0-3. கும்படி எனக்கு அறிவியுங்கள் என்ரு 

3. எரோதாசன் இகைக்சேட்கவே *: 

கலங்கினான். எருசலேம் முழு ஐம் அவ. ), அரசன் சொன்னதை அவர்கள் 
னோடு கலஙகன து. மகட்டபின் புறப்பட்டார்கள். அப் 

4. பின்னும் ௮லன் பிரதான அசா மிபாது இகோ, கீழ்ததிசைபில அவர் 

ரியரையும், சனச்கின் வேகுாரகரை கள் கண்ட கட்சத்திம பிள்ளை இருக் 

யும் ஒன்புரய்க்கூட்டி ‘Bs விஸ்துவானவா ச இடத்தின் பல் வறு நிற்குமட்டும் 
ஏங்கே பிறப்பாரொன்று அவர்களிடம் அவ களுக்கு முன்சென்று. 
விசாரித்தான். 
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தா வது யூதாவின் Ors eGov new fev FHS TAP if HB TH ௮201 ட்க்கொண் | 

தான்; எஏனேனில தீாக்ககரிசியால் டார்க், | 
௪ ச உரு . 

wa T ] (Ht MQ, HBB I a இவவாறு ஈ BS Lhe BB sbi 11], | Toate | or ட்டில் [வேசி கிறு] 
ப் “நீமியா பெக்லேமே, யூதா சின் பால அலர் தாயான ie Pusttena @onn 

காணியே, | wy fs இ. | ay கரத இ கண்டு, Fal aye ர்ங்கமாக OM Lp 
சளில் நீ 3, pes Bur spit இடி ஈல்ல. எ ௮வரை அராதிக்கார்கவ, OU ப ஙு 

| னெனில் னது இ ஸ்ராயெல்ரனத த Koll ot meas வகளைத். இற 4 nT 6 

லவா உன்.னிடமி மநு வெளி லும், தூ பவர்க்க LPL, மை படி, அவரு | 
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சாஸ்திரிகளை இரசுசியமாய் அழைக இத டம் இருமரிபபொகாதபடி சொர] 

அவர்களுக்கு நட்ரக்கிரச மீதான்ின னத்தில் உ காரவு பெய்றநால், sor, 1)! 
FTN EM KI DDE சாக்கிரதையாப் மார்ச்கமாய்த் தங்கா. தெச குநிற்குத 

விசாரித்து ௮றிககான் திருப்பிப் போனார்கள். 

| 7 டி உ சு ச ‘ ச ‘ உ ் 

| 2. அலவநடைய நடசத்தாத்தநை$ இரட்சக' பிறக்குரகாலசுஇல் யாககே பன் கே 

தீதிரத்காராகிய இஸ்ர-யேஉருடைய சேசத்தின்மேல் ஒர் ஈவமான ஈட்சத்தாங் காணப்படு | 

Quam warren Fag ENF உரனித்திருக்க 1, எண், ௮இ 24-௨௪. 11. ௧. ௮. 

மு. 112-ஸூா. ‘ 

| 4, யூத வேதபாாகர் : - பாடு பாரன்றால்) வேசப் 1 ரமாணத்சை ஈன், ரய்ப் பழு த்சறிர்து ் 

சனங்களுக்கு அதை விவரிக்கும் உத்தியோகம் பெற்றிருர்தவர்கள “ம். அவர் கள் எடுத்துச் 

் காட்டின தீர்க்கதரிசனம் மிக்சேயாஸ் தீர்க்சத்தரிசியால் கூறப்பட்ட து. (/மிக்கேயாஸ் 5-2.) 
15. ௮. மூ), 798-ஹ. 

& 

தறிப்பு--௧. ௮. மூ. கர்த்தர் மனுஷி வசாரத்துக்குமுன் என்ற விரித்துச் சொல்லுக. 

‘ 9. இல்விய குழந்தை பிறந்த காலத்தை யறிய விரும்புறெகர்கள் லூச். அ.தி. 2 
' வச. 2) வியாக்கயொனக் காண்க. 
| 
பந கவ்வகமட மு நணைகவிவலல ட சண்ட ல ஞ்  
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uth ந் Lieven ப்பம் | பு அனா 1 ய் ve dhitht oT Pam 
e mye பூ T ore ம் 1 mT T pr ர் mm ர ; te A pees a vey சனகர், 

நத்தேயு 2-ம் be மத்தேயு 2-ம் ௮திகாகம். : ல 
டட ‘aetna, MN ர. 4 beat Jarsifhsnety ச பி 

19. அவர்கள் புறப்பட்டபின் இ 17. அப்போது எரோமின்ன்!] ரத்! 
தோ ஆண்டவருடைய தாசன் சூசை | கதரிஏயொால் மொழியப்பட்டது நின்ற, 
யப்ப க்குச் சொர்ப்பனத்தில் தோன் | வேறிற்று. அதாவ ? டீம் 

A: Bt, எழுர்திருக்து, குழர்தையை | 18, ராமா ஊரில் குரல் சத்துகிம், 
(ப் Hy ன தாயையும் அழைத்துக் அழுகையும் பெரும்புலம்பலும் கேட் 

கொண்டு எஜிப்து தேசத்துக்கு ஓடிப் | கப்பட்டது. ராக்கேல் தன் பிள்ளைகள் 
போய், கான் உமக்குச் சொல்லுகதனை மேல் அழுது ௮வைகள் இல்லாதஇனு 

7ம் அங்கேயிரும். ஏனெனில் பிள்ளை ல் ஆறுகல் வேண்டாமென்றிருந்தாள் 
யைக் கொல்லுவதற்கு எரோதன் ௮ | என்பதாம். ஜெ, 81-14. 
தைத் தேடும்படி நேரிடும் என்றார். 19. எரோதன் இறர்தபின்பு, இ 

14. உடனே அவர் விழித்தெழுகது, | கோ ஆண்டவருடைய தாதன் எஜிப்து 
பிள்சாயையும் ௮தன் தாயையும் இர தேசத்தில் HOTU NIG EGE சொர்ப் 
வில் கூட்டிக்கொண்டு, எறிப்து தேசத் பனத்தில் தோன்றி : 
இற்குப்போய், 20. நீர் எழுந்து பிள்ளையையும் ௮தன் 

_ oo, தாயையுங் - கூட்டிக்கொண்டு இஸ்ரா 
1. எரோ தன் சாகுமட்டும் ௮ங்கே யேல் நாட்டுக்குப் போம். ஏனெனில் 

Booger. இவவிதமா ப் எஜிபதுத் தே பாலகனுடைய உயிரா பபறிக்கத் தேடி 
௪.தஇலிருகது என மூமார னை அமைக வர்கள் இறாதுபோனார்கள் என்ரூர். 
தேனென்று தீர்க்கத்தரிசியால் ஆண்ட 
வா சொன்னது கிறைவேறும்படியா (பி 
ற்று poe. 11-]. 

ஏ 

AS 

  
01. ௮பபோது ௮வா எழுநது பிள் 

சோயையும ௮தன் தாயையும் அழைத் 

துக்கொண்டு இஸ்ர£ 0யல் தேசத்துக்கு 
1. அப்பொது எரோதன் சோதிட வநதார். 

சாஸ்திரிகளால் தான் ஏய்க்கப்பட்ட | 99, அனால் அர்க்கலாவுஸ் Ser FELIU 

தாக அறிது, வெகுவாயச் சனாது, னாகிய எரோதனுக்குப்பதிலாய் யூதே 
ஆட்களை அனுப்பச் சோதிடசாஸ்திரி யாவில் அரசா ளுகமுனென்.று அவா் 

களிடமிருஈது கான் அறிகதுகொண்ட | கேளளிப்பட்டு, ௮ங்கே போகப பயப், 
காலத்தின்படி பெத்லேமிலும் ௮கன் | பட்டார். அயினும சொர்ப்பனத்தில் 

சஜ்நுபபுறங்களிலெக்கும இரண்டுபிரா | எச்சரிச்கைபபட்டு சலிலேயா காட்டுப் ' 
யமுதல் அதர்குட்பட்ட சகல அண் புறங்களுக்கு ஒதுங்பெபோய், அச், 

குழநதைகளையுங் கொல்ப்படுத்தினான். | 990, 

  
| 

13. எஜிப்து நேசம்: பெத்லேஜூரிலிருக் அ எஜிப்அதேசத் துக்கு உததேசம் பத்து 

நாள் பயணமாம், 

13. எஜிப்தில் ஈன்று? இந்தத் நீர்க்ககரிசனம் தசேயெ என்பவரால் கூரப்பட் 

டது. (தசே, 11-1) ௧. ௮, மு. 801-ஹூ. ஒசேயெ இரககதரிச தேவப்பிரசைசளாஇய 

"இஸ்ராயேல் புத்தானலாப் பற்றி வசனித்தசைச் சுவிசேஷ்கர் இல் விடத்தில் திவ்விய 

கர்த்தரின்மேல் ௮ரோபித் துப் பேசுகிழுர், 

18. இராக்கேல் :--யாச்கோபுடைய மனைவியாயிருந்ச இவள் மரித்தபின்பு பெத் 

லேஜூரில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருந்தாள். ஆகையால் பெத்லேமிலும் அதுக்கருகாமை 

யிலும் பிறச்து கொல்லப்பட்ட பிள்ளைகளெல்லாம் ௮உளுச்குப் பேரப்பிள்ளைகளாயிருச் | 

சன், ஜெ. 81-16; ௪. ௮, ம. 0909 (கால்மேத்),    



we. 

  

6 | மத்தேயு 8-ம் அதிகாசம். 
eens en 
            

25. ஈசரேத்து என்னும் ஊரில் | யையும் ௮ணிந்திருந்தார். இவருடைய 
சோந்து, வாசஞ்செய்தார். ஈசரேய போசனம் வெட்டுக்கிளியுங் காட்டுத் 
னென அ௮ழைக்கப்படுவாரேன்று நீர்க் | தேனுமாயிருந்தது. 

கதரிகிகளால் சொல்லப்பட்ட வாக்கி ர். அப்போது எருசலேம் பட்டண 
5 ° q ற் ௩. a) - el « « « " ‘ 

WILD இவவிதமாக நிறைவேறிற்று, அரு தி காரும், யூதேட [ர கேச த்தா உல்லா 

av. 1-46. ரும், யோ ஈசான! கஇியின் சுத்றுப்புச he 

பட்டுப்போய், மாற, 1-5. 

LIS IR IT 5 RE ன்னேடியாத் i ae . ட : . 
| யேசு ௫ are wns யாகிய ௮ | (1. தங்கள் பாவங்களை வெளிப்படு 

| அருளப்பர் தபத்தின் ஞானஸ்கசானத் த்தி யோர்தான் நபில் அவரால் ஞா 

னஸ்ரானம் பெறுவார்கள். 

    
தைப் பிரசங்இச்சதம், யேசுநாதர் ௮வ 

« ௬ cy டி 

௮னால் அவர் பரிசேயரிலும் சது 
(3 Al. ரூ : . 

| மசயம்லும் அமனகா தமநுடைய ஞா 

'னஸ்தானம் பெ வருகி தைக் கண்டு, 

: e டி ரீ ௪ ௫ 

| ரால் ஞானஸ்கானம் பெற்றதும். 

| | 1. அந்நாட்களிலோவென்முல் ஸ்கா 
| பச அருளப்பர் புற பட்டு யூதேயா 
தேசத்தின் OCD BI, த்கில் பிரசங்கிக்க : அவர்களை நோக்கிச் சொல்லுவார் : 

விரிபன் பாம்புகளின் குட்டிகளே, வர 
ப்போகிற கோபாக்கினைக (HB தப்பித் 

துக்கொள்ள உங்களுக்கு. வழி காட்டி | 

தத்துவக்; மாற். 1-1.   ட் 2. Ba Gho சய்யுங்கள், எனெனில் 

மோட்ச ராச்சியம் சமீபிழ க்கி Boor, 3) 

| 

1 ‘ ' 

| Bl சான்பா ர், QT கீ, =, னவன் “sil ரீ ? லாக. O- த 3: 9), | 

R. கையால் தகுதியான சவப் | 
பலனைச் செய்யுங்கள் : 

ட. 9. இவர் யாமான்ூல் 2: ஆண்டவரு 
| 9 any Oy pe Dominate ட்டை யை ரூதஸ்? ச் தெ ' டைய வழியை முஸ்கப்புள் செயயுகி 

Q. எறி, ளூ க்குப் பிதாலாக அபி ர 

காம் இருக்கிறே ஈன்று உங்கள் உள்ள 

தீதில் சொல்ல நினையா யய கன்? 

| ay (oles oar, ng a Ft CO வரு ரன் இர் BS கல் லு 

களினின்றும் அபிரகாமுக்கு ப் புத்திரா 

சளைப் பிறப்பிக்க வல்லவா UND. My 

GM, ௮வருடைய மார்க்கங்களைச் செ 
। வவைப்படுத்துங்களென்று வனுக்கு தீ 
இல் கூப்பிடுகிற குரலொலி என, இசை 
யாஸ் இர்க்சுதரிதயாக் ல் குறிக்கப் பட், 

1 டவரா மே. மாற, 1-3: க ஆர் ௮ 3-16: க | 

அருள. 1-3:9 ; இசை. 40-59. | 
௪ ௪ » க | 

இக அருளி பபா ஒட்டக் Loui | இன்று உங்க க்குச் சொல்லுகிறேன். 

இ 
| 

yaa. 8-30. டையையும் ஒடை வார்க்கச்சை 

23, saGoigy அரச லம் பட்டணக் தக்கு “anda ஏ DE HOw PU 2 காசு வழி 
தாரம். ஆர்ச்கலாவு ஆண்ட. யூதேயா தேசமான. ஸா arg, து தேசத் இவிரு் ௮ ஈசரேச் தாரும் 

குப் போகிற பாதையிலிருந்து திலே அர்ச். சூசையப்பர் அர்த வழியரப்ப் போகப பயப் 

பட்டார்.   2, தவரு (சய்யுங்கள் உ. இவ்வி ட கி இல் தவம் என் னும் மொழிய ரான து மூஃபா 

ஷையில் மனத்தபம் சரீரச்தபம் இவ்விரண்டையுங் குறிக்கிற த. அர்ச், ஸ்காபக அருளப்பர் 
கொடிக்க ஞா னஸ்ரநானம் பாலவப்பெ ரறுச்சலுக்கு ஆயத்தப்படுத் துற ஒரு சடங்காயி Gis த 
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தொ plus அது தன் இயல்பிலே பாவப்பொறுத்தலைப் பயக்சலில்லை. (அப். 10-1.) 

6. தங்கள் பாலங்களை வேளிப்படூத்தீனுர்கள், என்பதால் பாவப்பொ று தலுக்கு 
ஆயச், தமாசப் பாவங்களை அறிவிக்கவேண்டுமென் ற: இவ்வாச்சயங் காண்பிக்இற து. 

7. பரிசேயர் :- யூதர்களுக்குள்ளே கல்விசாஸ்இரத்திலும் வேதாசாரங்களிலுஞ் சற 
நதவர்களாய், மாம்ச ௦ ௨. த்தானமும் அரூபிகளும் உண்டென்று போதித்து வர்தவர்களாயி 
னும்; அவந்களில் பெரும்பாலார் புண்ணியவேஷந் சரித் த மேட்டி மைக்கா ரராய் மெய்யான 
வ பயபச் தியத்றவர்களா யிருச்தார்கள். ப      



  
| 

் 
|. 
| 

் அிகளுக்கு | & ரீனஸ்கானங்கொடுப் 

இய உட்டெரிப், ரா wl aor ap. 

10. இப்பொழுதே மாங்களின் Car 
ரருகில் கோடரி போட்டிருக்கிறது ; 
ஆகையால் நற்கனி கொடாத மரமெல் 
லாம் வெட்டுண்டு, ௮க்கினியிலே போ 
டப்படூம். 

11. பச்சாத்தாபத்திற்காக, நான் 
ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்கானங் 
கொடுக்கறேனென்பது மெய்யே ; 4 

னால் எனக்குப்பின் வருகிறவர் என் 
னிலும் ௮தஇக வல் ல்லவசாபிருக்கரர் ; 

அவருடைய பாதரட்சைகளைச் ருமக்க 
நான் பாத்துரவானல்ல; ௮வோ இஸ் 
பிர்த்து சாந்துவிலும் ௮க்கினியிலும் 

  

ப்ர VT க. ( Hill. 

பார், மார. ப one: 20-10 ; 9 Yai 

1-26; yer 1-9. AN 

12. அவருடைய சுளகு ௮ 

கையிலிருக்கிறலு. அவர் கடன் களத் 

தைக் ஸூ, ற்றி, தம்முடைய 3 கோதுமை 
| 

யைத் கள ஞ்சிய த்தில் சோ த்து BORA | 

வார: பதா [களையோ அளிய. ர் தீ Yas வணி 

ju Gor 

  

   
   

(ந ow 
13 . அப்போது யேசுநாதர் AG 

GS 
ப்பரால் ஞா னஸ்கானம் பெ ற) 

தாக, கலிலேயா சாட்டிலிரு ந்து வெபர் 

தான் நதிக்கு அவரிடத்தில் வந்தா ம், 

மாற், 1. ட... 

1.1. அனால் ௮௮! பம் அவரை, த் 

505 து: தேவர்ரால் கான் ஞா னதா 

னம் பெ றிவேண்டியதா। பிருக்க, ச் 

என்னிடத்தில் ani கெப்படி 

என்க, 

15. பேசுகாதா அவருக்குப் பிர த்தி 

யுத்தாரமாக : இப்போது தடை செய் | 

a
 

டட்
ட்ப

்பப
யயம

் 

சொல்லுவது ஏபிரோயர் பாஷை நடையாம். 

18-ம் வச. 

3-வ௪. சோதனைசேய்வோன் ₹ 

வேலையாகவேயிருப்பசதால், வேதாகமத்தில் அதற்குச் சோ 

கொடுக்சப்பட்டிருக்கிற.து டட hens ae exam Bee a 

மத்தேயு 4ம் அதிகம்... ந 

௬ 
. 

ll. க்கி ‘cof uP ett ib :- இஷடப்பிரசாசம் அல்லத தேவ 

யால் க திக்கப்படுறெ தி. ௮ம். நட. 5-ம் அஇ. 3-ம் வச. 

௦-வ௪. தமிழ்ப் பாஷையில் நாற்பது பகல் நாத்பது 

ன்று மாத்திரஞ் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுவது வழக்கம், 

பப்ப வையக தைத்த ளை வவ அ அவடக் அவவை 

யாதே ; ஏனெனில் gnied binds KGS 
சாவ நீதியையும் கிறைவேத்றத் தகுதி 
யாமென்று இருவுளம்பற்றினர்,. 

10. அதினால் அருளப்பர் ௮வனரைத் 
தடைசெய்யாமல்விட, யேசுநாதர் ஞா 
னஸகானம் பெற்று, உடனே ஜலக்தை 
விட்டு கரையில் ஏறினார். அப்போது 
இகோ, பரமண்டலங்கள் அவருக்குத் 
இறக்கப்பட்டுச் சர்வேசுர னுடைய 
இஸ்பிர்த்துவானவர் புரு வடிவாய் 
இறங்குகிறதையும், தமதுமேல் வருகிற 
கையுங கண்டார? லூக். 8-22. 

17. மீளவும் இதோ பாமண்டலங்க 

ளினின்று ஓர் குரலொலியுண்டா௫ : 

என் ரேச குமாரன் இவரே, இவாபே 

ரில் கான் பூரரை பிரியமாபிருக்கறே 
னென்று சம்திக்கது. git. 9-35; 
2 இசா. 1-1, 

4-ம் அதிகாரம், 

கிறிஸ்துகாசர் உபவாசத துச் சோதிக்கப் 

பட்ட தும், அவர் போ சிக்கச்துவக்க) அப் 
Deer mses oo அ்ல்னை 4:27 ae போஸ் For. NT satin ர 

,சிகாரரைக் குணமாக ன தம் 

1. அப்போது யேசுகாதா பசாசினா 

லேசே 1 இக்கப்பலெகு, ற்கு இஸ்பிர தீ து 

TH SIAC AGH HI SHIGE கூட் 

டிக்கொண்டு போகப்பட்டார். மாற், 1- 

1. . லூச், 4-1]. 

2. வா் கா் ந்பது இரவும், நாற்பது 

பகலுமாக ௨. பவாசமாயிருந்த பின்பு 

அவரு க்ரூப் பசியுண்டாயிற்று. 

3. அப்போது சோ தனை செய்வோன் | 
நீர் சர்வே 

  
௧
 

அவ ரண்டையில் வந்து? 

ப னேகம் இந்த. "அக்னி 

௨
 
e
e
n
 

_ 
- 
e
e
 

இரவு என்காமல் காத்பது நாளெ 

நாற்பது பகல் காற்பது இரவென்று 

ஆதி. 7-ம். 98. 4-ம் வ௪. பாத், 24-ம் ௮தி. 

_பசாசானது மனிதரை இடைவிடாமல் சோதிக்றெ 

தீனை செய்வோ னென்கற பேர் 

. 
டி ~ ane nny கவகயய அக்க, அைசரளபை! sailor அவவ லவவையப வலவ ஷய் கவ லததைகவக்க அசலான.



  

  

சு.ரனுடைய சு, தனானால் Qo gaa ற: 

என்; மூன், 

4. அதற்கு ௮வா மா றுத்தாரமாக : | 
LD SALT HII F CSOT 5 FT near, 
சர்வேசுரனுடைய வாயினின்று புறப் 

' படுகிற எந்த வாக்கியத்தினலைம் பிழை | க்ஜெனென்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது 

என்றார். உபாக, 8-8. லூக், 4-௧, 
ரழி 

5. அப்பொழுது பசாசானவன் ௮ வ 
ராப் பரிசுத்த நகாத்திறங்குக் தாக்கிக் 
கொண்டுபோய்க் கேவாலபச் சிகரத் 

தில் ௮வரை நிறுத : 
தி 0. ௮வரை சகநோக்கி : நீர் சாவேவேசா 

கள் அப்பங்களாகும்படி சொக்தும் 0 

உள்ே ewe ai Bae 

  
வர். 'ருவரையே ப 
என்று எழு ச் கருக்க. 

உபாக, 6-18. 

11. அப்போது பசாசு. அவலை விட்டு, 
அகன்.றுபோகவே, இதோ தேவதூ த் 
கள் By ணக. அவருக்குப் பணிகி 2 
செய்தா ர்கள். 

    

   
   

  

12. பின்யு ௮௬ள ப்பர் * பிடிபட்ட. ப 
சான்று யேசுகாதர் கேள்விப்பட்டு, சலி |   வா நாட்டில் ஒதுங்கி, மாற், ]- 14: 

LA 14; அருள. 4- 43. ட 

west goin est nT BO,   னுடைய சு தனானால் கழே (HBL | 

ஏனெ னனில், அவர் உம்மைக்குறித்துத் 

தம்முடைய தூகுர்களுக்குக் கட்டளை 
WT SB np Olt or wild; உம்முடைய 

ஒருவேளை கல்லில் இடத Lad லி ம் 

உம்மைத் தங்கள படிக்கு Sy MT Hat 
. ஆ . oN . ச உ 

காங்களிலே ஏ ற் திக்காள்வார்களென் 

ம். ar தியி ti க்கி, 3 என்ன். Fal, QD OF AP BUN hb HV iy   
டு weer or" 

நப் சபுலே, ரன் 
5 

iol ver ‘be 

கலி யென்றே. Oe 

னின் 

ணி ( ௦) ர், 

14. 
தரிசி p OUT BS வாத்தியம் 56D), yaa Die 

9) nt yy» 
படி. 2௮. 

இட படியே இசையாஸ் Bias 
இ   

4 7. யேசுநாதர் அத, ற்கு: உன்தேல 
| னாகிய காத்தரைச் சோதிய யா திற பா 
யாகவெ வன்று மீளவும் 6 முதியிருக்கி ௮ 
தூ என ரர். ௨ 6-16, 

8, ப.றுபடி யம் அவ 
ரை எடுத் தீது மிகவும் உயர்ந்த ஓர்பர்வ 
தத்தன்மேல் கொண்டும் பாய், உலக 

| B11 é Sus not எல்லாவற்நையம், 
அவைகளின். மூமையையும் HHS 
குக் காண்பித்து, 

பு, நீர் 

என்னை 

2 LUT SG, 

பசாசானவன் 

சாஷ்டாங்கமாக விழுது 

wre Bu? gr ae இலையெல் 
டலாம் உமக்குத் ஈரு$வனெ GOT GIT np GOT. 

Secchi ace ca 

| 

| 

; 5 பரிசுத்த. நதாம் : 

ட 
Ome ஈசலேம். பட்டணமாம். 

நு அதாவது? அப லோன் தாடும் 

Dorie சலி நாடும் யோ, ர்மூன் நக்கப் 

Ly, படம் தடலுக்குச் செல்லும் வழியும் 

ப, ஜா இய ர் 

வும், 

> 

ழி DFM ய தலிலேயா 

10. அக்கசார த்தில் உட் BIT TOD as 

தஜ ஜனமும் பெரிய ஒளியைக். கண்டா 
BA. LET Boal il பலி ன் இசையில் 2. ட் DA 

ft Ah aD ays, BDA HoH aH) ‘0 வெளிச் wit தோ 
orp, என்பதாம். இசை, 10-], 

க், 1-79. 

1/. அதுமுதல் யேசுநாதர், தவஞ் 
. செய்யுங்கள், ஏனெனில் மோட்ச இரா 
ச்சியம் சமீபித் இருக்கி, ரென்று பிரச்: 

| 29 தொடங்இஞர். மாற். 1-]5, 

| பச்ாசானது ஒரு ஆச்துமச்தை எம்மாத்இரம் மதிக்கிறதென்று அறிக் துகொள்ளலாம். ஒரு 
ஆத்துமத்துக்காக உலகமெல்லாதி -கொடுக்றெதுக்கு அது தயாராயிருக்றெது. 
    

லைக்க வைப அணை 

    
          ete age er me 

    

Hl 7 it aiff’? nar Sovank, ஸர வாசம்பண்: 

| 
| 
| 
| 

  

| 
| 

| 
| 

டந்த டறாச்சியமேல்வாம் உமக்குத் நதநவேன் :-- இவ்வாக்யெச்சைக்சொண்டு



    
    

      

க்கொ வருகைக் 
ணில், ப அவக்கள் 6 

foe 19. அப்போது: அவர்களை நோக்கு, 
ங்கள்: என் பிறகே வாருங்கள், நானு 

| ங்களை மனிதர்களைப். பிடிக்ெவர்களா 
க்குவேனென்.று இருவுளம்பத்திஞர்.       
“20. HUI FO ம் உடனே வலைகளை 

விட்டுவிட்டு அவரைப் பின்சென்ருர் ' 

கள். 

௮1. மின்னும் அவர் அவ்விடம் விட்டு 

அப்புறம் போகையில், வேறே இரண்டு 
சகோதார்களான செப்தே புவின் மகன் 

யாகப்பரும், அவருடைய சகோ FTG 
கிய அுளப்பரும், தங்கள் பிதாவாகிய 

செபதேபுவோடு mw uw He தங்கள் : 

வலைகளைப் பழுது பார்ததுக்கொண்் 

டிருக்கிறதைக் கண்டு, அவாகளையும் | 

“° 4 த்தா. 

2. அவர்களும் உடனே வலைகளை . 

ப்ட் தங்கள் பிதா வையும் விட்டுவிட்டு ': 

அவரைப் பின்சென், gh Baw. 

|   
கலிலேயா 

நாடெங்குஞ் உற்றிப்போய், அவர்களு , 

ட டைய ஜெப் அலயங்களில் போதி BSS! 
(மோட்ச) சொச்சியத்தின் கவிசெஷ ! 
BOO KL 

88. பின்பு யெடநாதர் 

பிரசங்கித்து, ஜன BIS OHS 

! [நா 

| . அவர்களுடையது. 

  

ருந்த எல்லா. கோக்காடுகளையும் 
சி யாதி களையும் Olen ew தமாக்வெக்தார். | 

4. அதலால் ரியா” நாடெங்கும் 
அவருடைய இர் தீ 5S) பரவிச்: செல்லவே, 

பற்யல கோய்களாலும் உபத்தரவங்க 
ளாலும் வருந்திய சகல பிணியா னிகளை 

1 யும், பேய்ப் பிடி.த்தவர்களையும், சந்திர. 

-ரோகிகளை யும், இமிர்வா தக்கா ரனாயும், 
அவருடைய சமுக த்தில் கொண்டு வந். 
தார்கள், 

இஞர். , ட 

25. அதினிமித்தம் சலிலேயா நாட் 
டிலும், கெக்கப்போலியிலும், எருச 

லேமிலும், யூதேயாவிலும், யோர்தான் 

ஈஇக்கு அப்புற க்இலுமிருந்து இரளான 

ஜனங்கள் அவரைப் பின்சென்றுர்க கள். 

3-7. 

3-ம் அதிகாரம். 

அவர் அவர் களக் குணமா க் 

யேசு தர் மலையின்மீது செய்தருளின பிர 

சங்கம். எட்டுப்பாக்கியங்களும் இறீஸ் துவ 

புண்ணிய சா௩்சோபாங்கச்இன் சங்க்ஷே 

பழம், 
௨ரூ ட. . . . 

1. அப்போது யேஃுகாகர் ஜனத, ரீ 
சைக் கண்டு ஒரு மலையின் மீதேறி உட் 
காரந்த மாத்திரத்தில், அவருடைய 
ரூ . . . . 

FHI Saw அ௮வரண்டையில் LM ems, 
லூசு, 6-17. 

2. அவர் தம Bh தருவாய் மலர்ந்து 

த அவர்களுக்குப் போ § 3 கீ , கருளினதா 

வி Bl ல் 

“. மனக் தரித்திரார பாக்கியவான் 
கள் : ஏனெனில் மோட்ச இராச்சியம் 

வக, 6-20. 

  

19, 

  
| 

மனிதர்களைப் பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் : 
பிடிக்கிற சொழிலாயிருந்ததுபோல, இனி மனிசரை இரட்சிக்க சொழிலாயிருக்குமெ 

ன்று யேசுநாசர் சாட்டுகரொரொழிய, மீனை வஞ்சசமாய்ப் பிடிக்கறெதுபோல, மனிதரையும் 

இராயப்பருக்கு இதுவரையில் மீன் 

வஞ்சசமாய்ச் சேர்ச்கவேணுமென் து ஆண்டவர் சொல்லுற தில்லை. 

|. . 1. டமனத்தரித்திமம் ழன்றுவகைப்படும் :-- 1-வது, சகலத்தையுநி துறர் துவிடுகறெ சர் 
| சியாம், 2-வது. ஆஸ்இ இருந்தும். அதன்பேரில் பற்றுதல் இல்லா இருக்தல்,. பவத: சரித் 

[கிர ஞாயிருந்தால் தேவரித் eae துக்கு அமைச்து மனத்திருப்இயாயிருத்தல். 
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10 மத்தேயு 8-ம் அதிகாரம். 
  

4, சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கி 
யவான்கள் : ஏனெனில் அவர்கள் பூமி 
யைச் சுதர்தரித்துக்கொள்ளுவார்கள். 
சக். 30-11. 

5. அழுறெவர்கள் பாக்கியவான்கள் ; 
ழ ஏனெனில் அவர்கள் ஆறுதலடைவார் 
கள். இசை, (1-9, 

ட. நீதியின்மேல் ப௫ிகாகமுள்ளவர்       கள் பாக்கியவான்௧ள் : ஏனெனில் 

அவர்கள் இர்ப்தி யடைவார்கள். 

ON &. 6-9 l டி * 

7... இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கிெயவா 
ன்கள் : ஏனெனில் அவர்கள் இரக்க 
மடைவார்கள். 

8. தூய இருதயமுள்ளவா்கள பாக் : 
இயவான்கள் : ஏனெனில் அவர்கள் 

சரவேசுரனைக் கரிசிப்பார்கள். சங், 

23-4. | 

9. சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் : 

பாக்கியவான்கள் ! ஏனெனில ௮வாகள 

கேவமக்கள் என்னப்படுவார்கள். 

10. நீதியினிமித்தம் உபத்திரவப்படு 

Bouts பாக்கியவான்கள் : ஏனெ 

னில் மோட்ச இராச்சியம் ௮வர்களு 
டையது. ] இரா. 3-14. 

11. என்னைப்பற்றி மனிதர் 
களைச் சபித்துக், துன்பப் படுத்தி, 
உங்கள்மேல் சகல இன்மையையும் 

@_ (Bi 

we
 

e
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e
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அபாண்டமாய்ச் சொல்தும்போ௮, 
நீங்கள் பாக்கியவான்கள். 

12. அப்போது அகமகிழ்ந்து அக் 
களியுங்கள் ; ஏனெனில் பரலோகத்தில் 
உங்கள் சம்பாவனை ஏரா எமாயிருக்கின் 
றது. இவ்வண்ணமே உங்களுக்கு முன் 
னிருக்த தீர்க்ககரிசிகளையும் உபத்திர 
வப்படுத்தினா கள். 

18. நீங்கள் பூமியின் உப்பாயிருக் 
இநீர்கள் ; உப்பானது சா ரமற்றுப்போ 
னால் எதினால் சாரமாக்கப்படும்? இனி 
௮ துவெளியே கொட்டப்படுவதற்கும், 
மனிதரால் மிதிக்கப் படுவதற்குமே 
யன்றி, வேறொன்றுக்கும் உகவாது, 

“மாற், 09-40; லூக், 14-54. 

14. நீங்கள் உலகத்தின் ஒளியாயிரு 

: க்கிழீர்கள், பருவத த்தின்மேலிருக்கிற 
பட்டணம் டப் றவாயிருக்கமாட்டாது. 

15. தீபத்தைக் கொளுத்தி மரக்கா 
லின் கழ் வைக்காமல் விட்டிலுள்ள 
யாவருக்கும் பிரகா சிக்கும்படி அதை 

விளக்குத் தண்டின்மேல் வைப்பார்கள். 
மாற். 4-21; லூக். 8-16. 

16. அவ்வண்ணமே மனிதர் உங்கள் 

நற்கிரியைகளைக் கண்டு, பரமண்டலங் 

களிலிருக்கறெ உங்கள் பிதாவை ம. 

மைப்படு தீதும்பொருட்டு, உங்கள் ஒளி 
அவர்களுக்கு முன்பாகப் பிரகா ச்க்கக் 

கடவது. 1] இராய. 92-12. 

    

அமரிச்சையாய் வாழ்வார்களாமே, 

4. பூமியைச் சுதந்தரித்துக்கோள்வார்கள் :-- சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் மோட்சத் 

தைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வதுமன் றி, இவ்வுலகத்திலும் எதிரிகளும் வழக்குகளுமில்லாமல் 

6. நீதி: -நீதியென்றால் புண்ணிய சாங்கோபாங்ககெதியாகும்; வேதாகமச்இல் 
நீதி என்னும் இச்சொல் இவ்வர்த்தமாகவே பல இடங்களில் வழங்குகிற து. | 

18. பூமியின் உப்பு :-- உப்பானது, 1-வது. ஒரு பதார்த்தம் கெட்டுப்போகாதபடி.. 

காப்பாற்றுகிற த) ; 2-வது. போசனத்துக்கு ருசி கொடுக்றெது. அப்படியே, 1-வது. ஆச். தம 
ங்கள் கெட்டுப்போகாமல் காப்பாற்றுவதும், 2-வது. ஜனங்கள் ஞானக்காரியங்களின் மேல் 
பிரியப்படும்படியான புத்தி பிரசங்கம் செய்கறதும், வேதியர் தொழிலாமே. 

ட. 16. உலகத்தின் ஒளி :--யேசுகாதர் பழ.ப்பித்த வேதமாத்இரமே உலகத்துக்கு மெய் 
'யான வெளிச்சமாயிருக்கிற இனால், அதைப்போ இக்கச் குதிக்சப்பட்ட அப்போஸ்சலர்களூம் 
உலகச் துக்கு ஒளியாயிருக்கிழுர்களென்று சொல்லப்படுகிறார்கள். 

ப பட்வவமர்கர்ளள்         எலன்.



  

மத்தேயு 5-ம் அதிகாசம். ee? 
  

17. வேதப் பிரமா ணத்தையா னாலும் 20. ஏனெனில் வேதபாரகர் பரிசே ப 

இர்க்கதரிசனங்களை என்கிலும் அழிக்க யா், இவர்களுடைய நீதியிலும் உங்கள் 

வந்தேனென்று நீங்கள் நினைக்கவேண் ! நீதி ௮திகப்பட்டிராவிட்டால் மோட்ச 
டாம். அழிப்பதற்கல்ல ; நிறைவேற்று இராச்சியத்திற்குள் பிரவேடிக்க மாட் 
வதற்கே வந்தேன். டீர்களென்று உங்களுக்குச் சொல்றது 

18. உண்மையாகவே உங்களுக்குச் கிறேன். 

சொல்லுகிறேன் ் "Qa பூமியும் ட... 1, கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, 
ஒழிக்தபோகுமுன் வேதப்பிரமாணத் | கொலை செய்பவன் நியாயத்தீரப்புக ie 3 a யத்தீர்ப்புக்கு 
திலுள்ள சகலமும் நிறைவேறுமொழிய : 2. ் . TS 

os . 5. : ஆளாகிமுனென்று முன்னோர்களுக்குச் 
அதி ல இ ae ath, ஆ: 2 sh, - சொல்லப் பட்டதாகக் கேள்விப்பட் 
் ve 16 In எழு ITN BOB டிருக்கிறீர்களே. , யாத்திரா. 20-18 ; 
தாசு, 10-12. eure. 5-17. 7 

10. ஆகையால் மிகவும் சிறிதாகய : 
இந்தக் கற்பனைகளில் ஒன்றை மீறி, : 99. நானோ உங்களுக்குச் சொல்லு 
அவ்வண்ணமே மனிதருக்குப் போதிப் ' கிறேன் : தன் சகோதரனைக் கோபிக் 
பவன் மோட்ச இராச்சியத்தில் மிக : கிற எவனும் நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஆளா 
அஞ் சிறியவனாக எண்ணப்படுவான். : வான். அனால் தன்சகோதரளை ராக்கா 
அவைகளை அனுசரித்துப் போதுப்ப , என்பவன் ௮லோசனைச் சங்கத் தீர்ப் 
வனோ மோட்ச இராச்சியத்தில் பெரிய : புக்கு ஆளாவான்; பைத்தியனே என் 
வனாக எண்ணப்படுவான். யா. 2-10. : பவன் அக்கினிச் சூளைக்கு ஆளாவான். 

    

4 

  

17. நிறைவேற்றுவதற்க வந்தேன் : பழைய ஏற்பாடானது யேசுநாதர் சுவாமி 
யைக் குறிப்பாகவும் உருவகமாகவுங் காட்டுகிறது. யேசுநாதர்சுவாமி மனு சுபாவமெடுத் 
துத் தம்மைக்குறித்துச் சொல்லப்பட்ட யாவற்றையும் சரிவா நிறைவேற்றினாராமே. 

19. மிகவும் சிறியவன் :--தேவ தீர்வையால் தள்ளுண்டவனென்று வேதபாரகர் 
வியார்த்திபண்ணுகிருர்கள். 

20. வேதபாரகர், பரிசேயர் :--என்பதற்கு மத். 2-ம். ௮.இ. 4-ம் வசனம். 8-ம், ௮இ 
7-ம். , வசனங்களில் வியாக்பொனங்காண்க. அடியில் சொல்லப்படும் கற்பனைகளுக்கு 
விரோதமாய் நினைவு அசைகளால் மாத்திரம் கட்டிக்கொள்ளும் பாவங்களைப் பரிசேயர் 
அற்பமாக எண்ணியிருந்தபடியால், அவைகளின் கனத்சைக்காட்டும்படி, அவைகளை அற்ப 
மென்று எண்ணி சட்டிச்கொள்ளுகிறவர்களும் தேவ தீர்வையால் தள்ஞண்டுபோவார்கள் 
என்று யேசுநாதர் உரைக்இரரர், ப 

2 நியாயத் தீர்ப்புக்கு ஆளாவான் :--௮ சாவது, யூதர்களுக்குள் சிதிய குற்றங்களை 
விசாரித்துக் கண்டிக்க ஏற்பட்டிருந்த இராம நியாய சபையின் தீர்ப்புக்குப் பாத்திரவா 
னாவான். 

். ராக்கா என்பது ௮இக கோபத்தையும் நிந்தையைய குறிக்கும் சொல். இந்த 
வார்த்தையைச் சொல்லித் இட்டுகிறவன் ௮லோசனைச் சங்கத்தீர்ப்புக்கு ஆளாவான். ௮.தா 
வது பெரிய அக்ரம குற்றங்களை விசாரித்து ஆக்கனையிடும்படி. எருசலேமில் ஏற்பட்டி. 
நத சானேதிரிம் என்னப்பட்ட 72 பேர் ௮டங்யெ லோசனை சஙகத்தாருடைய ஆக் 
னைத் தீர்ப்புக்குள்ளாவான், sO 

பைந்தியனே என்பத மிகுந்த தவே நிந்தையோடு சொல்லும்போது மகா ;பெருவ் 
குற்றமாக மதிக்கப்படுவதால் அப்படிச் சொல்லுகறவன் அக்கினிச் குளைக்காளாவானெ 
ன்று கர்த்தர் படிப்பிக்கறபடியால், பாவத்தின் கனத்துச்குத் தக்கது ஆக்கினையும் கடின 
மாகுமென்றும், ௮இனால் நாம் புறத் தியாரா நிர்இிக்றபாவத்துக்கு விலக்கி ஈடத்கவேண்டு 
மென்றும் spleen it.   

  
    

   



  

12 .... மத்தேடி 6-ம். ுஇத்ரசம், 
  

25. ஆதலால் நீ பீடத்தண்டையில் | தார. எதிந்துபோடு, ஏனெனில் உன் 
உன்: : காணிக்கையைச்: செலுத்தும் | உடல் முழுதும் ஈரகத்தில். கள்ளப்படு 
பொழுது உன்சகோ தரன் உன்மேல் | வதைகிட;, உன்அவயவங்களில் ஓ ன்று 
ஏதோ மனத்தாங்கலா யிருக்கிரானெ Ce simi’ (Cuma x உனக்கு . கலமாம். 
ன்று அங்கே கினைவு ai ar ust Bev, worm. 9-46. oe டூ 

24. உன் காணிக்கையை அங்கே! 30. அப்படியே உனது வலதுகை 
பிடத்தின் முன்பாக. வைதனுவிட்டு, | ௨. உனக்கு இடற லாயிருக்கால் அதைத் 
முந்த உன் சகோதரே @e உறவாடப் ! தரித்துக் தாரமாய் எ Mog போடு. 
போ; பின்பு வந்து உன்கா ணிக்கை ஏனெனில் உடல்முழுதும் நரகத்தில் 
யைச். செலுத்துவாயாக, கள்ளப்படுவதைளிட உன் அ௮வயவக் 

. 95. ஜீஉ ன் எதிராளியோடு வழிய களில் ஒன்று சோதமாய்ப / போவது ௨ உன : 

AGA GUC PERT EB gar கரு ஈலமாம். 
னோடு சமாதானமாய்ப் போ: இல்லா 31. அன்றியும் எவனுவது கன் ஸ்தி | 
விட்டால் ஒருவேகா ௮வன் உன்னை யைக் தள்ளி ளிவொனாகில், விவாகக் 
கியாயா இபதிக்குக் கையளிப்பான். தீர்ப்பின் சிட்டை ௮ வளுக்குக்கொ டக | 

நியாயாதிபதி உன்னைச் CFU MIG குக்கடவானென்று சொல்லப் ட்டிக்... 

கின்றது. உபாக, 914], 

      
ஒப்புவிக்க, நீ இறையில் அடை படு 

வாய், லூக், 19 38. 
| 26 on. : 32. நா (oy) ங்கு OW F(T) F சொல்ல 

265, 5 FOOL HL F OB hil KALLE | இழ ன் : கனா பணைனவிரை வி Le B® | 

| 

ச து விட்டு ht? . ப் . . 

௮/2 அவளிட மானிட கனியே, மாட. aol Ps ser ன்றித Fort ADs a) வ னும் 

டு ற சுத்தியமாகவே உனக்கு டாயென்று சத்தியமாகவே உனக்குச் ௮ வளை விபசாரியாகப் பண்ணுகிடன், 

1 கொரி, 79-10. 

: iO சொல்லுகியே ன், அப் டித் கள னினிடப்பட்டவளைக் 

97. விபசா Tih பண்ணாரு. JOLT MLN கொள் (OV B MO BLD வி் ரகர றப் | ௮01 ஒறு 

ர ச் ட்ட . i 

வென்று பூர்வ் கத்தாருக்குச்சொல்லப் Bayer. மாற. 10-11; லாக். 10-18: 
| 
ர் 

| 
QI ட்டதாகக் கேள்விப் பட்டிருக்கிர ர் 

| மில், ITER T, JQ. bof, ade 3) க ப 

| களை யாத்திரா. 30-14 8998. மளவும் பொய்யாணை பிபா. 
| | ட ச ப கடட a படட 8 ட. i | காம் னே உங்களுக்குச். OF il ல்லு ட மீல், இண்ட வரு்சகு னி அணையைச்.. 

| இடுறன்: ஒர் ஸ்இிரயை ச்சிச்கு ஈம்படி. ! செலுத்துவாயாகவென்று பூர்விகக் கா. 
| ச படி | செதுத்துலாயாகவென் ற பூர்விகத்சா. | அவளை கோக்குறெ எவனும் தன் g A க்குச் சொல்லப்பட்டதாகக் கேள் 

i க . உ, . ௩ ் ச | 

| தய த்தில் அவளோடு விபச Tg a செய் லிப்பட்டி HEB Dt Ho oy, யாத்திர ர, 
9 : ட 

| தாயிற்று. பயா க்தி, 90-17. ப. 
| 

| 29. உன் வலதுகண் ௨ னக்கு இட 51. நானோ எவ்வி தத்திலும் ஆணை 
OGRE ௮; தப்பிடு நிங்க அதைக் த் யிட வேண்டாபென்று ௪. SOOT 

| 25. வழியிலிநக்கல்போதே i தருக்கு ௬. நாம் ் எதேனும் கீதம் செய்திருந்தால், 
, அதைத் தாமதமில்லாமல் அரிகரிக்கிவெண்டியதெென், று) இவ்விடத்தில் ஆண்டவர் படிப்பி 
| (shyt. 

| 29, 6 எந்த மணிதராஞலும், எந்தப் பொருளென்கிலும் நமக்குக் சண்ணைப்போலலும் 

கைகால்களைப்போலவும் பிரியமும் ௮வசரமுமாயிருந்தாலும், நாம் பாவத்தில் விழுவதற்கு 
வழியும் காரணமுமாயிருந்தால், ௮ப்பேர்ப்பட்டவர்களையும் அரசப் பொருட்களையும் நீக்ட 
பன வன்த் ஆண்டவர். கற்பிகஇருர், . 

| உ ஜணையிடவேண்டாம் :- - உண்மையும் கணமுமான கிஷையத்திலே ial shun 
subside தி ஆனையிடுவ து பாவமல்ல. 

| 
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சொல்லுவேன் ; பரலோகத்தின்மே 
லும். னையிடவேண்டாம், ஏனெனில் 

S| $i சர்வேசுரனுடைய. இம்மாசனமா 
யிருக்கின்றது. 

35. பூலோகத்தின் மேலும் வேண் 
டாக [ஜி ஏனெனில் அதி அவருடைய 

பா தப்படியாயிரு க்கின்ற து. எருசலே 
மின் மேலும் வேண்டாம். எனெனில் 
அது பெரிய இரா சாவின் நகரமாயிருச் 
இன்ற. 

36. நீ உன் தலையின்மேலும் ஆணை 
பிடாதே; ஏனெனில் ஒரு சோமத்தை 

வெண்மை அல்லது! கருமையாக்க உன் 

னால் ஆகாது. 

we ஆகையால் உங்கள் பேச்சு Bed, 

், இல்லை, இல்லை என்பதாயிருக்கக் 
we இவைகளுக்கு மேற்பட்டது 

) 
இன்மையாலுண்டாகி 

கிறது. யாக. 5. 1 2. 

20. கண்ணுக்குக் கண்ணும், பல்லு 
உ. கா 

் ஷு ் 

க்குப் பல்லும், என்று சொல்லக் கேட் 

டிருக்கிலீர்களே. பா தீ திரா. 91.21. 

20. நானோ தன்மைக்கு or BT BH 

நிர்சவேண்டாமென்று ம். ஙிகளுக்குச் 

கொல்லுகிறேன். அகையால் ஒருவன் 
உன்னை வல துகன்ன த்தில் அறைசக்தால் 

அவனுக்கு மறுகன்னத்தையுக் இர நப் 
பரிக்கொடு, தக். 6-29. 
| 40, வழக்காடி. உன்அுவ 

சியைப் புறிக்களிரும்பு? வனுக்கு உன் 

போர்வையையும் விட்டுவிடு. ] கொ. 

6-7. 

41. எவனாவது ஆபிரம் HYD BBN NLD 

வர உன்னைப் பலவசர்தஞ் செய்தால், 

அவனோடு வேறே ஈராயிரம் அடித் 

தூரம் போவாயாக, 

  
உன்னுடன் 

  
42. உன்னிடத்தில் கேட்கிறவனுக் 

குக் கொடு, உன்னிடத்தில்: கடன் 
  

40,  ஆயக்காார்:. 

  

“களே. லேவி. 10-18, | 

44. நான் உங்களுக்குச் சொல்லு 
கிறேன் : உங்கள் சத்துராஇகளைச் 

  

    
29. இவ்வாக்யெத்தைக்கொண்டு பழிவால்காமல் minds ; Spare aay நிந்தை 

யைப் பொறுமையோடு சகித் தக்கொள்ளவேணுமென் று கர்த்தர் படிப்பிக்கிராரோயொழிய, 
ஒரு கன்னத்தில் அடி.க்கவனுக்கு, மறுகன்னத்தைக் காட்டவேணுமென்று கட்டளையிட 
இற இல்லை. ௮௬. 18. ௮தி. 22. 23. வ௪. காண்க. | 

-புப்ளிக்கானி என்னப்பட்ட இந்த ஆயக்காரர், சனங்களை 
அநியாயமாய் க கெருக்டைபண்ணி அவர்களுடைய சொச்  துச்களைப் பிடுக்கித் Bern Bens; 

! , அவர்களுக்குக் கெட்டபேர் உண்டாயிருக்த து; 

வாங்க அழும்புதறவனுள்கு முகத்தைத் 
திருப்பாதே., உபாக, 1-3... 

43. உன் பிறளைச் சினே௫த்து உ FB 

துராதியைப் பகைப்பாயாகவென்று 
சொல்லப்பட்டதாகக் கேட்டிருக்க தீர் 

சிரேகயுங்கள். உங்களைப்பகைக்கிறவர் 

களுக்கு ஈன்மைசெய்யுங்கள், - உங்கள் 

உட. சத்திரவட் 7 படுகு திதுகிறவ ர்களுக்காக 

வும், உங்கள் பேரில் அபாண்டஞ்சொல் 

கி ஜிவாகளுக்காகவும் வேண்டிக்கொ 

ள் சங்கள், ars. 6-27 ; 29-54; 

உரோ. 12-20; அப். 7-51. ட 

45. இவவிதமாய்ப் பரலோக sal 

க்கிற உங்கள் _ர்தாவுக்கு (எத்த) 
பின: சோகளாயிரு: கள். அவா நல் 

லோர்மேலும் தீயோரமெலும் தமது 

சூரிம ரன் உ இக்கவும், நீதிமான்கள் மே 

லும் அற்கர்கள்மேலும் மழை வருஷி ! 

க. க்வுஞ் © செய்கி, yl. 

    
: 

. . 
46. aGeratl oe. macer CoRSE pay | 

ர்களாயே நீங்கள் கெ௫ுப்பிர்களானால் | 

௨ ங்களுக்கு என்ன சம்பாவனை கடை 
க்கும் ? ஆயக்காரரும் அவவண்ணஞ் : 

| 

| 
| 

செய்கி ற இல்லைேெ யா? 

47. உங்கள் சகோதரருக்கு மாத்தி | 

ரம் வர்சனஞ் செய்விர்களேயாகில் 
(மற்றவர்களிலும்) அதிகமாய் நீங்கள் 

செய்கிறதென்ன? அஞ்ஞா னிகளும் | 

அப்படிச் செய்இ DS Doin Our? ; | 

    

48. அகையால் பரமண்டலங்களி | 
லேயிருக்கி, ற உங்கள் பிதா ௨ Bien 
யிருக்கிறதுபோல நீங்களும் உத்தமரா | 
பிருங்கள். 
    

  
 



  

மத்தேயு 0-ம் அதிகாரம். 
  

டம் அதிகாரம். 

(யேசுநாதர் மலையின்மீது பண்ணின பிரச 

ங்கத்தின் தொடர்ச்சி. பிட்சை, செபம், 

சபருசலியவைகளை ஈடத்தவேண்டி௰ 

விசமும், பிறருடைய குற்றத்தை மன்னி 

த்.துப் பண அசையையும் மிஞ்சின கவலை 
யையும் விலக்கவேண்டுமென்பதும். 

1. கீக்கள் மனிதரால் காணப்படும் 
பொருட்டு ௮வர்களுக்குமுன்பாக உங் 

(கள் தர்மக் கிரியைகளைச் செய்யா தபடி 

விட்டால் பரமண்டலங்களிலிருக்கிற 
உங்கள் பிதாவினிடத்தில் சம்பாவனை 

அடையமாட்டார்கள். 

2. ஆகையால் நீ தர்மஞ் செய்யும் 

போது, கள்ள ஞானிகள் மனிதரால் 
சக்கிக்கப்படத தக்கதாக ஜெப Youre) 

களிலும் தெருவிஇகளிலும் செய்கிற து 
போல, உனக்கு முன்பாக எக்காளம் 

ஊதப்பண்ணுதே. . அவர்கள் தங்கள் 
சம்பாவனையை ௮டைந்துகொண்டார் 
களென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறேன். 

5. நீ தர்மஞ் செய்யும்போது, உன் 
(தர்மம் இரகசியமாயிருக்கும்படி உன் 
வலதுகை செய்வதை இடதுகை அறி 

யாதிருக்கக்கடவது. 

4, அப்போது அந்தரங்கத்தில் காண் 
இற உன்பிதா உனக்குச் சம்பாவனை 
அளிப்பார். 

5. அவ்வண்ணமே நீங்கள் ஜெபம் 
செய்யும்போது மனிதரால் காணப்ப 

'டும் பொருட்டு ஜெப ஆலயங்களிலும், 
  

க்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ; இலலா 

      

சந்திக்கோடிகளிலும் நின்றுகொண்டு 
ஜெபம் . பண்ணப்பிரியப்படுற கள்ள 
ஞானிகளைப்போ லிருக்கவேண்டாம். 
அவர்கள் தங்கள் சம்பாவனையை 
அடைந்துகொண்டார்களென்று மெய் 
யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் 

0. நீயோவென்றால் ஜெபம் செய்யு 

ம்போது உன் அறைக்குள் பிரவேச 
த்துக் கதவைச்சாத்தி அந்தரங்கத்தில் 
உன் பிதாவைப் பிரார்த்தித்துக்கொள். 
அப்போது அந்தரங்கத்தில் காண்டுற 
உன் பிதா உனக்குப் பலன் அளிப்பார். 

7. அல்லாமலும் நீங்கள் ஜெபம் 
செய்யும்போது ௮ஞ்ஞானிகளைப் போ 

ல வளர்த்துச் சொல்லாதேயுங்கள். 
ஏனென்றால் தங்களுடைய சொல் மிகு 
தஇயினால் தங்கள் மன்ராட்டுக் கேட்டரு 
ளப்படுமென்று நினைக்கிரர்கள். 

3. கையால நீங்கள் அவர்களுக்கு 

ஓத்தவர்களாகவேண்டாம். ஏனெனில் 

நீங்கள் உங்கள் பிதாவைகோக்கி வேண் 
டிக்கொள் ளுமுன்னமே ௮வர் உங்களு 

க்கு வேண்டியது இன்னதென்று அறி 
ந்திருக்கர் 

9. ஆதலால் நீங்கள் இவவா.று பிரா 
ர்த்திப்பீர்களாக : பரமண்டலங்களி 
லேயிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்மு 
டைய நாமம் அர்ச்சிக்கப்படுவதா ௧. 

10. உம்முடைய இராச்சியம் வருக, 
உம்முடைய சத்தம் பரமண்டலத்திலே 
செய்யப்படுமாப்போல பூமியிலேயுஞ் 

செய்யப்படுவதாக. 

11. சீவாதாரத்துக்குவேண்டிய எங் 
கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று 

தா ரும். 

  

பாகத்தான் செய்யும்படியாய் வரும்.       இரண்டுக்கும் ஓசோ DTS SS her. 

6. அந்தரங்கத்தில்: காம் செய்கிற நற்இிரியைகளில் சிலவற்றை மனிதர் கண்முன் 
னால் ௮வைகளை மனிதர் புகழ்ச்சிக்காகச் செய்யா 

மல் சர்வேகரனுக்குப் பிரியட்படகேணுமென்டெ கருத்தோடே செய்யவேண்டிய த. 

॥1. சிவாதாரந்துக்கவேண்டிய எங்கள் இப்பம்: என்பதனால் சரீர பிழைப்புக்கு 
அவசியமான அுன்னவஸ் இரமுமல்லாமல் ஆத்தும சீவியத் துக்கு அவசியமான வரப்பிரசாத 
மூம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விடத்தில் வேனத்துக்கு வேண்டிய அ௮ப்பமென்றும், 
அர்ச்... தூச்கா சுவிசேஷகத்தில் அன்றன்.றள்ள எங்களப்பமென்றும் சொல்வியிருர் தம் 

  
  

  - 
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12. எங்கள் கடன்கா ரருக்கு காங் 18. உபவாசமாய் இருக்கிறாவென்.ு. 
கள் பொறுக்குமாப்போல எங்கள் கட | மனிதர்களுக்குத் தோன்றாமல் அந்தா. | 
ன்களை எங்களுக்குப் பொறும். ங்கத்திலிருக் ற உன் பி தாவுக்கு த் 

18. எங்களைச் சோதனையிலே பிர தோல் ன்றும்படி (அப்படிச் செய), அப் 

வே௫ப்பியாதேயும், ஆனால் இன்மையி | போ அந்தரங்கத்தில் காண்றெ உன் 
லேகின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொ | தா உனக்குச் சம்பாவனையளிப்பார். 
ள்ளும். ஆமென். 19. பூலோகத்தில் உங்களுக்குப் 

14. ஏனெனில் ரீங்கள் மனிதரு | ப. அங்கன். செர்த்துவைக்க 
டைய குற்றங்களை அவர்களுக்கு மன் haba இங்கே அந்தும் மிட் 

னிப்பீர்களேயாூல், உங்களுக்கும் உங் டு க்கன்றது, இருடருல் கன்னமிட் 
த் இருடுஇிரர்கள், 

கள் பரம பிதா உங்கள் குற்றங்களை 

பன்னிப்பார். மத். 19-25; மாற், ' பொக்கிஷங்களைச் சேர் த்துவையுங்கள். 

ட்டி ae Cs yigid sad hs@pgnB 
15. ஆனால் நீங்கள் மனிதருக்கு மன் ' ஒலை.  இருடர் அங்கே கன்னமிட்டுத் 

னியாதிருக்கால், உங்கள பிதாவும் உங் இருடுநெதுமில்லை. லூக், 12-83: 

கள் பாவங்க உங்களுக்கு மன்னிக்க ] திமோ. 6-19. 

மாட்டார். 

20. ஆனால் பரலோகத்தில் உங்கள் 

21. உன் பொக்கிலம், எங்கேயிருக் 
10. அன்றியும் நீங்கள் உபவாசமா கிறதோ அங்கேயே உன் இருதயமும் 

யிருக்கும்போது கள்ள ஞானிகளைப் இருக்கின்றது. | 

போல வாடினமுகமாய் இருக்கவேண் 22. உன் கண்ணானது உன் சரீரத் 
டாம். ஏனெனில் அவர்கள் உபவாச ; இன் இபமாயிருக்கின்றது. உன் கண் 

மாயிருக்கிறசாக மனிதருக்குத் தோன் இயல்பானதாயிருக்தால் உன் சரீரமு 

அும்படி. தங்கள் முகங்களைச் சுண்டிக் முதும் பிரகா சமுள்ள தாயிருக்கும். 
Oar on GRE (api ear. அவர்கள் தங்கள் are. 11-34. 

சம்பாவனையை அடைந்துகொண்டார் 

களென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 
சொல்லுறேன். 

    
23. ஆனால் உன் கண் கெடுதியா 

யிருந்தால் உன் சரீரமுழுதும் இரு 
ளுள்ள தாயிருக்கும். ஆகையால் உன் 

17. நீயோ உபவாசமாயிருக்கும் னிலுள்ள ஒளியே இருளாயிருந்தால் 
போது உன் சிரசைக் தைலத்தால் இருள்தான் எவ்வளவோமிகுதியாயிரு 
ஆசு, உன முகத்தையும் கழுவு. | 5௫௨.     

    

13. சோதனையிலே Saas சிப்பியாதேயும் :-- - சாவது சோதனை வராமல் எக்க 

ளைக் காப்பாற்றியருளும். அப்படி வந்தாலும் அதற்குள் ௮கப்பட்டுப் பாவத்தில் விழாதபடி. 

எங்களைச் தற்காத்தருளுமென் தர்த்தமாம். 

௭ 19. போக்கிஷங்களைச் சேர்த்துவைக்கவேண்டாம் :-- என்பதினால் GaGa | 
பொருட்களின்மேல் மிதமிஞ்சென பற்றுதல் விலக்கப்பட்டிருக்இறது. (21-ம் வசனம் 

காண்க.) ஏனெனில் மிதமிஞ்செ பற்றுதலால் இருதயஞ் சர்வேசுரனை மறந்து இந்த உலக 

வாழ்வை மாத்திரம் ௮பேட்சிக்கும், 

22. கண் டுயல்பானதாயிதந்தால :---௮.தாவது நமது உட்கருத்து "கேர்மையானத ர. 

யிருர் சால், தேவ சித்.5,ச்சை மாத்திரம் நோக்இனால் ஈம.து செய்கைகள். செொமமுன்ளவைக 

erases.  
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24. எவனானாலும் இரண்டு எஜமா 

ன்களுக்கு ஊழியஞ் செய்யக்கூடாது, 
ஏனெனில் ஒருவனைப் பகைத்து, மற் 
ஜெருவனை கேப்பான், அல்லது ஒரு 
வனைச் சார்ந்துகொண்டு மற்ொருவ 
னைப் புறக்கணிப்பான். #i Carr gy 
க்குக் திரவியத்திற்கும் ஊழியஞ்செய்ய 

உங்களால் கூடாது. லூக், 16-13. 

25. ஆதலால் கான் உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறகாவவு : உங்கள் உயிர் 

பிழைக்க எதை உண்போமென்றும், 
உங்கள் உடலை மூட எதை உடுப் 
போமென்றும் ஏக்கமாயிராகேயுங்கள். 

உணவைவிட உயிரும் உடையைவிட 
உடலும் மேன்மையான தல்லவோ? 

லூக். 12-99: Goad, 4-6: 1 Pout, 

6-7; 1]. Qaaw. 5-7. 

  
96. ஆகாயப் பட்சுகளை சோக்குப் 

பாருங்கள் ; 
மில்லை, அறுக்கிறறுமில்லை, களஞ்சிய 

ங்களில் குவிக்கிறநுமில்லை. ஆடலும் 
அவைகளை உங்கள் பாம பிதா ம் 11 agi 

த்துவருகிறாசே. அவைகளிலும் மங்கள 

மிகவும் மமன்மையுள் உஊவாக அல்ல 

வோ? 

அவைகள் விதைக்கிற த 

  
97. பேலும் யோகுத்துக் கவலைப்ப 

டுவதினால் , தன் உயரத்துக்கு ஒரு முழம் 

| 

| 
| 
| கூட்ட ௨ ங்களில் எ எவனா ல கூடும்? 

| 
| 

28. ஆகையால் உடைக்காக நீங்கள் 
கவலைப் படுவானேன்? வயல் வேளிக 

| ofl gy ir on லீலிப் புஷ்பங்கள் எப்படி. 

| வளருறெ௦ தென்று சுவனித்துப்பாருங 

கள், அவைகள் உழைக்கிறதுமில்லை, 

ாற்கிற துமில்லை. 
| 
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(24, தீரவியத்துக்கும் என்னும் இந்த வார்த்தை மூலபாஷையில் மாம்மோன் 

| என் நிருக்கறது. அதற்குச் சீரிய பாஷையில் திரவியமென் ர தீதமாம். 

34 கவலைப்படாதிநங்கள் :-- இவ்விடத் இல் ஆச்துமத் க்குக் கெடுதியாக, உல 

சாரியங்களின்மேல் கவலையாகாதென் று சொல்லப்படுகிற ௮. 
apace எடைக். வய வெய்ய, seca ce மெய வலக் ஷன வடி 

| 

| 

மத்தேயு: 0-ம். அதிகாசம். 
  கசப்பை 

29. ஆயினும் சலோமோன் முகதலா 
ய்த் தனது சர்வ மகிமையிலும் ௮வை 
களில் ஒன்றைப்போலென்கலும் உடை 
பூண்டதில்லையென்.று உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறேன். 

30. அகையால் இன்றைக்கு இருந்து 
நாளைக்கு அடுப்பிலே போடப்படும் 

காட்டுப் புல்லுக்குச் சரவேகூரன் இத் 
தன்மையாய் உடை உடுத்துவித்தால், | 
அற் । விசுவாசமுள்ளவர்களே, உங்க 
ளுக்கு எவ்வவவோ அ௮இிகமாய் உடை ' 

உடுகதுவிப்பார் 2 | 

  

  

| 

31. அதலால் OCT SOT உண்। 
ம்பாம் அல்லது என்னத்தைக் குடிப் 

போம் என்று கவலைப்பட இருங்கள். | 

| 
22. வனைனில் இவைக ளெல்லாவற் , 

றையும் HD 1 ola ot 8 sOBayt 

which தொவானவ3ரா வென் 

ரூல் இவைகளெொல்லா பற ங்களுக்கு , 
வேண்டியவைமளென்று அறிவார். 

ம் ull. 

02. ஆகையால் சாவேகரனுடைய । 
இராச்யெத்தையும் அவருடைய 'நீதி | 
யையும் முமதமூநதத் கேடுங்கள், அப் 

போது இவைகள் வல்லாம் உங்களுக் 
குக் கூட்டி கொடுக்கபபடும், 

31. அகையால் நாளையைக்குறித்து 
படா இருங்கள், எனெனில் ' 

நாளைய த்தினம் தன்மேல் கவலைகொண் | 

டிரு க்கும். அன்ிடக் கவலையே அன் 

கவ? ல ப் 

றன்றைக்குப் போதும், 
| 

 



  
| 
| 
| 

ws; 

  

| யேசுநாதர் மலைமீது பண்ணின பிரசங்கத் 
இன் மூடிவு. மற்றவர்களை மதிக்காமல் 
எண்ணப்படாசென்பதும் ) பரிசுத்தமா 
னவைகளை காய்களுச்கு போடலாகாதெ 
ன்பதும்; ஜெபத்தில் ஈம்பிக்கையம் வேதப் 
பிரமாணத்தின் தொகுப்பும்; ஒடுக்கமான 
வாசலும்; கனிகளைக்கொண்டு விருக்ஷச் 
தை அ௮றியவேண்டுமென்ப தம்) பாறையி 
ன்மேல் அல்லது மணலின்மேல் கட்டப் 
பட்ட வீடும், 

], நீங்கள் தீர்க்கப்படா தபடி ஒருவ 

ருக்கும் நீங்கள் தர்ப்பிடா தேயுங்கள். 

லூக். 6-37; உரோ. 9-], 

2, ஏனெனில் நீங்கள் மற்றவர்களை 
எவ்வாறு தீர்ப்பீர்களோ, அவ்வாறே 
நீங்களும் தீர்க்கப்படுவிர்கள். எந்த 
அளவில் ௮ளப்பீர்களோ, Oa sor 
வில் உங்களாக்கும் அளக்கப்படும். 
மாற். 4-24, 

5. நீ உன் கண்ணிலிருக்கெ உத்தர த் 
தைப் பாராமல், உன் சகோதரன் கண் 
ணிலிருக்கிற துரும்பைப் பார்க்கிறதெ 
ன்ன? ப 

4. அல்லது நீ எப்படி உன் சகோத 
ரனைப்பார்த்து. பொறு, உன் கண்ணி 
லிருக்கிற துரும்பை எடுத்துவிடுகிறே 
ன்னன்இழய் 1? இதோ உன் கண்ணில் 
உத்திரம் இருக்கிறதே. 

௦. கள்ள ஞானியே, முந்தமுந்த உன் 
கண்ணிலிருக்கிற உத்திரத்தைக் தள்ளி 
விடு; அ௮தின்பின் உன் சகோதரன் 
கண்ணிலிருக்கிற அரும்பை எடுக்கப் 

பாரப்பாய், 

யு 7-ம் அதிகாரம். 

  

  
  

   0. பரிசுத்தமானதை காய்களுக்குட 
போடாதேயுங்கள் ; உங்கள் முத்துக் 
களையும் பன்றிகள் முன் எறியாதேயுவ் 
கள். ஏனெனில் ஒருவேளை அவைகள் 
தங்கள் கால்களால் ௮வைகளை மிஇத் | 
துப் பின்னும் இரும்பிக்கொண்டு உங் 
களைப் பீறிப்போடலாம், | 

7. கேளுங்கள், உங்களுக்குக் கொடு 
க்கப்படும்ட தேடுங்கள்  கட்டைவிர் 
கள் ; தட்டுங்கள் உங்களுக்குத் இறக்க 
ப்படும். மத். 21-22; மாற, 11-94; 
லூக், 11-09, ச | 

8. ஏனெனில் கேட்ெற எவனும் 
பெற்றுக்கொள்ளுகிறான். தேடுகிறவ 
னுங் கண்டடைகிறான். தட்டுகிறவனு | 
க்கும் இறக்கப்படும். ௮௫௬. 14-25; யா. 

1-6. 

9. அன்றியும் உங்களுக்குள் எந்த 
மனிதனானாலும் தன்மகன்௮ப்பத்தைக் 
கேட்டால், அவனுக்குக் கல்லை எடுத்து 
நீட்டுவானோ? லூக். 11-11, 

10. அல்ல மச்சத்கைக்கேட்டால், 
அவனுக்குச் சர்ப்பத்தை எடுத்து நீட் 

டுவானோ ? 

11. ஆகையால் நீங்கள் தயோராயி 
னும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்கொ 
mi sins கொடுக்க அறிந்திருக்கும் 
போது, பாமண்டலங்களிலிருக்கிற உங் 
கள் பிதாவானவர் தம்மை வேண்டிக் 
சொள்ளுகிறவர்களுக்கு எவ்வளவோ 
௮.இகமாய்கன்மைகளை த்தந்தருள்வார்! 

12. ஆகையால் மனுஷா உங்களுக்கு 
எதெதைச் செய்ய வேணுமென்று 
விரும்புகிரீர்களோ, அதையெல்லாம் 

  

1. சர்வேசாரனால் காம் இர்வையிடப்படாதபடிக்கு மத்றவர்கள்மேல் நியாயமின் திக் 
குற்றம் நினைக்கவும், சாட்டவுமொண்ணாதென்று இவ்விய கர்த்தர் இவ்விடத்தில் படிப்பிக் 
இரர், 
ணங்கொள்ளுறெதென்று அர்த்தமாம். 

வேத புஸ்தகத்தில் சீர்ப்பிடிரெதென்பது பிறர்மேல் மனதில் குறைவான எண் 
Bas 

இவ்வார்.த்சைப் பிரயோ eat Gé@n gi. 
அர்த்தத்தில் ௮கேகாகரேக இடங்களில் 

6. நாய்களுந்தப் போடாதேயுங்கள் :--அப்போஸ்தலர்கள் ஆள் இடம் காலமறிந்து 
வேதசத்தியங்களைப் போ இக்கவேண்டுமென்று இவ்விடத்தில் யேசுகாசர் படிப்பிக்கருர்.. 

11. நன்மைகளைத் தந்தநளுவார் :--உலக ஈன்மைகள் ௮கேக சமயங்களில் அரேகருக் 
oF சர்ப்பம்போலும் கல்லுப்போலும் கெடுதியாயிருப்பதால், அவைகளை அவர்கள்*கேட்கும் | 
பாது ஆண்டவர் கொடாமல் ௮வர்களுக்கு மெய்யாகவே ரீன்மையானசைக் கொடுப்பார். 

‘ever ennainleminges 

2 

       



மத்தேயு 7-ம் ௮திகாமம். 
  

நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள், 
ஏனெனில் வேதப்பிரமாணமும் தீர்க்க 
திரிசனங்களுமிதுவே, ors. 6-3] ; 

தோபி, 4-16, 

18. நெருக்கமான வாசல் வழியாய் 
உட்பிரவே௫ுயுங்கள். ஏனென்மால் 
கேட்டுக்குச் செல்லும் வாசல் ௮கன்ற 
தும் அதன் வழி விசாலமுமாயிருக்கன் 
றது அதில் ,ரவேிக்கிறவர்களும் 
அசேகர். லூக். 18-94, 

  

14, சீவியத்துக்குச்செல்லும் வாசல் 
எவ்வளவோ நெருக்கமும் ௮தன் வழி 
எவ்வளவோ ஓடுக்கமுமா யிருக்கின் 
றத! அகைக் கண்டுபிடிக்கிறவர்களும் 
சொற்பப்பேர்.   15. ஆட்டுத்தோலைப் போர்த்துக் 
கொண்டு உள்ள தீதிலே பறிக்கிற ஒனாய் 
களாய் உங்களிட க்தில்வருகிற கள்ள க் 
இர்க்கதரிசிகள் மட்டில் எர்சா/க்கையா 

யிருங்கள் 

1. அவர்களுடைய சனிகளைக் 
(கொண்டே. அவர்களை அறிவிர்கள். 
மூட்செடி.களில் திராட்சப்பழங்களையா 
பவது முட்பூண்டுகளில் ௮தஇப்பழங் 
। களையாவது பறிப்பாருண்டோ 5 

  
| 

| 197. அவ்வாறே ஈல்ல மரமெல்லாம் 
நல்ல கனிகளைக் கொடுக்கும். கெட்ட 

மரமோ கெட்ட கனிகளைக்கொ டுக்கும். 

| 18. நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளைக் 
கொடுக்கமாட்டாது ; கெட்ட மாம் 

நல்ல கனிகளைக்கொடுக்கமாட்டாது. 

19. கற்கனிகொடாத மரமெல்லாம் 
| வெட்டுண்டு ௮க்கினியிலே போடப்ப 
டும். மத். 3-10. 
| sae tenement ia ame et ee கணக். sees கடவை வவட ரை al a த ன னி தன் 

ய கனி 20. ஆதலால் அவர்க 
அறிவர் களைக்கொண்டே. அவர்க 

கள். 

21. என்னை சோக்கி அண்டவரே, 
ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறவர்கள் 
எல்லாரும்மோட்சஇரா ச்சியத்தித்குள் 
பிரவேசிப்பதில்லை. ஆனால் பரமண்ட 
லங்களிலிருக்கிற என் பிதாவின் சத்த 
ததை நிறைவேற்றுகிறவனே மோட்ச 
இராச்சியத்தில் பிரவே௫ிப்பான். மத், 
2௦-11; இக். 60-10. 

23. அக்காளில் ௮கேகர் என்னைகோ 
க்கி : ௮ண்டவரே ! ஆண்டவரே ! உமது 
நாமத்தினால் தீர்க்கததரிசனஞ் சொன் 

டனோம். உ௨.மது காமத்தினால் பேய்களை 
ஓட்டினோம். உமது காமத்தினால் 

| ௮கேக அற்புதங்களையுஞ் செய்கோம 
| ல்லோ? என்பார்கள். அப். 10-13. 

  
23. அப்போது கான் அவர்களை | 

கோக்க: உங்களை ஒருபோதும் அறியே । 
ன்; பாவாக்கிரமங்களைச் செய்வோரே, 
என்னைவிட்டு ௮கன்றுபோங்களென்று | 
ரசிக்தமாய்ச் சொல்லுவேன். மத். 
22-11: லூக். 12-27. 

21. ஆதலால் என்னுடைய Qa: 
வார்த்தைகளைக் கேட்டு, இவைகளை 
அனுசரிக்க எவனும் கற்பாறையின் 
மேல தன்வீட்டைக்கட்டி எழுப்பின 
விவேகமுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பா 
வான். லூக். 0-48; உரோ, 29-13 ட 
பாக, 1-22. 

25. மழையும் பெய்து, நதிகளும் 

புண்டு, காத்றுகளும் அடித்து அல் 
விட்டின்மேல் வந்து மோதியும், அது 
விழவில்லை. ஏனெனில் அதின் ௮ஸ்இ 
வாரம் கற்பாறையின்மேல் ஊன்றி, 
யிருந்தது.   
  Petree அ யுவனும். ககக அதை 

|... 28. பாவாக்கிசமஜ் சேய்வோரே : -பாவிகள் எப்படி புதுமை செய்திருக்கக் கூடு 
மென்றுல், யூசாசைப்போல துவக்கத்தில் நல்லகர்களாயிருர் த அஇசயங்களைச் செய்து 

| பின்னால் கெட்டுப்போயிருக்கலாம். அல்லத புதுமைக்கு 
வரசத்தினாலே பாவிகள் ஒரு சமயத்தில் ஒரு அற்புதத்தைச் 

ஒர அஞ்ஞானி விசுவாசமுள்ள மத்மொரு அஞ்ஞானிக்கு மரண அவஸ்தை 
ஞானஸ்நானம் ௮வஸ்தைக்காரன் பிழைக்கச் காரணமாயிருக்கலாம். 

வாசமில்லா த 
|*பில் கொடுத்த 

கைட Spann mn nied கண்னை டட ரள 

ளாயிருர்தவர்களுடைய விசு 
சய்யலாம். அப்படியே விசு 

  

  

 



  

26. 80% என்னுடைய இவவார்த் 
தைசளைக்கேட்டு இவைகளை அலுசரி 
யாத எவனும், மணலின்மேல் தன்விட் 
டைக் கட்டின மதியினலுக்கு ஒப்பா 
யிருப்பான், 

97. மழையும் பெய்து, ட்ட 
புரண்டு, காத்றுகளுமடித்து அவ்ஸ் ட் 
டின்மேல் வந்து மோதவே அது விழு 
ந்தது, ௮தன் சேதமும் பெரிதாயிற் 
றென்று திருவுளம் பற்றினார். 

98. யேசுநாதர் இவ்வாக்கியங்களை 
| வசனித்து முடிக்கவே, ஜனங்கள் ௮வ 
-ரடைய போதகத்தின்மேல் ஆச்சரியப் 
பட்டா ர்கள், 

  
20. ஏனெனில் ௮வர்களுடைய வேத 

பாரகமாயும் பரிசேயமாயும் போல் 
௮வர் போதியாமல் ௮திகாரமுடைய 
வராசு அவர்களுக்கு உபதேசித்து வர 
தார். மாற, 1-22; லூக். 4-52. mam டி 

| 

| 

68-ம். அதிகாரம். 

குஷ்டரோ௫ியும், செந். தாரியனாகெய சேர் 

வைக்காரனுடைய ஊழியனும், பேய்பிடி. 
தீதவர்களுஞ்சொஸ்தமான தும், கடலின் 

கொந்தளிப்பு ௮டங்கெ தும், தூரத்தப்ப 
ட்ட பேய்கள் பன் நிகளுக்குள் பிரவே௫ித் 

ததும். 

1. யேசுநாதர் மலையில் ன்று இர | மொழியாக : 
ஙனயபோது இரளான ஜனங்கள் ௮வ 

னாப் பின்சென்று போனார்கள். 

மத்தேயு - “Sub HHS td. 

  
| | 

#0 

2. அப்போது இதோ ஒரு முட 
ரோகி வந்து, அவரை ஈமஸ்கரிதித-? 

ஆண்டவரே, தேவாீருக்குச் As star 
னால் என்னைச் சுத்தமாக்க உம்மால் 
கூடுமென்முன். மாற். 1-40; தூக். 
5-12. 

8. அப்போது யேசுநாதர் தமது 
கரத்தை நீட்டி ௮வனைத்தொட்டு : சத் 
தமாயிருக்கிறேன். சுத்தமாகு என் 
றார். உடனே அவனுடைய குஷ்ட 
சோகஞ் சுத்தமாயிற்று. 

  

4, யேசுநாதர் ௮வனைகோக்கி: இதை 
நீ ஒருவருக்குஞ் சொல்லா தபடி. பார்த் 
அக்கொள். ஆயினும் போய், குருப் 
பிரசாதிக்கு உன்னைக்காண்பித்து அவர் 
களுக்கு அத்தாட்சியாக மோயிசன் 
கட்டளையிட்ட காணிக்கையைச் செலு 
த்து என்ரார். லேவி. 14-15 

9. பின்பு ௮வர் கப்பானாவும் ஊரில் 
பிரவேசித்தபோது செந்தூரியன் ஒரு 
வன் அ௮வரிடத்திலே வந்து வரை 
மனருடி : லூக். 

. ஆண்டவரே! என் ஊழியன் இமி 

ர்வாதமாய் வீட்டிலே கிடந்து அகோர 
வாதைப்படுகிரன் என்ரான். 

7. அதற்கு யேசுநாதர் : கான் வந்து 
௮ வனைக் குணமாக்குவேன் என்௫ர். 

“. அப்பொழுது செக்தூரியன் மறு 
ஆண்டவரே ! தேவரீர் 

என் இல்லத்தில் பிரவேடுக்க அடி 
யேன் பேறு பெத்றவனல்ல, ஆனால் 

வட Some TT வவ maaan 

4.  குஷடரோடிகள் ஆண்டவரிடத்தில் வந்தபோ ஐ அவர்களைக் குருமார்களிடத்தில் 

  

, அனுப்பித் தங்களை அவர்களுக்குக் காண்பிக்கவும் மோயிசன் கட்டளையிட்ட க ணிக்கை 

யைச் செலுச் தீவும் கற்பிக்கிரு1. ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாட்டில் குஷ்டரோூகள் மத் 

'றவர்களோடு புழங்காதபடி ஊர்களுக்குப் புறம்பாக்கப்பட்டிருச் ததால், அவர்கள் குணமடை 
| நீதிருந்சாலும் குருக்களுடைய அசத்தாட்டிப்பத் இிரமில்லாமல் ஊருக்குள் புழங்கக்கூடாதெ 

ன்று விலக்கியிருந்தது. அப்படியே புதிய ஏற்பாட்டிலும் பாவமாகிற ஆத்தும குஷ்டம் 
நீங்குவதற்கு அத்தாட்சியாக ௮திகாரம் பெற்ற குருக்களிடத்தில் பாவியானவன் , பாவப் 

| பொறுத்தல் ஆசீர்வாதம் பெற்று அபராசக்கடனுர் தர்க்கவேண்டியது, 

5. சேந்தூரியன் என்பது ரோமானராக்குள் தூறு போர்ச்சேவகருக்குத் தலைகனெ. 
ன்று அர்த்தமாம். 

வயலடகிஷை ate வடை வெட்டும். அணி வடை 

- 14-91. 

  
i 

| 

 



சளி ஒலைக்கவள 

20 மத்தேயு 8-ம் ௮தகாசம். 
  

தேவரீர் ஒருவார்த்தைமாத்திரஞ் சொ | வ௫த்தபடியே உனக்கு ஆகக்கடவது 
ல்லியருளும், என் ஊழியன் சொஸ்க என்றார். அக்கேமே அந்த ஊழியன் 
மடைவான். க், 7-0. செளக்கயெமடைக்தான. 

0. ஏனெனில் அடியேலும் ௮திகா 14. மேலும் யேசுநாதர் இராயப் 
ரத்துக்குக் கிழ்ப்பட்ட மனிதனாயிருக் | பருடைய வீ ட்டுக்கு ensue By HM 

கிறேன். எனக்குக் இழ்ப்பட்டி.ருக்கிற | ருடைய மாமியாள் சுரங்காய்ந்து படுத் 
போர்ச்சேவகரும் உண்டு. (அவர்க , இருக்கறதைக் கண்டு, 
ளில்) ஒருவனை கோகு கான் போவெ ! 13. அவளுடைய கரத்தைத் தொட் 
னப் போடு௫ன் ; வேரொருவனை கோக் டார், உடனே காய்ச்சல் அவகாவிட்டு 

இ: வாவென வருகிழுன் ; என் ஊழி விட, ௮வள் எழுந்து அவர்களுக்குப் 
யனையும் இதைச் செய்யென செய் பணிவிடை செய்தாள். மாற். 1-31; 
இருன் என்ரான். லாக். 14-88. 

10. பின்னும் சாயங்காலமானபோது | 
பேய்பிடிகதிர௩க அகேகரை அவர் ! 
முன்பாகக் கொண்டுவகதார்கள். அவர் 
BUG) வார்த்தையினால் அந்தப் பேய் 
களைத்துரம்தி, கோயுள்ள யாவரையும் | 

சொஸ்தமாக்கினார். wry. 1-32. 

இழக்க 17. இவ்விதமே, ௮வர் நம்முடைய 

பலவினங்ககா ஏற்றுக்கொண்டு, ஈமது 
பணிகளைச சுபநதுகொண்டாரென்று 
இசையாள் தீர்க்ககரிசியால் வசனிக் 
கபபட்ட வாக்கியம கிறைவேறும்படி 

  
  

  
10. யேசுசாதா இதைக்கேட்டு ௮தி 

சயித்து, சமது பிறகே வருகிறவர்களை 
நோக்கி : கான் இஸ்ராயேலரிடத்தில் 
இம்மாத்திரம் விசுவாசத்தைக் காண 
வில்லையென்று மெய்யாகவே உங்களுக் 
குச் சொல்லுகிறேன். . 

11. கையால் அகேகர் 
லும் மேற்கிலுமிருஈது வத, பரலோக 
இராச்சியத்தில், ௮பிரகாம, ஈசாக்கு, 
யாக்கோப்பு என்பவர்களோடுகூடப. 

பந்தியில் அமருவார்களொன்று உங்க ் 
ளுக்குச் சொல்லுகிமேன். யாயிற்று. 

18. பின்பு யசகாகர் திரளான 
12. இராச்சியத்தின்பக்களோ புறம் ஜனங்கள் தம்மைச சூழ்ஈஇிருக்கிநதை 

பான இருளிலே கள்ளப்படுவாாகள் ; க்கண்டு, கடஃைக்கடநது அக்கரைக்கு 

அங்கே அழுகையும் பறகடிப்பும் உண் போகக் கட்டளை பிட்டார். , 

டாயிருக்குமென்று திருவுளம்பற்றி 10. அபோது வேதபாரகன் ஒரு 

or: வன் அவரிடம் ௮ணுகி : குருவே நீர்! 
18. பின்னும் யேசுகாதர் செஈதாரி எங்கே போனாலும் உம்மைப பின்செல் 

| யனை நோக்கி : நீ போகலாம். நீ விச லுவேன் என் ஒன். 
  

| 

11-12. இவ்விரு வசனாகளாலும் wero ofan சத்திய வேதத்தில் சேர்வார்க 
"ளென்றும், யூதசாஇி.பார் சத்நதியவேசத்தில் சேராமல் மூர்க்கராடுத் சள்ளுண்டு போவா | 
, களென்றம் அர்த்தமாகும், இராச்சியத்தின் மக்கள் பூதஜாஇியாரென் ற 9 As. ஏனெ: 
ஸில் அவர்கள் சத்திய இருச்சபையாகய இராச்சியத்திலிருக்க ஆடியிலே குறிக்கப்பட்ட | 
| வர்களாமே, 

ச 

| 14. ர்ச், இராயப்பரும் இன்னுஞ் சில அ௮ட்போஸ்சலர்களும் யேசுகாகரால் அழைக 

கப்படுமுன் கலியாணம் செய்திருக் தார்களென்ப.த மெய்யே. அனால் ௮ப்போஸ்தலராக 
அழைக்கப்பட்ட து முதல் சமுசார வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு யேசுராதர் சுவாமியைப் 
பின்சென்றார்கள். (மத். 18-27). ஆகையால் அப்போஸ்தலர்கள் மனைவிகளோடே அங் 
கங்கே சுற்றிப்போய்ச சுவிசேஷத்தைப் பிரச௩்கித் துவந்சார்களென்று பஇசமார்க்கத்சார் 
சொல்லுவது சரியல்ல. 

க்கு வதால் ளட. ரதன யளவம்கரமாரவகுத்வ லை சல்குஷிவுவவ. ttn cet ane! 
nie vant நக டை க வட renee மஸ ரு aa terial, aang LMM I



     
  

  
| 

| 
t 

| 

| 
{ 

| 
| 
| 
| 

| 

| 

| | 
| 
| 
| 

Ais வஸிசுவாசமுள்ளவர்களெ, 
. பயப்படுகிறிர்கள் என்றுசொல்லி, உட 

  
  

பிடிதமம ட அரகாகா. (நந்த க 

  

20. யேசுராதர்.௮வனை கோக்க: ஈரி 
| களுக்கு வளைகளும், ஆகாயப் பறவை 
களுக்குக் கூடுகளுமுண்டு; மனுமகனுக் 
கோ. தலைசாய்க்க இடமில்லை என்று 
இருவுளம்பற்றினார். aun &. 9-58. 

21. அவருடைய சீஷர்களில் மற் 
ரொ ருவன் ௮வரை கோக்க : ஆண்ட 

ஈர, கான முந்தமுந்தப் போய், என் 

சக்தையை அடக்கஞ்செய்ய உத்தரவு 
தந்தருளும் என்னன. 

22. அதற்கு யேசுகாதர்: மரித்தவர் 

கள் தங்கள் மரித்தவர்களை அடக்கஞ் 
செய்ய விட்டுவிடு: நீ நம்மைப் பின் 
செல் என்னார். 

pe ே 94. பின்பு ௮ வா 

  

படகிலே . 

றவே, அவருடைய சிஷர்களும் ௮வ | 
ரோடே mtu பானார்கள மாறு, 

(4-386; gra. 8-29, 

24. அபட்போறு RoOsrer, 1 

, அலைகளால் up peu டே JS கும்ட இன 

' விதமாய்க் கடலிலேட 'பரும் புசல் உண் 

'டாயிற்று, அவரோ சி.5இரை செய்து : 
. கொண்டிருந்தார். 

20. ஆகையால் அவருடைய சிஷர் 

் ககாத் துரத்தினால், இந்தப் பன்றிக் | 

எங்களை அனுப்பிவிட. 
கள் அவரிடத்தில் அணு? அகம் 

97. அக்கருந்த மனிதர் மிரமித்த:. | 

aT த்தும், | 
கடலும் இவருக்கு அமைச்சக. 
இவா்: எப்போப்பட்டவர் ! 

மூர்.௧௪ ச 

26. பின்லும் ௮வர்கள் கடலைக்கடக் | 
து ஜெராசெனியருடைய தேசத்தின் 
காயில் இறக்கெபோது, பேய்பிடித் 

இருந்த இரண்டு. மனிதர் கல்லறைகளி | 
லிருந்து புறப்பட்டு அவருக்கு எதிராக 
ஓடிவந்தார்கள். அவர்கள் மகா மகாக் 
கொடியராயிருக்தபபடியால் அவ்வழி 

ஒருவனும் போகக்கூடாததா 
யிருந்தது. 

யாக் 

20. அலர்கள்வந்து பேரினாச்சலிட் 

டு: யேசுவே, சாவேசுரனுடைய குமார 
னே ! உமக்கும் எங்களுக்கும் என்ன? 

தற்கு இங்கே வக்தீரோ2 என்றார் கள், 

॥ 

எழுப்பி : ஆண்டவ! எங்களை இரட் ' 

யும், செ oC 516 Cleary T Harr. 

20. யேஈராதர் அவர்களைப்பாரத்து? 

ன எழுது, காற்றையுங் கடலையும் 

அ.தட்டவே, மகா அமரிக்கை உண்டா 

im 

20. 

ன்று Cums steer சொல் a gi Buri. 

20. காலம் eB ips Gar i= 
Boral). 

என் 

30. அப்படி யிருக்க அவர்களுக்கு ' 
அப்பால் அவ்வளவு தாரமின்றி Ces 

மேய்ந்து ! கம் பன்றிகள் கூட்டமாய் 

கொண்டிருக்தன. மாத். 5-11; 

ol. அப்பொழுது பேய்கள் அவரை 

கோக்க : நீர் இவ்விடத்திலிருந்து எங் 

கூட்டத்தில் 

மென்று கெஞ்சிக்கேட்சு, 

22. அவர்: போங்கள் என்று ௮வை 
களுக்குச் சொன்னார். உடனே அவை 
கள் புறப்பட்டு ௮க்தப்பன்றிகளுக்குள் 
நுழையவே, அச்சக கூட்டமெல்லாம் 

மிகுத்த வேகத்தோடு LCS தலை 

கிழாய்ப்பாய்க்து க தலத்சில் RBS 

மனுமகன்:. Quast stand மெய்யாகவே மனுஷ சுபாவத்தை 'யெடுத்தா. 
ரென்று இதனால் தெளிவாறெத. இஇனிமித்தமே பல இடங்களில் தம்மை மனுமகனெ | 

௮. காவ ஈடுத்திர்வையின் காலம் கரமன்ளே. (wa! 

  

   

ட காலம் வருமுன்னே எங்களை வதைப்ப | 
॥   

8-32. 

               



  

  

மத்தேயு: 9-ம் -அ.இகாரம். 
  

| 33. வைகளை மேய்த்தவர்களோ 
பயந்தோடிப்போய், பட்டணத்தில் வர் 
து. சகல செய்திகளையும் பேய் பிடித் 
தவர்களுடைய விஷயங்களையும் அறி 
வித்தார்கள். 

54, Benne இதோ பட்டணமுழு 
மையும் யேசுகாதருக்கு எதாரகப்புறப் 
(பட்டு ௮வளாக்கண்டு தங்கள் எல்லை 
களை விட்டு அப்புறம் போகும்படி 

| அவளை மன்டுடினார்கள். மாற். 5-17;. 
[க 

2 தாக. 8-37. 

0-ம் அதிகாரம். 

யேசுராதர் இமிர்வாதக்காரனைச் சொஸ்ச 
மாக்னெ தும்; அர்ச். மத்தேயுவை ௮ழைக் 
தீதும், பரிசே.பருக்கும் ஸ்நாபக ௮ருளப்ப 
ருடைய சஷேர்களுக்கும் மறமமொழி சொ 
ன்னதும், பெரும்பாடுள்ளவளைச் சொஸ் 
தமாக்கி மரித்த ஒரு பெண்ணை உயிர்ப்பி 
தீத.தும், இரண்டு குருடருக்குப் பார்வை 

அளித்ததும், பேய்பிடிச்ச ஊமையைக் 
குணமாக்கின தும். 

1. ஆதலால் யேசுகாதர் படகேறி 
கடலைக் கடந்து தமது பட்டணத்துக்கு 

வந்தா. 

2. அங்கே படுக்கையில் இடந்த 
ஒரு இமிர்வாதக்கா ரனை அவா சமுகத் 

தல் கொண்டு வந்தார்கள். யேசுநாதர் | 
அவர்களுடைய விசுவாசத்தைக் கண் | 
டு, இிமிர்வா தக்காரனை கோக்கு. மக. 

னே, நம்பிக்கையாயிரு, உன் பாவங் 

எணவவவஹ்தகு. பனையை யவை 

29. அ௮சுசியான பன்றிகளுக்குள்ளே 

கள் உனக்குப் . பொறுக்கப்பட்டன 
என்று இருவுளம்பற்றினார். மாற்.9-9;. 

* 

ars. 5-18. — 

8... உடனே வே,தபாரகரில் இலர் 2 
இவர் தேவ தாவணஞ் சொல்லுகிரு 
சொன்று தங்கள் உள்ளத்தில் சொல்லிக் 
கொண்டார்கள். மாற, 9-3, 7 

4. யேசுகாதர் அவர்களுடைய நினை 
வுகளைக் கண்டறிந்து சொன்னதாவது : 

இருதயங்களிலே 
    
. நீங்கள் ஏன் உங்கள் 
தது நினைக்கிறீர்கள் ? 

௦. உன் பாவங்கள் உனக்குப் பொ 
| 

| | றுக்சுப்பட்டன என்பதோ, அல்லது 
எழுந்திருந்து ஈட என்பதோ, எது 

ட வக எளிது? 

|. 8. அனால் பூமியிலே பாவங்களைப் 
| பொறுக்க மனுமகளுக்கு வல்லமை 
டயுண்டென்று நீங்கள் அறிந்துகொள் 
ளும்படிக்கு, இதோ தஇமிர்வாதக்கார 
னைகோக்கி ௮வர் சொன்னதாவது: நீ 
எழுந்திருந்து உன் கட்டிலை எடுத்துக் 
கொண்டு உனவி ட்டுக்குப்போ என்றார். 

7. என்றவுடனே அவன் எழுந்து 
தன் வீட்டுக்குப் போனான்.   8. இதைக் கண்ட ஜனங்கள் Bea 

டைந்து, மனிதருக்கு இப்படிப்பட்ட 
வல்லமையைத் தக்தருளின சர்வே 
artes தோச்தரித்தார்கள். மாற். 

'2-]2: லூக், 5-24, 

முதலாய்ப் பிரவேசிக்க பசாசுகள் உத்தரவு 

  

கேட்டதினாலே பசாசுகள் ௮வைகளைவிட எவ்வளவோ அசுத்தமான வஸ் துக்களென்றும், 
அந்த நீசப்பன் நிகளுக்குள்ளே முதலாய் உத்தரவின்றி அவைகள் பிரவே௫ிக்கக் கூடாத 
இனால், அவைகள் எவ்வளவு பலவீனமுள்ளவைகளென்றும் விளக்குகிறது. கையால் 
மனிதர்பேரிலே ஆவேசமேறூற பசாசுகள் சர்வேசுரனுடைய உத்தரவின் பேரில்தான் 
ஆவேசமாஇன்றதென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. இறீஸ் தவர்கள் சர்வேசுரனுடைய பிள்ளை 
களாயிருக்கற னாலே அவர்களைச் சாதாரணமாய்ப் பேய் பிடிக்சமாட்டா த, ௮கையால் 
பண்டிதரால் தீராத வியாதி பேயால் வந்ததென்று இறீஸ் துவர்கள் நினைப்பது பெரும் 
பைத்தியம். சீலர் பேய்மர்திரம் பண் ணுகிறதினாலே பேய்பிடிக்கெதற்கு அவர்களே கார 
ணமாயிருக்கிரார்கள். பன் றிச்குடையவர்களுக்கு ஈஷ்டமாசக் கர்த்தர் இர்த உத்தரவு 
சாடுப்பரனேன் என்பதற்குப் பலமுகாச்தரங்களுண்டானாதும், தாம் . சசலத்துக்கும் 

ஆண்டவராயிருச்சிராரன்று காண்பிக்சவே இவ்விதம் செய்தாரொன்கலாம். ன 
  

   



மத்தேயு 9-ம் 0) Sat win. 23 

9, யேசுகாதர் அவ்விடத்தை விட்டு 14, அப்போது அருளப்பருடைய 
அப்புறம் போகையில், தயத் துறையில் சீஷர்கள் ௮வரண்டையில் வந்து 2: சாங் 
உட்கார்ந்திருக்க மத்தேயு என்னப் களும் பரிசேயரும் அடிக்கடி. உபவா 
பட்ட ஓர் மனிதனைக் கண்டு, அவனை | சத.துக்கொண்டு வருகையிலே உம்மூ 
கோக்கி; என் பிறகே வாவென்ரூர். | டைய சீஷர்கள் உபவாசியாமலிருப்பா 
அவனும் உடனே எழுந்து அவரைப் | னேன்? என்று கேட்க, மாற். 2-18; 
பின் சென்றான். மாற். 2-14; லூக். | ars. 5-33. 
5-27. 

    
15. யேசுநாதர் அவர்களை கோக்க: 

மணவாளனுடைய பிள்ளைகள் மணவா 
ளன் தங்களோடிருக்குமளவும் துக்டுக் 

10. பின்னும் சம்பவிக்க? சதெனில், 
| , யேசுகாதர் அவன் வீட்டில் பகதியமர்ந் 

கசக்கையிலே ௮0நேக அயக்காரரும் 7 ] ் 
ரக் ம் வந்து. அவரோடும் வர கக் கூடுமோ? அனால் மணவாளன் 
'டைய Sateen Oe கூடப் பந்தி ௮ம அவர்களிடக்கினின்.று எடுபடுங்காலம் 
| ர்ந்தார்கள். வரும் ; அட்போது அவர்களும் உபவச 

‘ சிப்பார்கள். 

11. இதைக் கண்ட பரிசேயர் ௮வ 
ருடைய சிஷர்களை கோக்க : உங்கள் 16. ஒருவனும் கோடி வஸ்திர,த்தில் 
குரு அயக்காரரே £டும் பாவிகளோடும் தண்டெடுத்துப பழயவஸ்இரத்தோடு ! 
௮௪னம் செய்வானேன் என்ஞர்கள். பொருத்தமாட்டான். ஏனெனில் இது 

, , ஒ..௨., வஸ்திரத்தின் நிறைவைக் செடுப்பது 
12. யேசுநாதர் அதைக் கேட்டுத் மன்.நி, ஜிதலும் அ.கெமாகும், 

தருவுளம்பற் Ser grag: Dem wr (tp 
ள்ளவர்களுக்கு வைத்தியன் வேண்டுவ _ 

| தில்லை, கோயாளிகளுக்கே வேண்டும். 14: அவ்வாறே புதுத் தராட்ச இரச 
| GOS பழைய தஇித்தைகளில் வார்க்க 

18. பலியையல்ல, தயாளத்தையே மாட்டார்கள். ஏனெனில் அப்படிச் 

| விரும்புகிறேன் என்பஇன் கருக்தென் செய்தால் சித்தைகள் வெடித்து, இரச 
னவென்று போய்க் கற். றுக்கொள்ளுங் (ஞ் சிந்திப்போவதுமன்றிச் சித்தை 

கள். ” எனெனில் நீதிமான்களையல்ல, | & 5 சேதமாய்ப்போகும், ஆனால் 
பாவிகளையே அழைக்க வந்தேன் என் புதிய சசத்தைப் புதிய சித்தைகளில் 
‘yt,  ஓசே. 6-0; மத்தேயு 19.7; । வாரப்பார்கள். ௮பபொழுது இரண் 

| இமோ,. 1-15. டுங் காப்பாற்றப்படும் என்றார். 

| 
ie nar கசவஷஷயயகம்க ert பவம். பம ௦ _ — one ce வட வகை ne enn வெ க 

  

ண்ட அத rane coe nema வைக 

11. ஆயக்காரம்:- மத், 5-40வ௪. srews.   . 14. மணவாளனுடைய பினள்னைகள் :- எபிரோயபாஷையில் மணவாளனுடைய தோ 
_திர்களே மணவாளனுடைய பிள்ளைகளென்று அழைப்பது வழக்கம். மணவாளனாயெ யேச 
சாசர் பரலோகத்துக்கு ஆரோகணமானபின், அப்போஸ்தலர்கள் பசியினாலும் வேத விரோ 
திகளுடைய நெருக்டையினாலும் வெகு தன்பப்பட்டார்களென்று நாம் அ.திர்தருக்தெ.து 
மல்லாமல் அவர்கள் உபவாசமா யிருந்தார்களென்று அப்போஸ்தலர் ஈடபடி 18-ம்.௮இ, 

2-3 வசனங்களில் காண்டுமோம். 

| 17, இக்க உவமைகளில் பழைய ஏற்பாட்டின் சடங்குகளைப் புதிய ஏற்பாட்டின் 
| ஆசார மூறைமைகளோடு கலந்து அுசரிக்கக் கற்பிச்சப்படாதென்று விளங்குறெ.து. 

ate னவஷள அவனாவது கலவகமவண்ட சட பட வாகாக. Career பத அரவை ஷனகடிவ அமை. வணத்ததுகிவுளதையல வடிவும் வரக வமவள்ட i tan dame pect அசுவ ஒடை eer ee வனை: 

  
| 

| 
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24 
் ப வணாணனக அஜ வக், vere fect seat பக்குவ ஆம டன்ன. 

18, யேசுகாதர் இவைகளை அவர்க 
ளோடு பேக் கொண்டிருக்கையில், 
இதோ அதிபதியொருவன அணுக 
அவளா ஈமஸ்கரித்து : ஆண்டவரே, 
என் குமாரத்தி இபபொழுதே wills 
தாள். ஆயினும தேவார் வது, உமது 
கரததை ௮வளமேல வைததருளும. 
அவளும் பிழைபபாள என்றான். மாற, 
5-22: ors. 8-41. 

19. ௮பபோது யேசுகாதா எ ழஈது 
தமது சீதாகளோகெட அவன் 
பிறகே போனூ, 

ஞ் » த 

20. ௮பபோ௫ டுகோபன்னிரண்டு 
வருஷமாய்ப பெ நமபாளெனவள ன 

ஒருஸ்தா அவா பிற்கேயணுகி அவரு 
டைய வள்.கிரதன வ ளசிமபைதூதா 

ட்டாள. wtp. 3-25; gra 8-45. 

21. எஏனெனில சான் ௮வ நடைய 
ச ர, UN BIEOS LT SHIS கதொமிமவனு 

கில செள நகியமாவெனைன்று சனக 

GM சசாலலிகசகாணடாள, 

22. ஆலை GUI KT ET அிருமபிப 

பாரதது௮வளைககண்டு uUslm wots 
கையாயி ந, உன் விரலாசம உனனைச 
௩ ு oN om ரூ 

DFM EBULTHEE END HEM MT. BUDE 

PSY HIE WHI TEM BRUTE Hh 

sto ஓக 11-]4 

2. பெசாதா கத இதி! தியினு 
ஆ. ர. 2 டைய வீட்டிற சோர தபபொது அஙக 

தாரை ஊழி வ! நயா பு Yor Dy 

ஐனக (குமடஆபு வ கண்டு, 
ow 

24 சட்டு! / 7 ங்கிய வனெனில 
om ~ ன் த று த 
இச்சுறு 2பரை சாஸ்லலட £சகினா 

உபச 
செயகமுபோனரா அனா௨ அவாகள் 
வரவா நைகைதமாரக்பா. 

மத்தேயு 0-ம் ௮இகாசம். 
  

  

2௦. கும்பலை வெளியே தள்ளினபின், 
அவர் உட் பிரவேசித்து, பெண் 
ணின் கரத்தைப் பிடிக்கவே அவள் 
எழுகதிருகதாள். 

20, இந்தக் சீர்த்தி ௮ரகாடெக்கும் 
பரவிப் பிரஸ்தாபமாயிற்று. 

27. யேசுநாதர் அவ்விடம் விட்டுப் 
போகையில் குருடர் இருவர் ௮வரைப் 
பின்தொடாகது : தாவிதன்குமானே, 
எங்களமேல் இரக்கமா யிருமென்று | 
கூபபிட்டு கோண்டு வகதார்கள். 

  
| 

| 

95. வா வீட்டிற் சோரதபோது । 
HFS HHL Kio orl. Rev கெரு | 
ஙூவுத। கள. யேசுநாதா ௮வாகளை 

ரந இதை உங்களுககுச செய்ய | 
எனனால கூடுமென்று லிசுவசகடமீர 
களொ? என்றா. அ௮தறகு ௮வாகள , 
ஆய, ண்ட வ யர என் நாகன் 

20 wn Cost வயெச்காதா வா | 
களருடையகண்களை கொட்டு உங்கள 
விவா 7,தஇின்படி உங்களுக்கு ஆகக் 
சடவசென்று இருவுளமப/றினா. 

20) உடன அவாகளுடைய கண்! 
dM BIE! பபட்டன ஹ் SOUT By யேசு 

சா காதுவாகளை மிகவும சண்டிபபாய் 
ரூ 

எசசரிமத, இதை எவலும அறியாக் 
படி பாரத்து சொளளுங்கள என் மா, 

21 இவாகமிளா typ Busi saw 
HOLE OLH HD MAO 1s BI & 
தியைப பீாரசிததபபடுதினாகள, 

2 செலவாக போன 

பாததிரகதில பசாசு பீடிகத ஊமை 
யான ஒரு மனிதனை அவரண்டையில 
ஆ + aN ரூ % 2] 

சகாண்டுவரதாரகள. wh. 222. 

லாக. 11-14. 

அவரி மய 

18 ௮ ச.மாற்கு, லூகசா இவாகள சொலலுறைபடி அரதப் பிரபு சன் மகள் அவஸமை 
யாயிருககும்போதே மேசுகாதரிடததில் அறிவிசஇிருககுரன் யேசுசாசர் அவன் வீட்டுக்குப 
போகு முன்னே வழியில பரபுவின் ஊழியா ௨ஈ.ஐ, ப்ளனை இறகது போயிற்று என்துசொ 
ல்ல,பிரபுயேசுகாதாகவாமியை கோச என் குமாச ௪ ஒப்போசே மரிச்திருக்கறான். ge 
ஓமதேவரீ£வா துஅ௨ீள உயிரப்ப்சச வேணுமென்று மன் ஈடிஞன் இரசக் சடைரிப் பாக 
தீதை மாரரிரம மதசேயு சொல்லி முக்இன சங்கஇகளை விட்டுவிட்டார், இல்லிசம் ௮ 
சுவிடஙகளில காணலா மெனறு அறிக.



  
  

  

        Soe i hy புடவைய ளை அவை வனக கவக்மைஹவயவத்ட கவல 

83. வர் பசாசைகத் gird Bera புக்கு எஜமானை மன்ருடிக்சளென்று. 
ட்னே ஊமையன் பேசத்துவக்கனொன். இருவுளம்பற் நினார். 
ஜனக்கூட்டம் பிரமித்து, இவ்வண்ணம் 
இஸ்ரா யேலருக்குள் BHC ாதும்தே 

| et Ren Revd என்ளுர்கள்,   10-ம். அ திகா ரம், 

. 84. பரிசேயரோ: இவன் பேய்க , _ 34 போஸ்தலர்களுடைய நாமங்களும், 
களின் தலைவனைக்கொண்டு பேய்களை : pace ger at அவர்களை அனுப்பும்போது 

"ஓட்டுநொனென்று சொல்லிக்கொண் “னன புத்திமதிகளும், 
டி.ருந்தார்கள். 1. அப்பொழுது அவர் தம்முடைய 

ட இத, பின்பு யேசுகாதர் சகல பட்ட பன்னிரண்டு சீஷர்களையும் தம்மிடத்தி | 

'ணங்களிலுங் கிராமங்களிலுஞ் சுற்றித். ல் வரவழைத்து அவுத்த அரூபிகளைக். 
-இரிற்து, அவர்களுடைய ஜெப அலயகது அசி கதவும், எல்லாப் பிசையும் எல் : 
களில் உபதெசித்துப் பரலோகராச் 57 கோய்கலாயுஞ் சர் ஸ்.கமாக்கவும் ; 
RugRer «Crago gi பிரசங்கி அ)! 1 களுக்கு a வல்லமை யைக், Bb moet 

: . : , a 
த்து, எவ்ஸித கோயையம் பணியையும் ணா. மாற, 82-18; லூக். 0-12, 9-]. 
டட ஃகக்கொண்டு வந்தார் 2 ) பன்னிரண்டு அப்பே! ‘fl குணமா bE Bo. ET OT oy bd 8ம், LT js வெக கன் ரணத் LROLLT ie வர்க 

6-6. oe Li காமங்களாவன : முந்தின. 
"டம் ர் 

௮/7 மி ராயப்பா என்னப்ப! aK ௫ Fy ப 
30. அக், ஸ் பும் அவா 3607. க்கும் ல் 

ர ன; 70) வருடைய சகோதரனான 
கலை க்கண்டு, அவா hat ai Lf: ப் Ah. னில் ம 4 4 © 

பிலே DBR bh, Lt. i. 

லாகு ஆம் அலோ. ம MT av அலை க்கம் BBLS ் ° O Hy 1- Iss 

LO அதிகாம். ஜ். 

| 

| 
| 
| | 
| 
8 

{ 
i 
\ 

| 

| 
| 

1 

5. 
பூ 

‘ >: ௮- 1 ட் ப oT " cn an x pe பட்டு க் சட டம் By yl non ன்று அவர்கள் 3. சேரர் GUN TCHR US Quist 
பரம், னவ wf? 

‘ me marvnscm, ிலிப்பென்பவம் பா் 
37 Gex omic இப்... ஏல இட் a ரி ரூ 20 de of TOT SDE அப்து ae naa றி லாமையாரும், ம்தாரமையாகும், 

ச . ®t . ப ந ச் ம் 
அபய]. 42 MA 4 . பன் a . ர தலம் 7 ப்னான மத்ய தய, அலமபயின 

ஊற்று, ழூ ய ய ட் Boe att tf ய Ki oF, F ற : o டட டப் cd 5 
(9! 117 [னாக ut SALT BIL TLD, Pe Hijo, 

பாரி ம Wind க்கி rapit batt, 
6 "en Se 

3M. நித்ய. J ல how oD, Dy 7 3 x ஸ் 
. ft கண்ட தவ ச கட்ட 

கரைக்காட்டிக்கொடுச்கயூதாஸ் Mons 
மிவலையாட்களை அனுப்பும்படி. அறுப் poe * * 

கர மயாகதல்பார்ம், 

3S, கிறீஸ் தவ: சள க்கள் பிள்! ‘ot eer சர்க்கார் உ ட ச்சிியா சங்களையும் wir பார 

PAV i arr சொ ழில்களையும் பண்ண வேனுமமண் று சாசாரணமாய் முயற்கயா Tuk Sep | 

ட ர்களே யொ ழிய, GF al ஊழியத்தில் தங்களைச் செலவழிக்கும்படி பளளைகளுக்குப் புக்தி 
 சொல்லமாட்ட? கள். இஇலுலே குருக்கருடைய செொகை இந்தக் சேசக்இல் அதிகரிக் 
ப Bp Baron. 

2. யேசுகாசர் இராயப்பருடைய சகோதரராயெ பெலவேசர்திரரை எல்லாருக்கு 
api) அழைச் இருக்க, இவ்விடச்இலும் ௮ப்போஸ்சலர் ளுடைய பெயர்களெல்லாஞ் 
சொல்லப்பட மற்ற இடங்களிலும், இராயப்பர் முசல்வொன்று கூறப்படுகிற இினாலே 

யேசுகாதர் ௮வஸலாம். சமது திருர்சபைச்கு குத் தலைவராக ஏற்படுத்தின சத்தியம் வெளி. 
யாற, து. 

4, பூதாஸ் தம்மைக் காட்டிச் _கொடுப்பானென்ற யேசுகாதர் அறிந்திருக்கும், 
அவனை அப்போஸ்தலனாகத் தெரிந்து கொண்டார். ஒருவன் எவ்வளவு£பரிகச் சமான அர் | 
கீஸ்திலிருக்காலும், அவன் ௪௮, நிப்போகலாமென்றெ இனாலே சகலரும் சேவபயத்தோடே.. 
ஈடகீச வேண்டுமென்று கர்த்தர் இசனால் படிப்பிக்கறார். சம்மனசுக்களே திவ, பிப போயிரு, 

க்க, மனிதன் எச்சரிக்கையா பிராவிட்டால் சவறுவது அதி சயமல்ல, 
Suited 
  

ate ae 

om ஆரு 5 ர ‘ 4. கணா னய சீமோனும், யேசுகா ! 

} 
! 
| 

i 

| 
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26 ரு மத்தேயு 10-ம். அதிகாசம், 

5. இக்தப்பன்னிருவராயும் யேசுகா 11, எந்தப்பட்டண தஇலாவது ஊரி 
தர் ௮னுப்பினபோது அவர்களுக்குக் | லாவது நீங்கள் . பிரவேடிக்கும்போ.த, 
கற்பித்ககாவது : நீங்கள் புற ஜாதியா | அதில் யோக்கியவான் யாளான்று விசா 
ருடையகாடுகளில் போகாமலும், சமா | ரித்து, அவ்விடத்தை விட்டுப் போகு 
ரியருடைய பட்டணங்களில் பிரவே | மளவும் ௮வனிட.த்தில் தங்கியிருங் 
யாமலும், கள, 

6. சேகமாய்ப்போன இஸ்ராயேல் 
கோத்திரத்தின் ஆடுகளிடத்திற்கே 
முக்கெயமாய்ப்போங்கள். அப். 18-46. 

|2. நீங்கள் ஒரு விட்டில் பிரவேடிக் 
கும்போது: இந்தவிட்டுக்குச் சமா 
கானம் உண்டாவகாகவென்று சொல் 
லி வாழ்த்துங்கள். 

  
7. அப்படியே நீங்கள் போய் மோ 

க்ஷ இராச்சியம் சமீபித்திருக்கிறதெ 

ன்று பிரசங்கியுங்கள். 13. ௮௧ விடு பாத்திரமானதகாகில் 
உங்கள சமாதான வாழ்த்துதல் ௮௧ 

8. கோயாளிகளைக் குணமாக்குங் ற்கு உண்டாகும்; ௮.து ௮பாத்தரமான   
ரி “4 ° ர ஸணி ன் oO * ப ° 4 e * *் * ௬. ௬ 

கள், மரித்ே தாமா உயிாப்பி பங்க், தாகில் உஙகள சமாகானவாழதது கல. 
4 ௩.0 a இ . Py pone | » க * : உ . 

குஷ்டரோக களைச் ச்த்கமாககுங்கள 7 உங்களிடத்தில் திரும்பிவிடும். 

பசாசுகளை ஒட்டுங்கள். இலவசமா 
ய்ட் பெற்றுக் கொண்மர்கள், இலவச 11. எவனாலும் உங்களை ஏற்றுக் ' 

மாய்க் கொடுங்கள். . கொள்ளாமலும் உங்கள் வார்த்கைக் 

குச் செவிகொடாமலும் போனால், நீங் ), உங்கள் கச்சைகளில் பொன்னை Foe ‘ 
கள் அர்த வீட்டையாவறு பட்டணத் யாவது வெள்ளியையாவது காசையா 

வது வைத்துக்கொள்ளவேண்டாம்.   10. வழிக்காகப் பையையாவது ! தூசியையுக் தட்டிப்போடுங்கள், 
இரண்டு ௮ங்கிகளையாவது பாகுரட்சை ' 
களையாவது, தடிக்கம்பையாவது MOUs ]5, இர்வைகாளிலே அதப் பட்ட 
துக் கொள்ளாதேயுங்கள். ஏனெனில் 
வேலைக்காரன் தன் உணவுக்குப் பாத். நாட்டிற்கு (ஆக்கினை ) ௮இக லகுவா 
இரவானாயிருக்கிறான். மாறு, 0-8; i யிருக்குமென்று மெய்யாகவே உங்கள]. 
லூக், 9-3, 10-1. 
  

க்குச் சொல்லுகிறேன், | 
fe ee ccna cat eee Ee ட வல் வலவ ல்க ஷ்ண Fee nM em ஒய் வத பஷி வடட டட te et an man te yt REP வளம் 

3. சமாரியர் அல்லது சமாரியா நாட்டார் :--யாரொனில் சலோமோன் மகனாூயெ : 
ரோபோவாம் என்ற இராஜாவின் காலச்திலே அவனுடைய கொடுமையைச் ச$சக்சமாட் | 
டாமற் பிரிந்துபோன யூக ஜா.தியாரான பத்துக் கோத்இரத்இில் ச௨ர் பபிலோன் அடி. 
மைத்தன சாலத்தில் சமாரியா காட்டில் தங்), அஞ்ஞானிகளான அ௮ரியரோடு சம்பக்தம் | 
பண்ணிப் பாதி அஞ்ஞானிகள் போலும் பாதி யூதர் போலும் ஈடர் துவர்சவர்களாமே. 

9. 10. அப்போஸ்தலர்கள் யேசுநாதர் சுவாமி காலத்திலே அடுத்திருந்த ரொமங்க 
ஞக்கு மாத்திரம் பிரசங்கக்கட் போன இனாலே, அ௮ன்னவஸ்இரச் திக்கு வேண்டியவைகளைச் 
கொண்டுபோக வேண்டிய தஇல்லையென் ௮: ஆண்டவர் சொல்றுகிருர். இதனாலே எவ்வளவு | 
தூரம் போனாலும் ஒன்றும் கொண்டு போகப்படாதென்றல்ல. ஏனெனில் அப்போஸ்தலர் | 

'வசனங் காண்க, 
னக tga Nee AARNE oF <8 REPO I aa te apt ne 

களுக்குள்ளே யூதாஸ் பொச்ஷெக்சாரனாயிருர்சான். HG 18-21, ௮ப். wu. 12-7, 

தையாவது விட்டு வெளியே புறப்பட் | 
டுப்போய், உங்கள் கால்களில் ஒட்டின | 

ணத்கைவிட சோகோம் கொமஹொரா. 

  

   



  

  

  

மத்தேயு. 10-ம் 'அதிகாசம், 
  

10. காய்களின் ஈடுவில் ஆடுகளை 22. என் நாமத்தினிமித்தம் யாவ அனுப்பு ற்துபோல் இதோ,.சான் உங் | ராலும். பகைக்கப்படுவீர்கள். ... ஆயி 

களை அனுப்புகிறேன். அகையால் சாப் | னும் முடிவுபரியந்தம் நிலைத் இருப்பவன் | 
'பங்சளைப்போல ஸிவேகமுள்ளவர்க | எவனோ, அவனே இரட்சண்ணியம் 
ளும், புருக்களைப்போல  கபடில்லாத | அடைவான். _ 
வர்களுமாய் இருங்கள். gr. 10-3. ப்ட் 

oo, 23. அன்றியும் ஒரு பட்டணத்தில் 
11. மனிதர் மட்டில் சாவதானமாயி ' உங்களைத் அன்பப்படுத்தும்போது வே 

ருங்கள். ஏனெனில் நீ இச்சங்கங்களுக் ஜொன்றுக்கு ஓடிப்போங்கள். மனும 
கு உங்களைக் கையளிப்பார்கள், தங்கள் | கன் வருவதற்குள்ளாக இஸ்ராயேலரு 

ஜெப அலயங்களிலும் உங்களைச் சாட் | டைய பட்டணங்களெல்லாஞ் சுற்றி 
டைகள் ல் அடிப்பார்கள். லூக். ] 2-1] முடிக்கமாட்டீர்களென்று மெய்யாக 

வே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். .   18. அவர்களுக்கும் புறஜாதியாருக் ! 
கும் நீங்கள் எதிர்ச் சாட்சிகளாகும்படி. | 94. ஷேன் தன் குருவிலும், ஊழி 

அதிபதிகள் முன்பாகவும், ராஜாக்களை யன் தன் எஜமானிலும் மேற்பட்டவ 
முன்பாகவும் என்னைப்பத்றிக் கூட்டிக் 

த ra. 6- : . 13-16. 

கொண்டு போகப்படுவிர்கள். னல்ல: அக். 0-40; ௮௬. 18-16 

19. ஆயினும் அவர்கள் உங்களைக் 

கையளிக்கும்போ து, எவ்விதமாய் அல் ' 
லது எதைப் பேசுவோமென்று நீங் 
கள் கவலைப்படா இருங்கள். எனெனில் 

நீங்கள் பேசவேண்டியது அக்கேரத் ' 

தில் உங்களுக்கு அருளப்படும். லூக், 
| 12-11. : 

20. அுதேனென்டுல் பேசுகிறவர்கள் : 26. ஆதலால் அவர்களுக்குப் பயப் 

நீங்களல்ல; உங்கள்பிதாவின் இஸ்பிரித் : படவேண்டாம். ஏனெனில் வெளி 
அவானவரே உங்களிலிருந்து பேசுற : யாக்கப்படா த மறைபொருளுமில்லை, 
eit. - அறியப்படாத Qs sGucphlad. wt p. 

4-22: gr&. 8-17, 12-2. 
21. அன்றியும் சகோதான் தன். 

சகோதரனையும், தகப்பன் தன் மகனை , 97. நான் உங்களுக்கு இருளில் 
யும் மரணத்துக்குக் கையளிப்பார்கள். 
பிள்ளைகள் பெதற்ஜறேருக்கு விரோத 
மாய் எழும்பி அவர்களைக் கொலைசெய் 
வார்கள். 

வும், ஊழியன் தன் எஜமானைப்போ 
லவும் இருப்பது போதும். விட்டெஜ 
மானை அவர்கள் பெயேல்சேபூப் 
சான்று ௮ழைத்தார்களென்ஞுல், Kou 
னுடைய வீட்டாரை எவ்வளவோ 

. அதிகமாய்ச் சொல்லுவார்கள் ? 

தில் சொல்லுங்கள். காஜஹுக்குள்ளே 
ப 

ர 

~
 

ழீ 

மேல் பிரசங்கியுங்கள். 
& 

(16. stduurer g ஆபத்திலகப்படாதபடி விவேகமாயிருப்ப துமல்லாமல், தப்பித்துக் 
கொள்ள வகையில்லாதிருந்தால் தன் தலையைக் காப்பாற்றும்படி உடலுக்குள் ௮தை மறை 
தீது உடலில் ௮டி வாங்குகிறதுபோல, மனிதன் தன் ஆத்துமத்தைக காப்பாற்றும்படி. உட 
லைப் பலியாக்க வேண்டும். புருவானது மன சுத்தத் துக்கும் கேர்மையான குணத்துக்கும் 

® குறியாயிருக்கன்ற fi 
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4. மனுமகன் வநவதற்தள்ளாக :-அப்போஸ்தலர்கள் உலகமெல்லாம் சந்திப் 

25. சீஷன் தன் குருவைப்போல கட. வ ர் | 

சொல்லுகிறதை நீங்கள் வெளிச்சத் | 

கட்டுறதை கீங்கள் ௮ரமியங்களின் | 

  
| 
ர் 

| 

| 

| 

  
| போய் வேதம் போதித்து முடிக்கு முன் மனுமகன் வருவார். அதாவது, அவர்கள் இறக்து. 
போவார்களென்று அர்த்தமாம். 

மலை



88 
சண்டைல வடட கலைப் 

28 தரத்தைக் கொல்துறெவர்க 
ளுக்கு நீங்கள் பயப்படவேண்டாம். 

| ஆச். துமத்தையோ அவர்களால் கொ 

ல்ல முடியாது. ஆனால் HEROES 
யுஞ் சரீரத்தையும். நரகத்திலே கெடு 
க்க வல்லவருக்கே பி 2 கானமாய்ப் பயப் 

படுங்கள். 

20. ஒரு கா. சக்கு இரண்டு அடைக் 

| BEV குருவிகள் ஷீற்கப் படுகிற கல்ல 
வோ? ஆபி னும் ௮வைகளில் ஒன்: 4 

' வது உங்கள் பி கொலின் சி BBL TY 

: தரையில் விழமாட்டாறு. DS 0 7.95 a). 

30. 
UAT LD எண்ணப்பட்டிருக்கின்ற து. 

81. ஆதலால் அஞ்சா, சிருங்க ள்; 
அதேகம் அடைக்கலங் HK நவி. களைவிட 
Biss குறு ( Cut eral Rar Tun: ருக்கி, ர்கள், 

  
௩ a o* ச of * ’ 

BBW அசர் இன் Lo 7a WEIS oa: at 

32. Ye, Wajle 

என்னை அறி க்கையிடுகி வன் எவன, 

. அவனை தானும் tof ர பண் ்.... லங் oh Fn லி இக 7 

ட்டி ச ஞ் ரத 4 Os 
| தி (P கன it னி d வின் (por Cae ி/ ப் D 

மனி ன் 7 part. SAS 

சூ . . ் PC . 5 ை கையிடும் ou ear, பர ப் ௩-6 : ஆர RP, 

; . ம் து ‘ ௯. இ. ப ் 0: 12.5. 0 Boul, 2-12. 

oe a, 33. மனிதர். மன் பாக என்னன. பறு 
் த தலிப்பவன் எவனா, அவளை நானும் 

| ச உட இர சு ட, | 

, பாமண்டலங்களிலிருக்கிற என் பிதா 
வின் மான அட். 
ன் ம்னபாக் Lf: MN hb av (wo பன. 

’ hm . 

ச உ me 

னத்தை அனுப்ப வந்தேனென்று நீல் 
* Sy க rn . a ட்டி . 

கள நினைக்க OOvaTLOTLD, FLT BT eal & / é 

| A) ப் an ae ன் ் an ர 2 ட் : OD) His ov ல, வார் யம். Pf ayy! MoU 2 BOT. 

ors. 12-51. 

34.35. 36. 
"கொண்டு வர்சச குச் சந்சேகமில்லை. 

Rene ல கல்லவர்கள் 

1. 
ர 

ர 

| 

॥ 

| 

(லூக், 
வர்கள் அவருடை னு போதனை: ரீச் கேட்க மனமில்லாமல் எதிரிடை 

ர வெரு துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும். 

மத்தேயு. 10-ம் அதிகம், 

30. எவ்வாறெனில் தன். த்கப்பனு 
| க்கு. விரோதமாய் மனிதனையும், தன் 
தாய்க்கு விரோதமாய் மகளையும், தன் 

_ மாமிக்கு விரோதமாய் நமக்கும் 
பிரிக்க வரேன். 

26. எனெனில் மனிதனுடைய சத 
தருக்கள் அவனுடைய வீட்டாராமே.. 

மிக்கா. 7-0; லூக், 12-51. 

37. are ன்னிலும் தின் தகப்பனையா : 

வது தாயையாவது அதிகமாய்ச் ACs 
கிக்கிறவன் எனக்கு " It BO au ev eed, 
எனக்கு மேலாயத் சன் மகனையாவது ' 
மசளையாவது க சம 2ஈ௫க்கறவனும் சனக 

குப் பாக்திரவானல்ல. ஜாக். 14-26, 

  
| 
t 

॥. 
॥ 

388. தன் சிலுவையை எடுத்துக. 

கொண்டு என்னைப் பின்செல்லாதவ , 

னும் எனக்கு. 5 பாத்திரவா னல்ல, (ம. ட, 

10-24: மாத, 68-31; லூக். 14-97. 

5. தன் ஜீவனைக்கண்டடை.இற.வன . 

வனும் அதை BQiper ரன் : என்னி : 

Lb bi சன் hater Dips gaie@n 
DUET (17 Vi ௮தைக் கண்டடைவான். 
மத். 10-25: லாக். 17-55; ௮௫. 
12-25. 

40). pido வ, க்க BT OHS, நு 

வன் என்னை ஏற்றுக்கொ ள் ளக) முன் ; 

என்னை 

ளை அனுபபினவஸா ஏற் MEO AM CH 

கிரன். இராக். 10-10: அரு. 18-20... 

இர்க்கதரிசி என்னும் காமத் ch Bi ௫ சான னும் காமத்து 

al தீறுக்கொள் ons aes afer 

ணிமித்தம் ஒரு தீர்க்ககரிகியை ஏற்றுக். 
அ . ன . ஆ! . * 

or BT oY! (VR FY ol ear சர்க்கதரிசக க்குரிய 

பேசுகாதர் sat சிலேகித்தெ மனச் சமாதானத்தை உலகத்துக்குக். 
2. அதி. 14. வசனம்.) ஆனாள் பொல்லாத. 

, இர்ச்சுபாவம் யேசுந ரதருடைய போத? னைக்கு த அடங்காமல் எதிர்த்து நி ற்குமென்கிற இனாலே : 
டட் போராட்ட தீதைக் காட்டும்படிகான் மனி. 

 தீனுடைய பகைவர் அவன் “ட்டாசென்ற கல் ௨ mr abot. 
oars Cuma tip உண்டாகும். இந்த ® 

S$. . ௦8... தன் உறவினருக்கு 

பதர் சுவாமிக்குச் ௪ சிகனாயிறாக 

| BY. 
Ble ௪ gh evn 

“aunt 

கப்பா +i Byanch அல்லவென்று Sif gine ம். 
டதன் உயிர் பிழைக்கும்படி. வேத கற்பனையை மீதி ஈடக்கறெவன் “ரகத்தில் ந்த் 
oss தீதும் சாசாமல் (2வ, சனைப்பலவொனாமே, 

இன்னம் அவனவனுடை ; ய. 
4 
4 

ர் 

i



  

மத்தேயு 1-ம் அதிகர்ரம். 
[அவவை கையக வள பவவதது பவட பகட்க வலில 

  

  

| சம்பாவனையை அடைவான். நீதிமான் 
' என்னும் நாமத்தினிமித்தம் ஒருரீதிமா 
ன ஏற்றுக் கொள்ளுகிறவன் நீதிமா னு 
| | க்குரிய சம்பாவனையை அடைவான். 

49, அவ்வண்ணமே ச சீஷன் என்னும் 

“pring BoD Sd மிகவும்: அத்பரான 

'ஒருபாத்திரம் தண்ணிர்மா த்திரங் குடி. 
க்கக் கொடுத்தாலும், தனது சம்பாவ | 

னையை இழந்துபோகானென்று மெய் ' 
யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுக BC pen 

| சன்று இருவுளம்ப, றி னா. 

9-0. 
ச் 

Lor ற் 

11-ம். அதிகாரம். 

யேசுநாதர் அருளப்பருக்குப் பதில்மொழி 

அனுப்பின தும், ௮வனாப் புகழ்க்த தும், 

கிஞுா ர்கள், 

பாக்கியவான் என்ளூர். 

பூசரைக் சண்டித்ததும், தமது பிதாவை . 

ஸ் துதி த்து, 

அழைச்சு த ம். 

1. மயசு நாத ர் தம். டைய பன்னி 7 

ண்டு ஈஷர்களுக்கு கம் இவைகளைக் கற்பி 

நீது முடிந்த ன்பு சம்பவி த்ததேதெ 
ல், அவர்களுடைய பட்டணங்களில் 

ay 

Uhh gel maui a low BB odo அருள பட ராக குறித்து ஜனக்கூட்டத் : 

போதக்சவும் (ர ரசங்கிக்கவும் வ்கி 

“டம் விட்டு புரூ. பட்டார். 

ட். ஹருளப்பரோவெனில் சிறீஸ்து 

நாதருடைய செய்கைகளைப்பற்றிச் 
சடை ற்ச்சா வயில் G களவி 1 ட்ட (ஈது 

அனுப்பி உடலா ல் i Is. 

... ஏழைகளுக்கு சுவிசேஷம் பீ.ரசட்இக்கப்படுகெ.து. 
, க்கும் சுவிசேஷம் போ இிக்ஈப்படுகிறது மெய்தான். ஆனால் உலகம் செய்தெதுபோல ஏழை 
| களை சுவிசேஷம் இகழாமல், அவர்களை வித்தியாசமின்றி தனவான்களைப் போல் மதித்து 
அவர்களுக்கு ௮ற நெறியை அன்போடே சாட்டி வருகிற து. இவ்விதப் பிதசிகேகம், மத்ற | 

இ. சத்திய கிறீஸ் துவேதத்தின் ௮திகுதிகளில் ஒன்று. 

டுடறல் பட ஈதவன் $ - எனது தாழ்மையையும் பாடுகளையும் ௮வமான மரணத் 
தையும் : கண்டும், சான் தெய்வகுமாரன்தானென்ற: விசவசிக்தெவன் இடதில்படாச 

| எந்த மதத்திலும் இடையா ௪. 

6. 
| 
' 

அளென்ற திக. 

; ர் ge . ஸ் 

போனீர்கள் * 

அணிக்கு மனிதனையோ ! இ 1 

  

அர்ச். அருளப்பர் கர்த்தரை இன்னாரொன்ற அதியாதவர் அல்ல, ஆனால் தமது ' 
சிஷர்கள் ரம் யேசுகாதரைக் கண்டு பேசி அவர் தேவ குமாரனென்று அதிந்து அவ 
ரைப் பின்சென்ற கடக்கும்படிக்கு அவர்களை அவரிடத்இித்கு அனுப்பினாச். 

போய், கேட்டவைகளையும், கண்டவை . இவர்களில் ஒருவலுக்கு எவனாகிலும் , 

3. வரவேண்டியவர் ீர்சாமோ, அல் | 
லது: வேடுருருவர் வாரக் காத்திருக்க 
வேண்டுமோ என்று ௮வருக்குச் சொல் 
அலித்தார். 

4, யேசுநாதர் . அவர்களுக்கு மது 
மொழியாகச் சொன்னதாவது; நீங்கள்   களையும் அ௮ருளப்பருக்கு அறினியுங் 
sor, Bene. 35-6; 62-1. | 

குருடர் காண்கிடர்கள், முடவர் | 
பக்கக், குூஷ்டரோககள் சுத்த 

மாஇருாரகள், ©) செவிடா் கேட்டுருர்கள், | 

மரித்தோர் ௨ உயிர் த்தெழும்புகிரார்கள், 
ஏழைகள் சுவிசேஷம் த் 

0. என் மட்டில் இடறல்பட. 7 paver 
| 

7. அவர்கள போனபின்பு யேசுகாதர். 

தை நோக்கிச் சொல்லத் துவக்கின ' 
தாவது : நீங்கள். கானகத்தில் எதைப் | 

eo. . ௬ ‘ ச்: க ச ் 

பார்க்கப் போனீ ர்கள்? காற்றினால் 
. ் ந © . , 

௮சைந்தாடுகிறு நாணலைம யா? இன் கு, 

7-24. 

8. பீன்னை எதைத்தான் பாரசக்கப். 
மெல்லிய உடைகளை | 

இதோ மெல். 
லிய உடையணிகிறவர்கள் இராஜ, 
மாளிகைகளில் இருக்ற முர்களே, 

0. ௮ல்லவென்ால் எதைப் பார்க்கப் 
போனீர்கள் ? திர்க்ககரிசியையோ? | 

  

Foran ன்களுக்கும் ஏழைகள் , 

  
பட ஷிவ அல்ப



  

மத்தேயு 11-ம் அதிகாரம். 

[ம் இர்ச்சதரிசியிலும் மேற்பட்ட | 14. அன்றியும் நீங்கள் அங்கித் 
[wean SSE என்று உங்களுக்குச் | துக்கொள்ள மனதாயிருந்தால் வரவி 
சொல்லுகிறேன். ருக்கிற எலியாசென்பவர் இவர் தான். 

10. எனென்றால் இதோ என் தாத மல. 4-5. | | 
னை உமது சமுகத்துக்கு முன்பாக 15. கேட்கச் செவியுள்ளவன் கேட் 
அனுப்புகிறேன், ௮வன் உமக்கு முன் | கக்கடவான். 
னே உமது வழிகளை ஆயத்தம் பண்ணு. 

வான் என்று எழுதப்பட்டது இவணாப் 
பற்றித்தான். மலக். 8-1 ; மாற். 1-2; 
இக். 7-27. 

11. ஸ்திர்களிடத்திலே பிறந்தவர்க 
ளுக்குள்ளே ஸ்நாபக அருளப்பரைப் 

பார்க்கிலும் பெரியவன் ஒருவனும் 
எழும்பினதில்லையென்று மெய்யாகவே 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். அகி 
'லம் மோக்ஷராச்சியத்தில் சிறியவனணான 
வன் அ வரிலும் பெரியவனாயிருக்கிரான். 

  

16. இரந்த ஜென்மத்தை யாருக்கு 
ஒப்பிட்டு மதிப்பேன்? இது கடை 
விதியில் உட்கார்ந்திருக்க சிறுவர்களு 
க்கு ஓப்பாயிருக்கின்றது. அவர்கள 
கங்கள் தோழமைக் கூப்பிட்டு : 

« 

    17. நாங்கள உங்களுக்காகப் பாடி: 
யும், நீங்கள் அடவில்லை. காங்கள் புலம் ' 
பியும் நீங்கள் அழவில்லையென்றதுபோ 

லிருக்கிற னு. 
    

18. எவ்வாறெனில் அருளப்பா 

| 12. ஸ்காபக ௮ருளப்பருடைய காள் | போஜனபானம் பண்ணாதவராய் வந் | 

முதல் இதுவரையில் பரமிலாக இராச் | தீரர். அதற்கு ௮வாகள : அவன பேய் 
தியம் பலவத்தப்படுகின்றது. பலவந்தம் ! அடித்தவன் என் கிழுர்கள். 

, பண்ணுறெவர்களே அதைப் பறித்துக் 
| கொள்ளுகிழர்கள், 

19. மனுமகன் போஜன பானம்பண் | 
ணுகிறவராய் வந்தார். அதற்கு அவா | 

| கள்: இதோ இவன் பேருணன், இரா | 
, தரிகிகளனைவரும் அருளப்பர்வரையில் | ட்௪ இரசக்குடியன், ஆயக்காரருக்கும் 
வருங்காரியங்களை அறிவித்தார்கள்.  !; பாவிகளுக்கும் சிமே௫தன் என்கிஞுா 

| 

| 13. எனெனில் வரிவேதமும், Br க்க 

e
e
 n
e
 

11. vepy Cass 8G Sas satsonaeerCor ஸ்காபக அருளப்பர் எல்லா மனி : 
'தர்களிலும் மேன்மையானவரன்ருலும், ௮வர் யேசுக “தருக்கு சஷனாயிருர் து அவருடைய ' 
போதகத்தைக் கேட்கும் பாக்யம் பெற்றவரல்ல. ஆகையால் திருச்சபையாதிய யேசுகா | 
தருடைய இராசசியத்திலே அப்போஸ்சதலரைப்போல மேன்மை யடைந்தவரல்லவென்று | 

, அர்த்தம் பண்ணலாம். | 
| டி i ® ட்ட ரு ‘ ” உட % ச ட 12. பலவந்தப்படுகறது: -மனிதன் தன் துர்க்குணங்களோடே பலவர்தமாய்ப் , 
போராடி அவைகளை வென்றுதான் பரகதி அடையவேண்டிய து. ஆகையால் பழைய ஏற் | 
பாட்டின் ஆசாரங்களை ௮னுசரிக்கிற யூக ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் மோக்ஷ வழி இறக் இருக் ! 

' இற தென்கிற போதனை ஸ்காபக அருளப்பர் காலமுதல் எடுபட்டுப்போனதென்று அர்த்த | 
மாம். மெனேகை. 

    

| 14. உலக முடிவில் எவியாஸ் தீர்க்கதரிசி தோன் நி, யேசுராதர் சான் உலக இரட்சக | 
| மொன்று யூதர்களுக்குப் போதித்து அவர்களை மனந்திருப்புவார். அப்படியே இப்போது | 
ஸ்காபக அருளப்பர் யூதருக்கு யேசுகாதர்தான் உலக இரட்சகரன்று போதித்து அவர்கள் ! 
were Sedu பிரயா சப்படுகிறஇினாலே அவளையும் எலியாசென்று யேசுராதர் ௮ழைக்கரூர். 

19. ஜானமானது தன் புத்திரர்களால் 1... யேசுநாதர் சுவாமியும் ஸ்சாபக அருளப்ப | 

  
| 
oi ஞானத்தின் “புத்திரர்களாமே, அருளப்பர் ௮ருந்தவத்தினாலும் யேசுசாதர் சாமானிய ! 

| சுபாவ௩டக்கையாலும் சத்திய வழியைப் போதித்தார்கள். யூதர்களுக்கு ஒருவகையும் | 
ர பிடிக்கவில்லை. இப்படிப் பிடிக்காமற் போன குறை யூதர்களுடைய அர்ச்குணத்தினலொ 

| ழிய தேவ ஞானத்தினால் உண்டா ெதில்லை. ட 

1 
4 

  

     



  
| 

| 
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| 
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Ci. பட்டணங்கள £ம், 

| ரங்களில் 

மத்தேயு: 11-ம் அதிகாரம், 

  

  

சுன். . 'இதினாலே ஞானமானது அதன் 
புத்திரர்களால் நியாயமுள்ளதென்.று 
ஒப்பிக்கப்பட்டதென்றார். 

20. பின்பு தாம் ௮நரேகாகேச ௮ற் 
பு. தங்களைச் செய்த பட்டணங்கள் தவ 

ஞ்செய்யாதகைப் பற்றி அவைகளைக் 

கடிந்தகொள்ளத் தொடங்கி : 

21. ஐயோ ! கொர்சாயிம் உனக்குக் 
Caran: ஐயோ! பெத்சாயிதா உனக் 

குக் கேடாம்; உங்களிடத்தில் பண்ண 
ப்பட்ட அற்புதங்கள் தீர், சிதோன் ஈக 

செய்யப்பட்டி!ருக்குமேயா 
BD ௮க்நகாத்தார் அப்போதே மயிர்ச் 
| சட்டையிலும் சாம்பலிலும் தவஞ் 

‘0: செய்திருப்பார் களே. 

உங்களைவிடக் தர் சிதோன்ககர ங்களு 

க்கு அதிக இலகுவாபிருக்குமென்ற 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 

23. நீயோ கப்பர்னாவு நகரமே, 
, வானமட்டும் உயாக்துபோவாயோ? 
பாதா ளமட்டும் காழ்த்தப்பவொய், 

' எனென், முல் உன்னிடத்தில் பண்ணப் 
பட்ட அற்புதங்கள் சோ காம் நகரில் 

'பண்ண்ப்பட்டி. நக்கு Ge owe இல் அக 

ரம் இந்காளமட்டும் ஒருவேளை நிலைத் 
தி (Hb Hw ர க்கும், 

24. ஆதலால் நடுத்தீர்க்கிற நாளிலே 
உன்னிலும் சோதோ ம்காட்டுக்கு௮ திக 
இலகுவா யிருக் மென்று உங்களுக் 
குச் சொல்லுகிறேன் என்றருளிச்செய் 
தார். 

| யும் என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கிற 

22. ஆ,கலால் ஈகடுத்தீர்க்கிகாளிலே | பிசாவை ஒருவனும் அறியான். AG: | 

  

20. அக்கேரச்தில் Cusarst மீள 
வும் வசனித்ததாவது : பிதாவே, 
பரலோகத்துக்கும், பூலோகத்துக்கும் 
ண்டவரே ! உம்மை ஸ்தோத்இரிக்கி 
றன். ஏனெனில் நீர் இவைகளை ஞானி 

களுக்கும் விவேகெளுக்கும்மறைத்துச் 
சிறியோர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினீர், 

26. ஆம், பிசாவே, இவ்விதம் உமக் 
குப் பிரியமாயிருக்கதால் அப்படியே 
ஆகக்கடவது, 

27. சகலமும் என்பிதாவினால் என. 
க்குக் கையளிக்கப்பட்டிருக்கறது. 
மேலும் பிதாவைக்தவிர தனை ஒருவ 
னும் அறியான், அத்தன்மையே ௬2 
னும், சுதன் யாருக்கு வெளிப்படுத்தச் 
சித்தமாயிருப்பாரோ அவனும் தவிர,   
6-46; 7-28; 8-19; 10-15. 

| 

| 
28. வருக்திச் சுமை சுமந்திருக்கிற | 

வர்களாகிய நீங்களெல்லோரும் என் | 
அண்டையில் வாருங்கள், நான் உங்க | 
ளோத் தேற்றுவேன். | 

} 

20. என் நுகத்தை உங்கள்மேல் | 
ஏற்றுக்கொண்டு, கான் சாந்தமும் மன 
திதாழ்ச்சியும் உள்ள வனாயிருக்கிே ற 

னென்று என்னிடத்தில் க்றுக்கொள் 

ஞுங்கள. ௮ப்போது உங்கள் ஆத்து 
மங்களுக்கு இளைப்பாற்றியைக் கண் 
டடைவீர்கள். ஜெரே, 6-1. ' 

80. எனெனில் என் துகம் இனிதா 

தென்று திருவுளம் பற்றினா. 1. அரு, 
teed. 

      

22. தர்) சோன் இவைகள் பெனிக்கையா தேசத்தைச் சேர்ந்த அஞ்ஞானிகளு 

Guana gt gee Cun Bese போகவில்லை. ப 

    
80. யேசுராதர் சுவாமியுடைய சட்டளையெல்லாம் தேவூசேகம் பிறசகேகக்களில் 

அடவ்கியிருக்றெஇனாலேயும், சசேகமான து எல்லாவற்றையும் இன்பமாக மாற்ஜீறெஇனா | 

லேயும் யேசுகாசர்சுவாமி : என் அகம் இனி Hs என் சுமை லகுவான து. என்டருர். ் | 
In le Ua a  



கம்பாாபாடிய 

இசவலாமேனிட்டிவரகை பீண்டுெலகையாளும் 

புசவலாமேனிட்ட்ெலொாபொற ரள. (௫௯) 

இடைக்காடாபாடிய 2னஇரு மி. 

ஆற்தங்கமையி னருஇிருக்குமாமாக இற 

காக்கையிருஈது ககககெனக-காககைச ணை 

எய்யக்கோலிலலாமல் 0 ௦ 0 என்னே 

வையைக்கோனாகின் மகன. (௯0) 

எஏகமபவாணன் பனை வி 

சேனைதழையாககச செஙகுருஇகாகேசடி 

ஆனை மிதிதக் வருஞசர ரின-மானபரண 

பாவேகதாவேகர்தன பயிசுதுகடடானேகமரன் 

ரவேக்தாகககண றட. (௬௧) 

கமபாவிடம் வெள௱ளாம்டி. 

கெற்படிவிளைகமணனிபுடைசூழகெள்கதிவாய தள கன் 

கற்படிபனைசகோளானபெயரசோகா சண சன எ வாண 

68 1119. UT oxy BOO exer ww daw oF iy sor 9 LE oof osfh 

சொற்படிவேலைசெயும்மவளோ துகதுமிறுரி நுரிலி. (௬௨) 

வட்டமதிபோலிருககும் வனனிககொடி காவுங 

சகொடடுவாகையினினறு உச்சா -ஈடடால 

அ. ரகராவென்னுமே யமபலசோமரி 

ஒருகாள்விடடேனி துரை. (௭ ௨) 

சென்னவா Beoreur F of Sun m cap in gy 68 9 

மன்னவாப்ரணடி. வரராமா துன வு 

சுரும்புககுக்காரனிகக துயயதமிட மாடா 

கரும்புககுவேம்பிலே கண. (GF) 

மாபபக்தார்க்கல்லமுக்து வண்ணக் மார்ககலலவரு 7 

வேப்பக்கார்ககாசைகொணடு விட்டாளே பூபபைகதார 

சேக்திறாககுகெல்வேலிச சீவிலவிமாருகமிை 

ஆய்ச்திருசுகுமவிச மாறா. (௬௫) 

ேம்ராஇலுமினிய சொல்லுக்குகீபனைக்க 

(2வம்பாகிலு நாசவ வேண்டாமோ-மீனபாயும் 

வேலையிலேவேலைவைக்.க மீனவரமின்பயகத்து 

" அயிளேமாலைவைத்காண் மான். (ser)



ட... 
  

  

மத்தேயு. 12-ம் அதிகாரம். 
  

13. யேசுநாதர் ௮தையறிந்து அவ் 
விடம் விட்டு விலஅிப்போனார். அனால் 
(அங்கேயும்), அகேகர் ௮வரைப் பின் 
சென்றமையால், ௮வர்களெல்லோரை 
யும் ௮வர் குணமா க்கி, 

16. 

வேண்டாமென்று ௮வாகளுக்குக் கட் 

டளாயிட்டார். 

தம்மைப் பி ரத்தம்! ண்ணா 

இவையாவும் இசையாஸ் இரத் 
சுதரிசியால் சொல்லப்பட்டது நிறை 

வேறும்படி. சம்பவிக்கது. ௮வரசொல் 
வதேதெனில் : 

18. இதோ, நான் தெரிந்துகொண்ட 
என் ஊழியன், என்மனதுக்கு மிகவும் 

பரரியமான என் அன்பா, அுவாமேல் 
என் இஸ்பிரீத்துவை ஸ்காபிப்பேன். 
அவர் நீதித் தர்ப்பைப் .|றஜா இயா 

ருக்கு அறி விப்பார். 

ப்ர 
* 

அவருடை.ய 

குரல் சத்தத்தை வ்இகளில் சரவணனும் 

கேட்கவுமாட்டான். 

10. அவர் 
கூக்கூலிடவுமாட்டார். 

வழ க்காட வமா ட்ட 

20. மீதித் தர்ப்பை ஜெயத்துக்குக் 

கொண்வெருமட்டும் முறிக்க காணலை 

ஒடிக்கவுமாட்டார். புகைசிற இரியை 
௮விக்கவுமா ட்டா, 

21, அவருடைய நாமதக்இன்மேல் 

புறஜா இயார் நம்பிக்கை வைப்பார்கள் 

எனபதாம். இசை. 49-], 

22. அத்தறுவாயிலே பசா Bp. 
திருக்க குருடும் ஊமையுமாகிய ஒரு 
வன் அவரிடத்தில் கொண்வெரப்பட் 
டான். அவன் பேசும்படியாகவும் 

பார்க்கும்படியாகவும் ௮வனைச் சொல் 
தமாக்கினார். 

29. இந்த உவமையின் அர்த்தமாவது 

  

23. அப்பொழுது ஜனங்களெல்லா | 
ரும் அ.திசயப்பட்டுத் ered gen குமா 
ரன் இவர் கானோ என்ஞார்கள் 

24. பரிசேயரோவெனில் இதைக் 
மூகட்டு ; இவன் பசாசுகளின் தலைவனா 
கிய பேயேல் செயூபைக்கொண்டு பசா 

சுகளைத் துரத்துகிருனொழிய மற்றப் 
படியல்ல என்ஞர்கள். p. 9-4; 

99: லூக். 11-15. ‘ “ம்ம் Lo ௮. 

35 யேசுகாதர் அவர்களுடைய 

நினைவுகளை அறிந்து அவர்களுச்குச் 

சொன்னதாவது: தனக்கு விரோத 

மாய்ப்பிரிந்த எந்த இராச்சியமும் பா 

மாய்ப்போம், தனக்குத்தானே விரோ 

தமாய்ப் பிரிந்த எர்கப்பட்டணமானா 

லும், விடானாலும் நிலைகிற்கமாட்டா து, 
லக். 11-17. 

20. சாத்தான் சாத்தானைக் அரத் 
துவானாகில், தனக்குக் தான் விரோத 

மாய்ப் பிரிந்திருக்கிருனே. அப்படியா 
ணால் ௮வன் இராச்சியம் நிலை கி்பதெ 
ப்படி. ¥ 

௦7... தான் பேயேல்சேபுபினாலே 

பேய்களை ஓட்டுகிறேனாகில், உங்கள் 

மக்கள் யாராலே அவைகளை ஓட்டுகிறா 

ர்கள்? அகையால் அவர்களே உங்க 

ணுக்கு மவாகளா பிரு ப்பார்கள். 

26. அனால் கான் சர்வேசுரனுடைய 
இஸ்பிர் த.துவினால் மேபேய்களை ஓட்டுகி 

மஹேனாகில், சர்வேசுரனுடைய இராச்சி 
யம் உங்களிடத்தில் வந்துவிட்டது. 

20. அல்லாமலும் பலவானை:. பிடி தீது 

முந்திக் கட்டினாலொழிய ௨ ஒருவன் பல 
வானுடைய வீட்டுக்குள் எப்படி நுழை 
ந்து இவனுடைய கட்டுமுட்டுகளைக் 
கொள்ளையிடுவான் $? கட்டினபின்னல் 
லோ ௮வனுடைய விட்டைக் கொள்ளை 
யிடுவான். 

5 

--இந்நாள்மட்டும் பசாசு மனி தர்கள்பேரில் 
வல்லமை செலுத்தி ஆதி அமங் களை வசப்படுத்தி ஆண்டுகொண்டுவந்த து. ஆனால் இப்போ தி 
அதைப்பார்ச்க வல்லபழுள்ள யேசுநாதர் வந்.து, அதை ஜெயித்துக்கட்டி. அடக்கி (௮2 ற்கழ. 

| மைப்பட்டிருந்த மனிதர்களை மீட்டுக்கொண்டு வருருரென்று அர்ச்தமாம், 
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80. என்னோடு இராதவன் எனக்கு 
விரோதியாயிருக்கறொன். என்னோடு 
கூட்டிச்சேர்க்காகவன் சகறடிக்கிரான், 
மாற். 9-9; லூக். 0-4). 

51. ஆனதைப்பற்றி நான் உங்களுக் 
குச்சொ ல்லுகிறகாவது : எவ்விசபாவ 

மும் தூரஷணமும் மனிதருக்கு மன்னிக் 
கப்படும் ; - இஸ்பிரீத்தவானவரைத் 

தூஷணித்தலோ மன்னிக்கப்படமாட் 
டாது. மாத, 3-28; லூக். 12-10, 

92. மீளவும் யாராக லும் மானுமக 
னுக்கு விரோதமாய் ஒரு வார்த்தை 
சொல்லியிருந்தால், அவனுக்கு மன் 
னிக்கப்படும், இஸ்பி1 த்துசா vi வுக்கு 

விரோதமாய்ப் பேருவானாகில், ௮வ 
னுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் 
மன்னிக்கப்படமாட்டா து.     93. ஒன்றில் மரத்தையும் நல்லதாக 

குங்கள, கனியையும் ஈல்லதாக்குங்கள். 

ஒன்றில் மரதழையஙு கெட்டதாக்குவ் 

மத்தேயு 12-ம் அதிகாரம். 
ரூ. 

கள். ஏனெனில் மரமான ௮தின்சுனி 
யைக்கொண்டே. அ௮றியப்படுகின்றது. 

34. விரியன் பாம்புகளின் ஜன்மமே 

நீங்கள் தியோராயிருக்க, ஈல்லவைகளை 
எப்படிப் பேசக்கூடும் £₹? எனெனில் 

இருதய சம்பூரணத்தால் வாய் பேசு 
இன்றது. லூக். 6-45, 

3, நல்ல மனுஷன் நல்லவைகளை 
நல்ல பொக்கிலுத்திலிருக்து எடுத்துக் 

காட்டுகிரன். கெட்ட மனலுலன் கெட் 
டவைகளைக் கெட்டபொக்கிஷத்திலிகு 
ந்து எடுத்றுக் காட்டுகிறான். 

(0. அஇனுல் மனுஷாகள் பே௫ியிருக் 

கும் ஓவ்வொரு விண்வார் த்தைகளின் 

பேரிலும் தீர்வை காளில் கணக்குச் 
சொல்லுவார்களென்று உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறேன். 

31... எனெனில் உன் வார்த்தைகளைக் 

கொண்டே. நீ மீதிமானாக்கப்படுவாய் ; 

அல்லது உன் வார்த்தைசகளைக்கொண் 

டே கும்றவாளியென்று தீர்வையிடப் 
கள்,அதின் கணியையுங்கெட்டதா ச்ரூய     படிவாயென்று தஇருவுளம்பற்றினார். 

அனனைவயயவவகிளிய்,     

32. மறுமையில் மன்னிக்ஈப்படுகிற பாவங்கள் உண்டென்று இவ்வேதவாக்கயெச்இல் 

காண்பிக்கப் பட்டிருக்க இனாலே, ௨ தீகரிக்கிற ஸ். சலம் உண்டென்பது திருஷூடாந்தமாய் 

விளங்குகறதாமே. ஏனெனில் நரகத்தில் ஒரு பாவமும் மன்னிகச்கப்படுகற தமில்லை. 

மோட்சத்தில் ஒரு சொற்பப் பாவச்தோடு பிரவே?ச்சவுங் கூடா து. அகையால் மறுமையில் 

பாவ மன்னிப்படையக்சக்க இடமே உ.த்தரிக்கிற ஸ்சலமென்று சொல்லவேண்டும். ' இம் 

மையிலும் மறுமையிலும் பொறுக்சப்படாச பாவமாயயெ இஸ்பிரீத் சாந் துவைச் தாஷணிச் 

இற பாவங்கள் ஏதென்முல், மனமறியச் சத்தியத்தை எர்த்தலும், யூதர்கள் செய்தாப் 

போல தேவ வல்லபத்தால் உண்டான அற்புதங்களை பசாசின் இரியைகள் என்று சாதித்த 

ஓமாம். இப்படிச் செய்கிறவர்கள் கன்னெஞ்சராய்க் தங்கள் பாவச்இற்காக வழக்கமாய் 

மனஸ் தாபப்படாமற் போடுறஇினாலே அவர்கள் பாவப்பொறுத்தலடைகறெதில்லை. ஆனால் 

என்ன பாவச்தைச் செய்திருந்தாலும் பாவியானவன் மெய்யாகவே மனஸ்தாபப்பட்டால் 

பாவப்பொறுத்தலடைவான் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. 

33. கனியையும் நல்வதாக்தங்கள் :--ஜனங்களெல்லாரும் யேசுகாதர்சுவாமியை 
நல்லவரொன்று புகழ்க்தார்கள். (மத். 22-10.) அவருடைய விரோதஇகள் முதலாய் அவரிட 
தீதில் யாசோர் குற்றமுங் காணவில்லை. (மத். 20-00.) ஆகையால் யேசுகாதர் ஈல்லவராயி 

ருக்க, அவர் செய்யும் இரியைகளாகயெ கனிகளும் ஈல்லவைகளாயிருச்சகவேண்டியது. அசை 

யால், ௮வர் பேய்களை ஒட்டுகிற து பொல்லாத பசாசின் உதவியினாலென்று பரிசேயர் சொ 
ன்னது மகா அபத்தமாம். 

36. ஒரு வீண் வார்த்தைக்கும் கணக்குச் கொடுக்க வேண்டியிருக்குமென்று யேசுகா 

,தீர்சவாலி சொல்லுறெஇினாலே அற்பக் குற்றங்களுக்கு தண்டனையாக மறுலோகத்தில் 
உத்தரிக்தறெ ஸ்தலமிருக்தென்று வெளியாறெது,    



  

| | - மத்தேயு. 12-ம். அ
திகாரம். 

ண த 

  

| 

| 98. . அப்போது வேதபா ரகரிலும் இதோ, சலோமோனிலும் மேற்பட்ட 
'பரிசேயரிலும் சிலர் யேசுகாதரை நோ | வர் இங்கே யிருக்கிருர். 3 re. 
4B : "போதகரே, உம்மிடமிருந்து ஒரு 10-]; ora. 11-3] | | 

, அடையாளத்தைக் காண விரும் ் ன 
ரேம் ப ன்றா்சன் a தனி க்கி அரபி 22 மனுஷனிடத் 

ருந்து புறப்பட்டபின்பு வறண்ட 
209. ௮வா பிர த்தியுத் கசாரமாக ௮வா இடங்களில் இளைப்பாற்றியைத்தேடித் 

களுக்குச் சொன்னதாவது : இந்தக் Bille gyre EIEN. Gs 11-24. 
கெட்ட விபசார சந்ததி ஒரு ௮ுடையா ~ 
aM 56D GS தேடுகிற. ஆயினும் யோ 
னாஸ் தீர்க்சுதரிசியின் ௮டையாளமல் 

41, நான் விட்டூவந்த என் விட்டுக் 

குத இரும்பிப்போ வேன் என்றுசொ 

லாது வேறு அடையாளம் இதா DHS ல்லி, அங்கேலந்தபோ து ஜிடுவெறுமை 
ட Oa டுக்கப்படமா ட்டாது, மத் 1G. 4: பாயும் துடைப்பது தால பருக ல 

க். 11-29; 1சொ. 1-2; யோனா, | “சரிக்கப்பட்டும் இருக்தேதைக்கண்டு, 
    
9- oI. AS, தரும்பிப்போய், தன்னிலும் 

| 

11, எவ்வாறெனில் Gust (ay Chowan earls | அஇசப்பொல்லாத வேறு வீழ் பேய் 

வா மூன்று பகலும் மூன்று இரவும் | களைச் தன்னோடு கூட்டிக்கொண்டு வக் 
| | த] உட்பிரவேடித்து, அங்கே வாசம் திமிங்கலத்தின் வபிற்றினுள் QF Fi A 

பாண் BNF HDI. அகையால் அர்தமனி போல, மனுமகனும் மூன்று. பகலும் : 3. இடிலுட் பிரத 
மூன்று இரவும் பூமியின் உள்ளத்துள் | தணுடைய (முந்தின anf தியிலும் பிரத 
இருப்பார். -ன ஸ்திதி ௮௫ சேடுள்ளதாயிநற்று. 

8 oo, ot Os மகா. செட்டவாகளாகிய Doge சந் 
11. கினிவைப் பட்ட ஜ்தாா காவை 

தறியா ருக்கும் இவவாறே சம்பவிக்கு 
நாளிலே இச்சந்த, பாரோடு எழும்பி 

ததி ் ni பென் ௮! இருவுளம்பற்றினார். 2 இராய. 
இ ற f) cy BiH னா 

வா ch Gor 2 (தப் ny Maul OY! Ss அ ன் இ] இர் 7 9.10) 

பார்கள். ஏனெனில் அவர்கல் யோ 

ணாஸென்ட /வருடைப பிரசங்ச க்தைக் 40. அவா் ஜனங்களோடு இன்னும் 

கேட்டுத் தவஞ்செய்தார்கள், ஆனால் | பேடுக்கொண்டிருக்கையில், இதேதோ, 

இதோ, யோனா. “லும் Gina, ட்டவர் | அவருடைய தாயாரும் ச காதாரரும் 

இங்தெயிருக்கி மர். யோனா, 2-5. வெளியே தின்று அவரிடத்தில் பேசு 
ம்படி. வழிபார்ந்துக்கொண்டிருந்தார் 12. தென்திகை யரகி தீர்வைநாளி - சட 
கள. மாற், 2-8]: லூக். 8-19. லே இச்சக்கடுயாரோடு எழும்பி இவா 

களைக் குற்தவாளிகளென்று இர்ப்பாள். 

ஏனெனில், ௮வள் சலோமோனுடைய 
ஞானத்தைக் கேட்கும்படி பூமியின் 
renwal வந்தாள். அனால், 

AZ. அகையால் ஒருவ ன் ௮வரை நோ 
க்கி: இதோ, உம்முடைய தாயாரும் 

சகோ தீரரும் உம்பைத் தேடி.க்கொ 

ண்டு வெளியில் நிற்கிருர்கள் என்றான். 

38. “இவ்விடத்தில் அடையாள . மென்ப து புதுமை, அல்லது ஆச்சரியமான செய்கை 
யென்று அர்த்தமாம். இன்னும் வேகிடங்களிலும் இப்படியே அர்தச்சமாம். 

wa 

20. மன்று பகலும் மன்று @sayb:— ysisenonw நாட்கணக்கு காலையில் துவக்கா 

மல், சாயங்காலச்தில் தொடங்கெது. ஆகையால் வெள்ளிக்கிழமை சாயர்திரமான போதே 
சனிக்கிழமை ஆரம்பமாயிற்று. யேசுநாதர்சுவாமி ஒய்வு ஈளாதிய சனிக்ுழமை துவக்கு 
மூன்னே கல்லறையில் அடகச்கப்பட்டதினால் மூன்றுநாள் கல்லதையிலிருர்காரொன்ிறத 
சரிதான். மூன்.றுகாள் இரவும் பகலுமென்ற த எபிரோய பாலைப் போங்கொழிய முத்தப் 
படியல்ல. மத். 4-2, 3 அரசர், 18-9 காண்க, ரு    
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48. தம்மிடத்தில் இதைச் சொன்ன 
வனுக்கு அவர் பிரத்தியுத்தாரமாக : 
என் தாயார் யா? என் சகோதரர் 
யார் என்று சொல்லி, 

49. தமது கஷர்கள் 
கையை டூட்டி ! இகோ என்தாயாரும், 

என் ௪கோ தரரும் ; 

590. எனெனில் பாமண்டலங்களிலி 
ருக்கற என்பிதாவின் சதத்தை நிறை 
வேற்றுகிறவன் எவனோ,அவனே எனக் 

குச் சகோதரனும், சகோதரியும், காயு 

மாயிருக்கிறான் என்ளுர். 

பக்கமாய்க் 

18-ம். அதிகாரம், 

யேசுசாதர் விசை விசைச்சவன் உவமை 
யையும், தகரை, கடுகுமணி, புளித்சமா, 
புதை-பல், முத் ஐ, வலை, இவைகளின் உவ 
மைகளையும் சொன்னதும்), தமது சுய 
நாட்டில் அவமதிக்கப்பட்ட... தும். 

1. அ௮ன்றுகானே யேசுநாதர் விட் 
டிலிருக் தூ பு ஐப்பட்டுப்போய், கடலோ 

ரத்தில் உட்காரந்தார. 

2. அப்போது அவரிடத்தில் திரளான 

ஜனங்கள் வந்து ௯ூ.டினமையால், அவர் 

ஓர் படகிலேறி உட்கார்ந்தார். ஜனக் 

கூட்டமெல்லாம் கராயில் நதின்றுகொ 
ண்டிருந்தது. மாற். 4-13 gra. 8-4. 

3. sont அநேக காரியங்களை உவ 
பைகளாக அவர்களுக்குப் பேசித் இரு 

வும்பற்றினதாவது:; இதோ விதை 

விதைக்கிறவன் விதைக்கப் புறப்பட 

டான். 

4. அவன் விகதைச்கிறபோது இல 
விதைகள் வழியோரத்தில்லிழ, ஆகா 
யப்பறவைகள் வந்து அவைகளைப் பட். 
sae ட்டன. 

படைத்த மெயகஅைய வ தையையவய பய. 

  
  

மத்தேயு 18-ம் அதிகாசம். 

சில விதைகள் ௮திக மண்ணில் 

லாத கற்பாறை நிலத்தில் விழுந்து, | 

மண் ஆழமில்லா தினால் உடனே முளை 

த்தன. 

ஆ.பினும் சூரியன் எழும்பவே, 

அவைகள் எரிரஈ்து, வேரில்லாமையால் 
உலர்ந்துபோயின. 

7. சில விகைகள் முளளுக்கள நடு 

வில் விழவே, Pm OG FON எழும்பி, 

வைகளை ரநெொ௱ஈக்கிப்போட்டன. ஹி] பற. 

8. வே.று சில விதைகள் ஈல்ல நிலத் 

இல் விழுந்து, Hor MRE சிலது _நாரு 

கவும், இலது அறுபதாகவும், சிலது 

முப்பதாகவும் பலனைத் தந்தது, 

0. கேட்கச் செவியுள்ளவன் கேட்கக் 

கடவான் என்று இருவுளம்பழ்றினார். 

(1. பின்பு சீஷர்கள் அவரிடத்தில் 

வந்தா, ஏன் அவர்களோடு உவமைக 

ளாகப் பேசுகர்ன்று கேட்டார்கள். 

11. ௮வர் மறுமொழியாக gots 
ளுக்குச் சொன்னதாவது: மோக்ஷ 

Br aoe see இரசுசியங்களை அறிந் 
துகொள்ள உங்களுக்குக் கொடுக்கப் 

அவர்களுக்கோ கொடுக்கப் பட்ட — Bl « 

படவில்லை. 

12. ஏனெனில் உள்ளவன் எவனோ 

அவ னுக்குச் கொடுக்கப்படும் ;  ௮வ 

ஞு சம்பூரணனுலான். இல்லாத 

வன் எவனோ அவனிடத்இினின்று உள 
A GID எடுத்துக்கொள்ள ப்படும். ம... 
2௦-20; லூக். 19-20, 

13. வர்கள் கண்டும் காணாமலும், 

கேட்டும் கேளாமலும், உணராமலுமிரு 
க்கிறபடியால், கான் ௮வர்களோடு உவ 
மைகளில் பேசுகிறேன். 

    

48. இக்வாக்யெத்தினாலே. சுவாமி தமது மாதாவைப் புறச்கணித்தாரொன்று பதிதர் 

  
  சலஞ் ,சாதிக்கிறார்கள். ஆனால் பிதாவையும் மாதாவையும் சங்கிச்திருப்பாயாக என்கிற 

கற்பனையைக் கொடுத்த இவ்வியகர்த்தனரை இப்படித் தூற்றுகிறது பெரிய தேவ தூஷண 

| மே யொழிய மற்றப்படியல்ல. ஆனால் பெதற்ருர் பிறந்தார் சகோதரர் பேரிலுள்ள ௮ன் 
பைப் பறதித் தேவ ஊழியத்தை விடச்கூடாதென்றும், தேவ சிரேகமே எல்லாத்திலும் 
“தமக்குப் பிரியமென் றும் இதில கர் த்தர் கற்பிக்கச் "ச்சமானாரன் றம் அ.தியவும்,   
 



'தனிப்பாட்ற்றிரட்டு, 

காக்கின்றமன்னகவியொட்டக்கூத்தநின்கட்டுறையாம் 

பாக்கண்டொவிப்பர்களோதமிழ்பாடியமாவலசே: (௨௨) 

கருமான். 

செல்லன்புதல்வன் நிரு வேங்கடவன் செசக்குருவாங் 

கொலலன்கவியைககுறைசொல்லுவோரைககுறடுகொண்டு 

பலலைப்பிரெகிப்பருக்காட்டமாடடிப்பகைவர்முன்னே 

அலலும்பகலுமடப்பேன்கவியிருப்பாணிகொண்டே. (௨௩) 

அம்படடன். 

விண்பட்டகொக்கெனவெல்லுமவல லூறின்விலவிலத்துப் 

புண்பட்டகெஞ்சொடுமிங்குகின்றுய்பொட்டையாய்புகலாய 

கண்பொடடையாயினுமம்பட்டனைகவிவாணாமுனனே 

பணபட்டசெக்தமிழ்நீயுந்திகெகிடப்பாடுவனே. (௨௪) 

குூயவன,. 

மோனைராத்தமிழ் மும்மதரும்பொழி 

யானைமுன்வக் தெதிர்க்தவனுைரடா 

கூனையுங்குடமும் குண்டுசஃ்டியும் 

மானையும்வனையஙகு௪ப் பையலயான். (௨௫) 

தச்சன். 

சொன்னசக்தக்கவியாவருஞுசொலலுவர்சொற்சுவைசேர் 

இன்னசர்தக்கவியேதெனமபோதிலெதிர்த்தவரை 

வன்னசதங்கெடவாயைக்கிழிதஇரதவாய்சசி.பினற் 

கனனசக்கஙகளினிறகவியாபபைககடாரவுவனே. (௨௯) 

கடடான். 

இக௫ரிவட்டக்குடை சசெங்கோலபயன்செழுஞ்சிலம்பிழ் 

பகுதியொட்டக்கூத்தபடடனைகானப்பணைககவியின் 

மிகுகவொட்டத்தட்டிவிடடகையோட்டிலுருகடக்குத்திப் 

புகுதக்வொட்டிதகட்டிமேலணுகாவண்ணம்போர்செய்வனே, ட 

RU. ge FOOD SSS Buyin. 

வென்றிவளவன் விறல்வேக்கர்கமபிசான் 

என்றுமுதுகுக் கடொன்கவச௪ம்- துன்றும் 

வெறியார்கொடைகமழு மீனவர்கோன்கைவேல் 

ஏமியான்புறங்கொடுக்க னென்று, (௨௮1) 

பழியம்புகமுமெவர்க்குமுண்டாமிர்சப்பாரிலுனக் 
கழியுஞ்சிலையச்சயலுமென்றாலகளங்க துங்கா



  

  

      

| 98. மத்தேயு 18-ம் அதிகாரம். 
  

அப்படியானால் தகமைகள் எங்கிருந்து | கடுகுமணிக்கு ஒப்பாய் இருக்கின்றது. 
உண்டானதென்று கேட்க, மாற, 4-3 : லூக். 18-19, 

2௦, அதற்கு ௮வன் : இதை மாறி 32. அது சகல வித்.துகளிலும் 
முன் செய்தான் என்றான். அப்போது மிகவும் சுறிகாயிருக்தாலும், வளரும் 

ஊழியர் : நாங்கள் போய் அவைகளைப் போது சகல பூண்டுகளிலும் அதிகப் 

பிடுங்கப்போட உமக்குச் சித்தமோ பெரிதாகி, அகாயக்தின் பட்டிகள் ௮த 
என்று கேட்டார்கள். ன் கஇகாகளிலே வந்து வசிக்கத்தக்க 

து . ! மரமாகிறது என்ளார். 
20. அதற்கு அவன் : வேண்டாம், ' 

தகரைகளைப் பிடுங்கும்போ gi HOU F 33. இனனமும் அவா அவாகளுக்கு 
ளோடு கூட ஒருவேள கோதுமையை | உரைத்த வேஜோர் உவமையாவது: பர 

யூம் வேர் ௮றுத்துப்போடுவிர்கள். லோக இராச்சியமானது மூன்று மரக் 
7 . . | கால் மாவு முழுதும் புளிப்பே.றும்படி 
30. ஆனதால இரண்டையும் அறுப லர் ஸ்திரீ அதற்குள் மறைத்துவைத்த 

புக் காலம்வரை (ரில் வளரவிடுங்கள். புளிக்கார த்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறதெ 

அறுப்புக்காலச்தில் கான் அறுப்புக் | ன்று இருவுளம்பற்றினார். லூக்.13-21, 
காரணாப்பாரதது : முந்த முத்தத் 

தகரைகளைச்சேர்த்து அவைகளைச் ஈட். 34. யேசுகாதர் இவையெல்லாஞ் 
டெரிக்கும்படி கட்டுகளாகக் தட்டுங் ! ஜனக கூட்டத்துக்கு உவமைகளாகச் 

கள கோ துமையையோ, என் களஞ்சி சொன்னா. உவமைகளிலைன் றி வே 

யத்தில் சேோததுவையுங்கள் என்பேன் ஆ விதமாய் அவர்களோடு பேசனவ   
என்று சொன்னான் என்றார். | ரல்ல. 

31. ௮வர் வேறொரு உவபையையும் 30. இவ்விதமாய் நான் உவமைக 
அவாகளுக்குச் சொல்லிக் காட்டினார் : 
பரலோக டுராச்சியமானது ஓர் மனி 

e ச ச ௬ . rn ந ச க் 

தன் எடுத்துக் தன் நிலச்கில் விசைகத 

ளில் என் வாயைக் இறப்பேன். உலக 

௮ரம்பழுதல் மறைவாய் இருப்பவை 
கமா வெளிப்படுத்துவேன் என்று தர் 

29. கோதுமையையும் வேர் அுறுத்துப்போடுவிர்கள்ன: இவ்வாக்கயெசசைச் சொண்டு 
இர்தஉலகத்திலே கெட்டவர்களும் இன்ப துரிதங்களுமுண்டாயிருப்பது ஈல்லவர்களுடைய 
ஈன்மைக்காகத்தான் என்று விளங்குகறத, ஆயினும் சர்வேசுரன் பொல்லாசவர்களுச்கு 
உடனைக்குடனே ஆக்கினை இடாமல், அவர்கள் மரணகாலம் வரையில் காத்திருப்பானே 
னென்றால், அவர்களுக்கு இடும் ஆக்சனையால் நல்லவர்களுக்கு யாதொரு கெடுதியுண்டா 
காஇருக்கவும், அவர்களாலடையக்கூடிய உதவியற்றப்போகாதிராச்கவும் இன்னும் ௮வர் 
களே மனந்திரும்பி ஈல்லவர்கள் ஆகலாமென்பதஇினாலுந்தானென்றநிக. 

  

82. யேசுராதசுவாமியுடைய திருச்சபையான அ ஏழைகளுக்குச் சத்தியத்சைப் பிரச 
ஙடக்கிற இனாலேயும், சாழ்ச்சியைப் படிப்பிக்க இனாலேயும் ஒர கடுகு மணிக்குச் சமானமா 
யிருக்கிறது. அப்படியிருந் தம் உலகச்தின் எத்திசையிலும் ௮து பரம்பி எல்லோருக்கும் 
குளிர்ந்த நிழல்போன்ற மனச் சமாசான சந்தோஷத்தைத் தருறது. 

33. ஒரு ஊரில் அல்லஐ ஒரு கோத்திரத்தில் ஒருவன் மாத்திரம் முந்த முந்த விசு 
வாசியானாலும் அவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வரப்பிரசாசமான து அவனைச் சூழ்ந் இருக்கற 
வர்களிடத்திலும், விசேஷமாய் அவன் உறவின் முறையாரிடத்திலும் முயற்சி செய்து ௮௮ 

(ர்களுக்குள்ளேயும் சத்திய விசுவாசம் பரம்பிவரச் சாண்டுரோம். இவ்விதமாய் ஒரு மனிசன் 
மூன்று மரச்கால் மாவுக்குள் இணிக்கப்பட்ட புளிக்சாரம்போல் ஆ௫ன்றான். அப்படியே 
புல்சாரியி தேசத்தில் அடிமையாகப் பிடித் துக்கொண்டு போகப்பட்டிருந்த ஒரு அஞ்ஞான 
ஸ்திரீ இறீஸ்துவளா௫, தன் 'தேசத்சாரொல்லாரும் மனந்திரும்பக் காரணமானாள். ... 
  

தத் 
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க்கதரிசியால் சொல்லப்பட்டது நிறை 
வேறும்படியாயிற்று. em. 77-2. 

20. பின்பு யேசுகாகர் ஜனங்களை 

அனுப்பிவிட்டு, வீட்டில்சோர்தபோது 

அவருடைய சீஷாகள் அவரண்டை 
யில் வந்து : தேவரீர் வயலின் தகரைக 
ளைப்பற்றிய உவமையை எங்களுக்கு 
வெளியாக்கியருளும் என்றார்கள். 
மாற். 4-34. 

54. அவர் பிரத்தியுத்தாரமாக 
அவர்களுக்குத் இருவுளம்பற்றினதா 
வது : நல்ல விதையை விகைக்கிறவன் 
LD QYLD& GLO, 

௦8. வயலோ உலகமாம். நல்லவிதை 

பரலோக இராச்ூயத்தின் புத்திரராம், 

SECM EO aM it தீயோனுடைய மக்க 

ளாம், 

50. அவைகளை விதைத்த மாற்மான் 

பசாசாம்; அறுப்புக்காலமானது உலக 

முடிவாம் ; அறுப்புக்காரர்களோ சம் 

மனசுக்களாம். காட்ச, 14-55. 

10. ஆகையால் தகரைகளைக் கட் 
டித் தியில் சட்டெரிப்ப..து எப்படியோ, 

அப்படியே உலகமுடி.வில் சம்பலிக்கும். 

41. மனுமகன தம்முடைய தாதா 

களை அனுப்புவார். அவர்கள் ௮வரு 

டைய இராச்ஏயத்தினின்று, ௪கல இட. 

றல்களையும் ௮க்கரமஞ் செய்வோரை 
யும் ஒன்ராகச்சோ த்து, 

42, ௮க்கினிச்சூளையில் தள்ளுவார் 
கள். அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் 
உண்டாயிருக்கும்.   

Nee” | 
42. அப்போது நீதிமான்கள் தம் 

கள் பிதாவின் இராச்டியத்தில். சூரிய 
னைப்போலப் பிரகாஇப்பார்கள், கேட் 

கச் செவியுள்ளவன் கேட்கக்கடவான். 

தனி. 182-. ப 

41. பூலோக இராச்சியமானது ஓர் 
நிலத்தில் புதைத்திருக்கிற புதையலு 
க்கு ஓப்பாயிருக்கின்றது. அதைக் 
கண்ட மனிதன் அதை மறைத்து, 
அதைப்பற்றிய சந்தோஷூக்இனால் 
போய், தனக்குள்ள யாவையும் விற்று 

அந்த நிலத்தை வாங்கிக்கொள்ளுகி 

முன். 

42. மீளவும் பரலோக இராச்சிய 
மானது ஈல்ல முத்துகளைக் தேடுகிற 
OT FFE DME ஒப்பாயிருக்கின்ற து. 

46. ger விலையேறப்பெற்ற ஓர் 
முத்தகைக் கண்டமா ததஇிரத்தில், போய், 
தனக்குண்டான யாவற்றையும் விற்று 

YO வாங்கிக்கொள்ளுஇருன். 

7. அல்லாமலும் பரலோக இராச் 
இயமானது கடலில் வீசப்பட்டு எவ் 

வகை மச்சங்களையுஞ் சேர்த்து வாரிக் 
கொள்ளும் வலைக்கு ஓப்பாயிருக்கின் 
ற்று. 

18. அது நிறைந்தபின், வெளியில் 

இழுத்துக் கரையில் உட்கார்ந்து நல்ல 

வைகளை தெரிந்தெடுத்து, பாத்இரங்க 

ளில் வைத்துக்கொண்டு, ௮காதவைக 
ளைப் புறம்பே எறிந்துவிட்டார்கள். 

      

44-40. இர்த இரண்டு உவமைகளுகச்கும் ௮ர்த்தமாவது : ௮நேக இரவியங்களை ௮ட 
க்ச்கொண்டிருக்கற புதையலும் விலையேறப்பெற்ற முத்தும் சத்தியவேதந்கான். அதைச் 
கைச்கொள்ளும்படி. விவேகமுள்ள மனிசன் தன் ௮ஸ்.இபாஸ்தி முதலிய யாவுமிழக்து 
போகட் பின்வாங்கா திருப்ப துமன்றி சன்னுயினாயு மூதலாய்ச் கொடுக்கச் சக்தோஷமாய்ச் 
சம்மஇப்பான் என்று அர்த்தமாம். ் 

47. இந்த வலை சத்திய திருச்சபைதான். ௮ல் ஞானஸ்கானம் பெற்றவர்சளெல் 
லாரும் ௮டங்ெவர்களாம். ஆலும் அவர்களில் லர் ஈல்லவர்களாயஞ் ௪லர் கெட்டவ 
ர்களாயுஞ் ஈடக்கிழுர்கள். ஈடுத்தீர்வை சாளிலே நல்லவர்களும் கெட்டவர்களும் பிரிக்கப் 
பட், நல்லவர்களுக்கு நித்திய மோட்சமும், பொல்லாதவர்களுக்கு நித்திய ஈரகமுங்கடெைச் 

கும். டு    
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49, இவ்வண்ணமே உலகத்தின் மூ 52. இவர் தச்சனுடைய குமாரனல் 

டிவிலே நடக்கும் தேவ தாதர் புறப்ப | லவோ £ இவருடைய தாயார் மரியம் 
ட்டுப் போய் நீதிமான்கள் ஈநடுவிலிரு | மாளல்லவோ? யாக்கோபும், யோசேம். 

நீது தீயோனாப் பிரித்து, பும், சமோலும், யூதாவும், இவருடைய 

50. அவர்களை அக்னிச் சூலையிலே | சகோ தரரல்லவோ ? | 
போடுவார்கள். ௮ங்கே அழுகையும் AO. இவருடைய சகோதரிகள் யாவ 

பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும்என்றார். ரும் oe நடுவிலிருக்கினுா களல்ல 
வோ? அப்படியிருக்க, இவருக்கு 
இவையெல்லாம் எங்கேயிருந்து உண் 
டாயிற்று ? என்று சொல்லி, 

OL. பின்னும் ௮வர்: நீங்கள் இவை 

யெல்லாம் கண்டுபிடி த்ீர்களோ? என் 
மூ. அதற்கு அவாகள்: ஆம எனகு டய ணத ட) 

கள். 91. ௮ வா மட்டில் இடறல்ப்பட்டார 
கள்.  யேசுநாதரோவெனில் அவர்க 
ளை கோக்கி: தன் சுய நாட்டிலும், சுய 
வட்டிலு£ தவிர மகமையடையாத 
இர் க்க நரிசியில்லை GT SOT apa . 

92. அப்போது அவர்களை கோக்கி 

அவர் சொன்னதாவது : ஆகையால் 

பரலோக இராச்சியத்துக்கடுத் தவைக 
ளிலே தோர்த வேதபாரகன் எவனும் 

தன் பொக்கிஷ க்இிலிருக்து புதியவைக 
ளையும் பமையவைகளையும் வெளியில் 
எடுத்துக் காட்டுகிற விட்டெஜமானு 

க்கு ஒப்பாயிருக்கின்டான் என்ஞுர். 

28. அதலால் அவர்களுடைய அவி 
கவாசத்இினிமிக்கம் அங்கே அவரி 
Nis அற்புதங்களைச் செய்யவில்லை. 

14-10. அதிகாரம். 
அர்ச். ஸ்காபகஅருளப்பருடைய சிரசு பெண் 

பிள்ளைக்கு வெகுமதியாகக் கொடுக்கப் 

    25. யேசுநாதர் இரக உவமைகளை 

யெல்லாம் சொல்லி முடிந்தபின்பு, சம்   பவித்ததேதெனில், அவர் அ வ்விடம் பட்டதும், வியாதிஸ்சர் அரோக்தய 

விட்டு, மடைந்ததும், ஐந்து அப்ப௩்களும் இர 
5 Ai, தம்முடைய ய் தேசத்துக்கு ை ண்டு LDF FB) (Ov ம் பலுதின ஐம், இரா ய! 

பர் கடலின்மேல் ஈடந்த தும். வந்து, அவர்களுடைய ஜெப லயத்து 

Cav Cun தித்துக்கொண்டவெ்தார். அவ 1. அக்காலத்தில் அ௮க்தேச த்தின் 

CBM ஆச்ச ரியப்பட்டுச் சொன்னதா சூத்த பா கத்துக்கு அதிபதியான 

வது : இரக ஞானமும் அற்புத செய் । எரோ தனென்பவன் யேசுநா தருடைய 

கைகளும் இவருக்கு வக்ததெப்படி 2 கர் த்தியைப்பற்றிக்.. கேள்விப்பட்டு, 
மாற. 0-1: லூக். 4-16. ் | மாற். 0-1]: லூக். 0-7.   
          

௦2. வேசபாரகர் இருச்சபையின் பிள்ளைகளுடைய சக்திக்கு சக்சது தாங்கள் கந்தி 
ருக்கற வேத சச்இயங்களை அவர்களுக்குப் படிப்பிச்கவேண்டியவர்கள். கையால், 
பண்டக சாலையில் இருக்ற பொருட்களை வெளியே எடுத்துச் காட்டுெ வீட்டெஜமானு 
க்குச் சமானமாயிருக்கிமுர்கள், 

௦௦-௦0.  இவநடைய சகோதார் :--சகோதரிகள் என்பது இட்டின பர் தச்களென்று 
அர்த்தமாம். இ௩்கே சொல்லப்பட்ட யாக்கோப்பும் யோசேப்பும் இளேயோப்பாவின் 
மனைவியாகிய மரியம்மாஞடைய பிள்ளைகள். (மத். 27-50 ; ௮௬. 19-2:)) பெரியப்பன், 
சித்றப்பன், பெரிய தாய், சிறிய சாய், இவர்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களுக்குள் அண்ணன் 
தம்பி, அக்காள் தங்கச்சி, என்று அழைக்கிறது இந்தத் தேசத்திலும் சசசமான காரிய 
மெஷ்று எல்லாருக்கும் தெரியுமே. அவ்விதமே யூதர்களுக்குள்ளே இட்டின உறவினனா 
அண்ணன் தம்பி என்பது வழக்கம். 

1. இங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்ிற ஏரோதன் மாசில்லாத குழந்தைகளைக் கொன்ற 
எரோதனுடைய மகன். இவன் தன் தகப்பனுடைய இராச்சியத்தில் காற்பங்காகய கலி 

| லேயா சாட்டிற்கு ௮ ரசனாயிருக்சான். சதர்த்சபாசம்-- கால்பங்கு, 
  

 



மத்தேயு 14-ம் அதஇிகாசம். 

  

  

2, தன் ஊழியரோடு சொன்னதா 
வது : இவர் ஸ்காபக அராளப்பாதான். 
இவர் மரித்தோரில் கின்று உயிர த்திரு 

' க்இஞுர். இதைப்பற்றியே இவரிடத்தில் 
' அத்புதங்கள் விளங்குகின்றன என் 

7. இச்த எரோதன் தன் சகோதர 
னுடைய மனைவியாகிய எரோதியாளி 
னிமித்தம், அருளப்பணாப் பிடித்துக் 

கட்டிக் காவலில் வைத்திருந்தான். 
மாற். 0-1/; லூக். 3-20. 

4. ஏனெனில் அருளப்பர் அவனைப் 
பார்த்து : நீர் ௮வளை வைத்திருக்கலா 

காகென்று சொன்னார். 
  
| 

| 

| t 

| 5, எசோதன் அவரைக் கொலை 

செய்ய மனதாயிருக்தும், ஜனங்கள் 
| அவனாக தீர்க்கதரிசியாக எண்ணியிரு 

 ந்தபடியால் அவர் களுக்குப் பயந்இிருக 

தான். மத, 21-20. 

6. ஆனால் சரோதனுடைய ஜனன 

நாளிலே, எரோதியாளுடைய மகள் 

சபை ஈடுவில் ஈடனஞ்செய்து ரோ 

க.னுக்குப் பிரியப்பட்டாள். 

ட. ரீ. அகையால் அவள் தன்னிடம் 

எதுகேட்டாலுங் கொடுப்பகாக அவன் 

| ஆணை பிட்டு அவளுக்கு வாக்குக் கொ 
| 
( 

Os sre. 

8. அவளோ தன் தாயினால் ஏற்க 
னவே எச்சரிக்கப்பட்டு : இப்போதே 
GALE DM LITHO சிரசை ஒரு 

"தட்டில் எனக்குக் காருமென்றாள். 

| 9, அரசன் இகைக்கேட்டு விசனப் 
பட்டான். ஆபினும் ஆணையைப்பற்றி 

யும், தன்னோடு பக்இயில் இருந்தவர் 
களைப் பற்றியும் ௮தைக் கொடுக்கக் 

' கட்டளையிட்டான். | 
| 
ட 10. ஆதலால், ஆள் அனுப்பி, ௮௬ 
அப்பரைக் காவலிலே ிரச்சேதஞ் 
செய்வித்து, 

் 11. அவருடைய கரசை ஓர் தட் 
டில் கொண்டுவந்து சிறு பெண்ணின் 

Poe ahaa திவு 

      

கையில் கொடுக்க, Hast 205% fee 
தாயிடங் ே கொண்டுபோனாள். டவ 

12. அப்போது அவருடைய Pani | 
கள் வந்து: அவருடைய சரத்தை | 
எடுத்து ௮டக்கஞ் செய்து, பின்லும் | 
யேசுநாதரிடத்தில் போய் ௮கை அறி 
வித்தார்கள், 

13. யேசுகாதர் அதைக்கேட்டு ஓர் 
படகிலேறி அவ்விடம் விட்டு, வனாக்தர 
மான ஓரிடத்தில் ஏகாந்தமாய் ஒதுங் 

கிப்போனார். ஆனால் ஜனங்கள் ௮தைக் 

கேள்விப்பட் 9, பட்ட ணங்களிலிருக்து 
கால் நடையாய் அவரைப் பின்தொடர் 

நீதார்கள். மாற், 60-31: லூக், 9-10; 

௮, 0-1. 

14. ௮வர் அதினின்று வெளிப்பட் 

டபோது, திரளான ஜனக்கூட்டத்தைக் 
கண்டு, அவர்கள் மேல் மனமிரங்கி ௮வ 
ர்களுக்குள் வியாதிக்காரராயிருக் கவர் 
களைக் குணமாக்கினா்,. 

15. சாயங்காலமானபோது ௮வரு 

J 

  > ச ச ச . . 

டைய சீஷர்கள் ௮வரிட தீஇல் வந்து : 
இது வனாக்தரமான இடமாயிருக்கின் 
று, பொழுதுஞ் சாய்ந்துபோயிற்று. 
இக்க ஜனங்கள் கிராமங்களுக்குப் 
போய்த் தங்களுக்கு ஆகாரங்களை வாங் 
சக்கொள்ளும். டி. அனுப்பிவிடும் என் 

மூர் கள. 

106. யேசுநாதரோவெனில் அவர்களை 

நோக்கி : அவர்கள் போ கவேண்டுவஇ 

ல்லை; நீங்களே அவர்களுக்குச் சாப் 

பிடக் கொ முங்களென்ளார். 

17. AFLG அவர்கள் மறு மொழி: 
யாக? Bras க ஐந்து அப்பமும், இச 

ண்டு மீனும் தவிர வேரஜொன்றும் எங்க 
ளிடத்தில் இல்லையென்ஞூர்கள். 

18. அதற்கு அவர்: அவைகளை 
இங்கே என்னிடம் கொண்டுவாருங்கள் 
என்ஞார், 

  

19. அப்பொழுது, அவர் ஜனங்களைப் 
புல்லின்மேல் உட்காரக் கட்டளையிட்டு, 

ஐந்து ௮ப்பங்களையும் இரண்டு மச்சங்        



மத்தேயு: 15-ம் அஇகாசம். 
  

களையும் எடுத்துப் பரலோகத்தை ௮ண் 
ணுர்ந்துபார்த்து, ஆசீர்வதித்து ௮ப் 
பங்களைப் பிட்டுச் சீஷர்களுக்குக் கொ 
Os srr. சிஷர்கே ளா ஜனங்களுக்குக் 
கொடுத்தார்கள். 

ட
.
.
.
 

20. எல்லாரும் சாப்பிட்டுத் திர்ப்தி 
யடைந்தார்கள். மீதியான துண்டு 
களைப் பன்னிரண்டு கூடைகள்கிறைய 
எடுத்தார்கள். 

21. பெண்களும் பிள்ளைகளும் தவிர, 
சாப்பிட்ட புருவர்சளுடைய தொகை 

ஓயாயிரமாமே,   
22. அப்போது யேசுகாதர் தாம் 

ஜனங்களை அனுப்புவதற்குள்ளாகச் 

சீலர்கள் உடனே படகிலேறித் தமக்கு 
முன் கடலைக்கடக்கும்படி அவர்ககைக் 
கட்டாயம்பண்ணினார். மாற், 06-15, 

93. அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட 

பின்பு, கனியே ஜெபம்பண்ணக்சக்க 
தாக மலையின்மேல் ஏறி, சாயரகை்ஷை 
யானபோது அங்கே தனித்திருக்தார். 

24. படகோவெனில் எதிர்க்காற்ரு 
பிருந்ததினாலே, நடுக்கடலில் அலைக 
ளால் அலைக்கழிக்கப்பட்ட து. 

25. இரவு காலாஞ்சாம வேளையில், 
௮ வர் கடலின்மேல் ஈடற்து அவர்க 
ளிடத்திற்கு வந்தார். 

20. 
கண்டு அவர்கள் கலங்கி, இது பூதமெ 

ன்.று சொல்லிப் பயந்து அலறினார்கள். 

a a 3 ச * * 

அவா கடலின்மேல் நடக்கிறதைக் 

27, உடனே யேசுநாதர் அவாக 

ளோடு பேசி: தைரியமாயிருங்கள் ; 

நான்தான், என் 

ரர். 

28. இராயப்பர் மறுமொழியாக: 

ஆண்டவரே! நீர்சானென்ரறால், நான் 
ஜலக்கின்மேல் உம்மிடத் $ தில் வர எனக் 

குக் கட்டளையிட்டருளும் ores ngs, 

௪ டக ச . . 

CUI ILI LA Mo Pip BBM 

29. ௮வர் வாவென்று சொல்லவே, 
இராயப்பர் படகினின்று இறங்கி யேசு 
நா.தரிடஞ்சேர ஜலத்தின்மேல் நடந்து 
'போனூ, 

  
  

    

  

90. ஆனால் காற்றுப் பலமாயிருந்த 
தைக் கண்டு அவர் பயந்து, ௮மிழ்க் 
இப்போகத் துவக்குகையில், ௮ண்ட 

வரே ! என்னை இரட்சியுமென்று அல 
றினார். 

81. உடனே யேசுநாதர் கையை 
நீட்டி ௮வளாப் பிடித்து : அற்ப விசு 

வாசமுள்ளவனே! என் பயப்பட்டாய்? 
என்ஞுர். 

92. அவர்கள் படகிலே கினவடனே 

காற்று ௮மர்ந்துபோயிற்று. 

33. அப்பொழுது படகிலிருக்தவர் 

கள் ௮ணுகி: மெய்யாகவே நீர் சர்வே 
சுரனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி 
அவனா ஆரா.இத்தார்கள். 

94. பின்பு அவர்கள் கடலைக் கட. 
ந்து கெனேசரொகச்தென்னும் காட்டுக்கு 
வந்து சேர்ந்தார்கள். மாற். 6-53. 

90. அவ்விடத்து மனிதர்கள் ௮வரை 
இன்னாரான்று அறிந்த மாத்திரத்தில், 
அக்காடெங்கும் அளனுப்பி எல்லாப் 

பிணியாளிகளையும் அவரிடத்தில் கொ 

oon hau Sil, 

20. அவருடைய வஸ்திரத்தின் 
ஓரத்தையாகலும் இவர்கள் தொடும் 
படிக்கு ௮வரை மன்முடினார்கள். 
தொட்ட யாவருஞ் சொஸ்தமடைந் 

BUT BM 

15-ம். அதிகாரம். 

யேசுசாதர் பரிசேயருடைய தவறுதலான 

மாஞூல்களைக கண்டித்தும், கானானேயா 

ஞூ டைய மகளையும் வேறகேக வியாஸ் 

தரையுங குணமாக்கன தும், அப்பமும் மச் ' 

சமும் பலுகச்செய்த தும். 

1. அப்பொழுது, எருசலேமிலிருந்து 
வேதபாரகரும் பரிசேயரும் வந்து 
யேசுராதரிடக்கில் சொன்னதாவது : 
மாற். 7-1, 

2. உம்முடைய சீஷர்கள் முன்னோ 
ர்களின் பாரம்பரை முறைமைகளை 

  
 



  
| | ற 

மத்தேயு 15-ம் ௮இிகாசம், ர 
  

மீறுவானேன் ? ஏனெனில் அவர்கள் | இர்க்கதரிசனஞ் சொல்லியிருக்கிறார். 
அப்பம் புசிக்கும்போது தங்கள் கை | அதாவது: 
களைக் கழுவுறெதில்லையே என்னுர்கள். 8. இர்த ஜனம் உதடுகளால் என்னை. 
மாற். 7-4. on BES 0 gi. அவர்கள் இருதயமோ 

9. அதற்கு அவர் பிர த்தியுக்தார எனக்குக் தாரமாயிருக்கின்றது. 
மாகச் சொன்ன தாவது: நீங்களும் உங | இசை. 29-18; மாற். 7-0. 
கள் பாரம்பரை முறைமைகளைப்பற் 
(Oe சர்வேசரனுடைய கற்பனையை 

 மீறுவானேன்? ஏனெனில் சாவேசரன் 
இருவுளம்பற்றியிருக்கிறகாவது : 

  
[ 

| 
4 
4 

| 
் 

| 
| 

0. மனிதருடைய போககங்களையும், 
௫ சு - . . ந 

கற்பனைகளையும் போதித்து, என்னை 
வியர்த்தமாய் வணங்குகிறார்கள் என் 
பதே. 

. 4, பிதாவையும் மாதாவையுஞ் சங் 
'இத்திருப்பாயாக, பிதாவை அல்லது 
 மாதாவைச் சபிக்கிறவன் சாகவே 

10. பின்பு ௮வர் ஜனக்கூட்டத் 

தைச் தம்மிடத்தில் அழைத்து அவர் 
களை நோக்கி. நீங்கள் கேட்டு உணர் . ட, . ea 5 

Frater என்று சொல்லியிருக்கறுர். நீதுகொள்ளுங்கள். மாற், /-14, 
யாத். 20-12; உபாக. 99-10; ௧. 
"இராய. 0-2; யாத்தி. 21-17: எண். ! 1]. வாய்க்குள்ளே போகிறது மனு 

20-9) ; பழமொழி. 21-20. ப ஒனை அசுத்தப்படுத்காது; அனால் 
| வாயினின்று பு றப்படுகி ஐதே மனுவூனை 

2. நீங்களோ GTA CAG BOT BBL 
. ் . சுத்தப்படுத்தும் என் வளம் 

பனை அல்லது தாயை நோக்கி: என் ர ணி அ இருவு? 
  

. ‘os ட. ... !பற்றிரா. 
_ (G3) av ஓப்புக்கொ டுக்கப்படுகிற எநதக OCD _ 

5 ; / ; . ் 5 Jy nie ் . 

 காணககையும் உனக்கு உதவமென்பா ] 2, அபம்பாறு Pf UM THODL Ud FAL 

| CD GD) w (போது) மென்று சொல்லி, _ 1 கள அணுகி: பரிசேயா் இந்த வாக்கிய 

த்தைக் கேட்டு இடறல்பட்டார்களெ 
ன்று அறிந்திருக்கிரிரோ? என்று ௮வ 
ரிடத்தில் சொன்னார்கள். 

6. அவன் பிதாவையாவது மாதா 

'வையாவது சங்கிக்கக் தேவையில்லை 

  
'யென்ூறீர்கள். இவ்வகையாய் உங் 

களமா மூல்சளைப்பத்தி, நீங்கள் சாவே 13. அவர் மாறுகத்காரமாக: என் 

BT Sem. கற்பனையை வியாத்தமாக் பரம பிதா ஈடாத நாறறெல்லாம் 

.இனீர்கள். வேரோடு பிடுங்கப்படும், ௮௬. ] 5-2. 

! 7. கள்ள ஞானிகளே ! உங்களைக் | 11. அவர்களை விட்டுவிடுங்கள். 

குதிச்சு ச இசையாளென்பவா்கன்ஒய்க் அவர்கள் குருடரும், குருடருக்கு வழி | 

| 

| 

  

5. பிள்ளேகள் சங்கள் தாய் தகப்பனுக்கு உதவி:பாகச் செய்யவேண்டிய செலவைக் 
' கோவிலிலே காணிக்கையாகச் செலுச்திவிட்ட ரல், பிள்ளேகளுடை ப கடமை தீர்ந்ததென்று 
வேதபாரகரும், பரிசேயரும் தங்கள் சுய லாபத்தைப்பற்றிப் போதித்துக்கொண்டு வந்தார் 
கள். இத அடாதகாரியமென்ற கர்த்தர் இவ்விடத்தில் பூதர்களுக்குக் காண்பிக்கிருர். 

9. மனிதநடைய போதகங்கள் :--அ, சாவது, வேத கற்பனைகளுக்கு ஓவ்வாததும் 
"தன்னிலே பிரயோசனமற்றதும். பத்திக்கு ஏதுவற்றதுமான போசகங்கள, வீண் சாதி 
, யாசாரங்கள் இவ்விதமானவைகள். 
| 

ll. இவ்வாக்கியங்களைக்கொண்டு பதிதர் சுச்சபோசன நாட்களில் மாம்சம் சாப்பிட் 
। டாலும் ௮திலே குற்றமில்லையென்று சாதிக்கிறார்கள். ஆனால் ஆ.தித்தகப்பன் சாட்பிட்ட 
| கணி புறத் இப்பட்ட பொருளாயிருக்தாலும், சர்வேசானுடைய கற்பனையை மீறி ௮வன் 
| சாப்பிட்ட னாலே ௮வனுக்குக் குற்றமானதல்லோ ; ௮. துபோல விலக்கப்பட்ட நாட்களிலே 
அன்ற மாமிஷத் இனாலல்ல, இருச்சபையின் கற்பனையை மீறுவதினால்தான் பாஒமுண்டா 

றது. 
TN nae tA a RRR ae nk nome oe we ப்ப வன்க வட்டக் பகவ வவ வை வடக் படகை வக்கு 
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'காட்டிகளுமாயிருக்றொர்கள். குருட 

'தகதகுரடன் கழயட்டிகல் ர 
குழியில் விழுவார் களென்று | வரும் 

இருவுளம்பற்றினார். 
| 
| 15. அப்போது இராயப்பர் அவரை 

' கோக்கி இக்ச உவமையை எங்களுக்கு 
| | வெளியாக்கியருளுமென்., று கேட்டாரா. 

| மாதி. 7-17. 

16. அதற்கு அவா 2 இன்ன ம் உங்க 
ளுக்குப் பு.தீதி இல்லையோ 2 

17. வாய்க்குள்ளோ போகிற எது 
வும் வயிற்றில் சென்று ஒதக்கிடமாய் 
வெளியே போகிறதென்று. உங்களுக் 
குத் ெ தெரியாதோ? 

ars. 0-39. 

18. வாயில் நின்று புறப்படுகிறவை 

களோ, இருதயத்தில் நின்று வெளிப்ப 

டுகின்றன. அவைகளே மனிதனை 
அசு தீதப்படுத்தும். 

19. 
தயத்தினின் று. GIF சஇக்தனைகளும் 

கொ லைபாதகங்கருநம் விபசா Tid] BLL, 

குர்ப்ஙு வகரம், 

ட்சிகெஞம், தேவ தாஷணங்களும் புறப் 
படுகின்றன. 

ஏடு 

FW aH OULD, பொய்ச்சா 

20. இவைகளே மனுஷனை அசத் 

தப்படுத்தும், கைகழுவா மல் சாப்பிடு 

வதகோ மனுஷனை அசுத்தப்படுத்தாது 
ஏன்மா. 

21. பின்பு யேசுநாதர் அவ்விடம் 
விட்டுப் புறப்பட்டு, இர், 

திசைகளில் ஒதுங்கிப்போனார். 
m oO ட் (-24. 

92. அப்போ, 5 இதோ கனானேய 

நாட்டின் எல்லைகளிலிருக்து புறப்பட்டு 
வந்த ஓர் ஸ்திரீ யேசுநாதரை நோக்கி : 
அண்டவரே ! தாவிதன் குமாரனே, 
என்பேரில் இரக்கமாயிரும். என் 

குமாரத்தி பசா௫ினால் கடினமாய் உபா 

௫ . 

த தே ரசா 

LHiT D . 

24. 

னனில் மனிகனுடைய இ, ரு. 

  

  
இந்த வாக்கியத்திற்கு ௮ர்த்தமாவது: கெட்டுப்போன இஸ்ராயேல் வீட்டின் 

ஆகளிடத் இற்குமாத்தாம் இப்போது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் ; பிற்பாடு புறஜாதி 
யாருக்குப் பிரசங்கிக்குங் ௧௭ காலம் ம் வருமென்று. அர்த்தமாம். (மத். 28-02.) 

  
இிக்கப்படுகிருளென்று கூப்பிட்டாள். 

மாற், [-24, 

23. வர் அவஞுக்குப் பதில்மொழி 
யாக ஒருவார்த்தையும் சொல்லனில்லை. 
அப்போது அவருடைய Fast aon Bye : 
நிடத்தில் வரது. இந்த ஸ்இர் நமது பிற | 
கே கூப்பிட்டுக்கொண்டு வருொளே, 

தேவரீர் அவளை அனுப்பிவிடுமென்று 
மன்ரடினாகள், | 

21. அவரோ மறுமொழியாக : இஸ் | 
ராயேல் கோத்திரத்தினின்று சித; Dy | 
போன அகெளிடக் திக்கு ௮) லுப்பப் ! 
பட்டேனேயொ ழிய மத்றப்படியல்ல | 

| 

| 
! 

Qaremrapt, மது, 10-0; ௮௫. 1058. 

22. ஆனால் அவளை on bbl, அவிலா 

க்கு 2. பதவி செய்தருளுமென்று . மன்று: 

19.GD) aM. 

20. யேசுநாதர் மறுமொழியாக அவ! 

ளைப் பார்தது? பிள்ளைகளின் அப்ப. 

ததை எடுத்து நாய்களுக்குப் போடு. 

வது கல்லதல்லவென்க, 

97, ௮வளோ அண்ட வரே ! சரி. 

தான்; ஆகிலும் நாயக்குட்டிகளும் தங 

கள் எதமான்களுடைய மேசையிலி 

HES விழுகிற ரொட்டித் அண்டுகளை த 

இன்குமே TOO (UM 

28. அப்போது யேசுநாதர் பிர தீதி 

யுத்தாரமாக? ஓ ள்இரயே, உன் விர 

வாசம் பெரிதாயிருக்கின்றது ; நீ விரு 
ம்பினபடியே உனக்கு அகக்கடவதெ     ன் omg அக்கேரமே அவள் Lier 

Bo ராக்கி யமானாள. 

20), பின்பு யேசுநாதர் அல்விட 

த்தை விட்டுப்போய், கலிலேயாக் கட 

லருகே வரது, ஒரு மலைமீது எறி, 
அங்கே உடகாரந்தார,. 

  
 



| 68 தயும், சப்பாணிகள் நடக்கி தையும் 

குரு Loa 

பார்த்து அதிசயித்த, இஸ்ராயேலரின் 
தேவனைத் அதித்கார்கள். 

| 

: பாகத்தில் வைத்தார்கள். 
களைச் செளக்கியப்படுக்இஞர். இசை. 

35-ம். 

மத்தேயு 10-ம் அதிகாரம். 

  

  

80. அப்பொழுது திரளான ஜனங் 
கள், தங்களோடு ஊமைகள், குருடர், 
சப்பாணிகள், முடவர் முதலான அதே 
கனாக் கூட்டி க்கொண்டு ௮வரண்டை 

பில் வந்து, அவர்களை - அவருடைய 
அவர் ௮/வா 

பேசுகிற 31. = ஆதலால் ஊமைகள் 

9 

காண்கிறதையும் ஐனங்கள் 

32. அப்போது யேசுநாதர் தம்மு 
“டைய சீஷர்களை அழைத்து, அவர்களி 
டத்தில் சொன்னகாவது : இந்த ஜனக் 

 கூட்டததின்மேல் 

ன், எனெனில் QC ga மூன் g தநுகாளாய் 

என்னோடு 9 விடாமலிருக்கி pt MS DOU 

பரி a பப்! படு கிறே 

ர்களுக்குச் சாப்பிடவும் ஒன் மில்லை, 
"வழியில் சோந்து போகா கபடி, அவர் 

களைப் பட்டினியாய் அனுப்பிவிட என 
க்கு மனதஇில்லையென்ுர். ட்டா Ms 8-2, 

Oo. YMG குச் சிலர்கள் : இவவளவு 

இரளான கூட்டத்தைக் Bilt. சதியாக்கு 
வகு ற்கு வேண்டிய அவ்வளவு அப்பம், 

Des OU 0) 9/5 T இல் நமக்கு எப்படி 

ப அகப்படும்? என்ஞர்கள், 

i). 3]. யேசு நாதர் அவர்களை மதா க்கி; 

உங்களிடத்தி தல் எத்தனை அப்பங்கல 

| உண்டென்றும். அவர்கள் : ஏழு அப்ப 

| BIS MHL சில சிறுமின். களும் உண்டென் 

ர்கள், 

32. அப்போது அவர் ஜனஙகளைத் 

தரையில் பந்தியமரக் கட்டனையிட்டு, 

36. ஏழு ௮ப்பங்களையும் மீன்களை 

| யம் வாங்கி, நன்றியறிர்த Gar 55a Gr 

சொல்லி, ௮வைகளைப் பிட்டுச் சீஷர்க 

ளுக்குக் கொடுத்தார். சீஷர்கள் ஜன 

“களுக்குக் கொடுத்தார்கள். 

4. போனஸ் தர்க்கதரிசியின் அ அதுடையாளம்.: - .இதினர்த்ம் wg. 12-40) காண்க, 
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97. எல்லாரும் சாப்பிட்டுத் தரப் 
இயானார்கள். பின்பு. மீதியான துண் 
கெல ஏழு கூடைகள் கிதைய எடுத் 
தார்கள். 

38. அசனம் பண்ணினவர்களேோ, | 

டெ பண்களும் பிளளைகளுக் , கவிர, நாலா | 

பரம்பேரா யிருந்தார் ர்கள். 

த்தை அனுப்பிவிட்டு, ஓர் படகில் ஏறி 
ர் 

| 
20. பின்பு யேசுநாதர் noes 

| 

மகேதா நாட்டெல்லைகளுக்கு வந்தார். 

10-ம். 

பரிசேயர் சதுசேயருடைய புளிக்காரமும், ! 
இராயப்பருடைய விசுவாச உச்சாரண 

மும், <2) 5) 607 சம்பாவனையும், இறிஸ்துகா 
தீர் தமது மரணத்தையும் உத்தான சத்தை 
யும் முன் அறிவித்த தும், சுய பரித்தியாக , | 

முழம், : 
1. அப்போது பரிசேயரும் சதுசே' 

யரும் அ௮வனாச் சோ, க்கும்படி. அவர 

ண்டை பில் வந்து, வான.க.இனின்்று 6 லா 

அடையாளத்தைக் தங்களுக்கு காண் 

பிக்கும்படி ௮வரை மன்டடினார்கள்.. 
8-11. | 

2. அவரோ மறுமொழியாக அவர் 

களுக்குக் தருவுளம்பற்றினதாவது : 
சாயங்காலமானயபோதறு நாளை வெக்க 

சிப்பாயிருக்கும் ; ஏனெனில் வானஞ் 

சிவர்திருக்கிறதென்றும், லூக். 12-54. 

அ இகாரம். 

  

LOW iM, 

3. காலையிலோ இன்று புசல் உண் 
டாகும், எனெனில் வானஞ் சிவப்பும் 
மந்தாசமும ru இருக்கிறதென்றுஞ் 
சொல்லுகிறீர்கள், 

  
| 

4. அ௮னதால் வானத்தின் தோற்றத | 
தைப் பகுத்தறிய உங்களுக்குத் த்ரி | 
Bae த. காலங்களின் அடையாளக் 
ஸா நிதானித்த, நிய உங்களாலே கூடா 
தோ? இந்தக் கெட்ட விபசார சந்ததி 

ஓர் அடையாளத்தைக் கேட்ன்ற அ. 

ஆயினும் யோனாஸ் தீரக்கதரிஏியின் 

அ௮டையாளந்தவிர, வேறு அடையா 

கு 
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ளம் இதற்குச் கொடுக்கப்படமாட்டா 
தென்று சொல்லி. அவர்களைகிட்டுப் 
புறப்பட்டுப் போனார். மத, 12-89; 
யோனா. 2-1. 

9. மேலும் ௮வருடைய சீஷர்கள் 
கடலைக்கடந்து அ௮க்கனாக்குச் சென்ற 
போ, அ௮ப்பங்களைக் கொண்டுபோக 
மறந்துபோனார்கள். 

6. யேசுநாதர் ௮வர்களைப் பார்த்து: 
பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களு 
டைய புளித்த மாவினமட்டில் கண்ணு 
ண்டாயிருந்து எச்சரிக்கையாய் இருங் 
கள் என்ளார். மாற். 8 15; லாக, 12-1. 

7. அவர்களோ? நாம் ௮ப்பங்களைக் 
கொண்டுவரவில்லையே என்று, தங்களு 
க்குள்ளே சொல்லி யோடத்துக்கொ 

ELD. (THE BAT BENT 

8. யேசுநாதர் ௮தையறிநது, ௮வர் 
களுக்குத் இருவுளம்பற்றினதாவது : 
அத்ப விசுவாசமுள்ளவார்களே, உங்க 
ளுக்கு ௮ப்பங்கள் இல்லா ததைப்பற்றி 
உங்களுக்குள்ளே சஈரஇப்பானேன்? 

0. இன்னும் நீங்கள் உணரவில்லை 
யோ? ஐயாயிரம் பேர்களுக்கு ஐந்து " 
அப்பங்களைப் பகார்ந்தபோது, எத்தனை 

மத்தேயு 10-ம் ௮.இகர்சம், 

  

ரிக்கையாயிருங்களென்று கான் சொன் 
னது அப்பத்தைப்பற்றியல்லவென்று 
நீக்கள் சுண்டுபிடியாமல் போனத 
ன்ன என்னா? 

12. அப்பொழுது ௮வர்கள் அப்ப 
ங்களின் புளிக்கார சதைப் பற்றியல்ல, 
பரிசேயர் சதுசேயருடைய போதனை 
யைப்பற்றியே எச்சரிக்கையாயிருக்கச் 
சொன்னரான்று கண்டுபிடித்தார்கள், 

18. பின்பு யேசுகாதர் பிலிப்புவின் 
சேசாரோயா என்னுர் இசைகளுக்கு 
வரதபோது, தம்முடைய சீஷர்களை 
கோக்கி: மனுஷர்கள் மனுமகளை 
யாளான்று சொல்லுகிழுர்களென்று 
கேட்டார். மாற், 8-27. இராக். 9-18. 

1]. அவர்கள் மாறுத்தாரமாக- 
சிலர் ஸ்காபக அருளப்பரோன்றும், 
சிலரோ காலியா ளென்றும், வேறுசிலர் 
எரேமியாஸ் அலலது தர்க்கதரிசிகளில் 
ஒருவரான்றுஞ் சொல்லுகிருர்களென் 
மூர்கள். 

15. யேசுநாதர் ௮வர்களைப்பார்தது : 
நீங்களோ, என்னை யாரென்கிறீர்கள் 
என்றுகேட்டார், 

16. சீமோன் இராயப்பர் மறுமொ 
கூடை (மீதி) எடுத்தீர்கள் என்றும், ! றியாக நீர் கிரீஸ்துவானவர், சுயஞ் 

மத். 14-7; ௮௬. 6-9. 

10. காலாயிரம் பேர்களுக்கு ஏழு 
அப்பங்களைப் பகிர்ந்கபோது எத்தனை 

விய சாவேசுரனுடைய குமாரன் என் 
றார். ௮௬. 0-70. 

17. ௮ப்போது யேசுநாதர் அவரு 

கூடைகள் மிச்சமெடுத்திர்களென்றும் ! க்கு மறுமொழியா ௧, யோனாவின் குமா 
உங்களுக்கு ஞாபகமில்லையோ P Lo | ரனான சீமோனே, நீ பாக்கியவா ன், 

15-34. 

11. ஆகையால் பரிசேயர் சதுசேய 
ருடைய புளித்த மாவின்மட்டில் எச்ச 

ஏனெனில் மாம்சமும் இரத்தமுமல்ல, 
பரமண்டலங்களிலிருக்கற என் பிதா 
வானவர்தாமே இதை உனக்கு வெளிப் 
படுத்தினார். 

teh 

  

  கண்லிவவ்வக்ப அள 

14. புளிக்காரம் $- பரிசேயர் சதசேயருடைய தர்ப்போதகமாம். புளிச்சார 

மான மரவுமுழுதும் புளித் துப்போகப்பண்ணுகெறெ துபோலே, அவர்களுடைய தர்ப்போச 

"கமும் சேட்டெகர்களைச் செடுச்தப்போடுறெதென்று அர்த்தமாம். + pg 4 kK 
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  ழவகைககவளனை 

18. மேலும் கான் உனக்குச் சொல் 
லுகிறேன் : நீ இராயாய் இருக்கிரய்! 
இர்த இராயின்மேல் என் திருச்சபை 
யைக் கட்டுவேன். ஈரகத்தின் வாசல் 
கள் தை மேற்கொள்ள மாட்டாது. 

௮௬. 1-42. 

19. மோக்ஷத்தின் இறவுகோல்களை 
(யும் உனக்குக்கொடுப்பேன் ; பூலோக 

  
அ௮கேகம் பாடுபடவும், சொலையுண்ண 
வும், மூன்றாம்காள் உயிர் ச்தெழும்பவும் 
வேண்டுமென்று தமது சிஷாகளுக்குச் 

சொல்லிக்காட்டத் தொடங்கினார். 

22. ஆனால் இராயப்பர் ௮வனாத் 
தனியே ௮ழைக்து: சுவாமீ இது 
உமக்கு வராஇருக்கக்கடவது, இப்படி. 
உமக்கு வரவு மாட்டாதென்று ௮வ | த்தில் நீ எதைக் கட்டுவாயோ, அது கர்! 
ராக் கடிந்துகொண்டார, பரலோகத்திலுங் கட்டப்பட்டிருக்கும் 

8 பூலோகத்தில் எதைச் கட்டவிழ்ப் 
பாயோ, ௮து பரலோகத்திலுங் கட்ட | 23. அவர் இருமபி இராயப்பரைப் 

| விழ்க்கப்பட்டிருக்கும என் மர். இசை, 

| 

பார்த்து : சாத்தானே என் பின்னாலே 

போ ; ஏனக்கு நீ இடறலாயிருக்கிரய். 
நீ சர்வேசுரலுக்கடுக்கவைகளையல்ல 
மனுஷருக்கடுதகவைகளையே இந்திக்க 
மய் என்மனார். மாற், 8-38. 

22-22; ௮. 20-29. 

20. ௮பபொழுது யேசுக்கிறீஸ்து 
தாம்தான் என்பதை எவனுக்குஞ 

சொல்லாதபடி ௮வா தமது சீஷாகளுக் 

குக் கட்டளையிட்டார், 
21. ௮பயபோது யேசுநாதர் தம்மா 

டைய சீஷர்களுக்கு வசனித்த வாக்கி 

யமாவது: யாதொருவன் என் பிறகே 

வர மன தாயிருஈதால், தன்னைத்தானே 

21. அதுமுதல் யேஈகாதர் தாம் 
எருசலேழக்குப போகவும, மூபபரா 

ஓம வேதபாரகராலும அசாரியராலும   
18. இரா பென்ரல் கற்பாறையென்று தெலுங்குப்பாலையில் அர்த்தமாம். இந்த 

'இராயின்மேல் என் இருச்சபையைக் கட்டுவேன், என்றதில் ௮ *ச்சிய௪ஷீட இராயப்பர் 
| அசையாத கற்பாறையபோல் இருச்சபைக்கு ௮ஸ்.இவாரமாய் ௮தைத் தாஙடுப் பழுதில்லா 
மல் காப்பாற்றும் வரத்தை யேசுநாதர் அவருக்கு கொடுத்தாரென்று ௮றிக. நரகத்தின் 
வாசல்கள், ௮தாவது : பேய்களும் பேய்களால் ஏவப்பட்ட இதா மதத்தாரும், தஷ்டர்களும் 
இருச்சபையை அழிகக என்ன முபற்சி செ.ப்காலும், என்ன தாஇரம் பண்ணினாலும் இருச் 
சபையை அழிக்கவும், ஒருக்காலும் திருச்சபை சததஇயத்தில் சவறயும், மாட்டாதென்று Ba 
சயமாஇிறெ து. 

19. மோட்சந்தின் திறவுகோவகள் : ஒரு கோட்டையின் திறவுகோலையடைய ௮ 
பதக்கு ௮௧௪ கோட்டையின்மேல் அதிகாரம் இருக்கிறதுபோல இராயப்பருக்கு மோட்ச 

। இராட்சியச்தின் மேல் அதிகாரம் கொடுககப்பட்டிருககறதென்று யேசுகாசர்சுவாமி காட் 
டுகிழுர். ஆகையால் அவர் மனுஷர் மோட்சத்தை ௮அடைூறதற்கு என்ன ஏற்பாடு செய் 
வாரோ, அவைகளையெல்லாம் யேசுகாதர் சுவாமியும் அங்கீகரிப்பாொன்று ௮திக, இந்த 
ஏற்பாடுகளைத்தானே இவ்விடச்,திலே கட்டுகறதம், கட்டவிழ்ச்செறதென்றும், சொல்லியிரு 
கிறது. ஆயினும் இச்சு வார்த்தைகள் பாவ மன்னிப்பை விசேஷமான பிரகாரமாய்ச் 
குறிக்கின்றன. 

  

20, தாம் இன்னாரொன்று வெளியரங்கமாய்ச் சகலருக்கும் அப்போஸ்தலர் பிரசங்க 
௧௪ வேண்டிபகாலம் இன்னும் வரவில்லையென்று யேசுநாதர் அறிந்து, தாம் சேவ குமார 
னென்றும், உலக இரட்சகாரன்றும், ஜனங்களுக்கு ௮திவியாதபடி. கற்பித்தார். பின்னும் 
இஸ்பிரீத் துவின் வரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வரையில் அப்போஸ்தலர் அறிகிலும் 
தைரி.பச்திலும் குறைவுள்ளவர்களாயிருக்தமையால், அவர்கள் பேச்சு ஜன்களுக்குள் ஏருத 
படியினாலும், அவர்களால் கேட்டு ௮றிந்துகொள்ளுவதைவிட, ஜனங்களே அவருடைய 
அற்புதங்களைச்சண்டு ௮வர் தேவ குமாரனென்று விசுவ£ப்பது அவர்களுக்குட்* பலனாகு 
மென்பதினாலும் அவ்விதம் கற்பித்தார். ’      
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பரித்தியாகஞ் செய்து, தன் இ லுவை 
யை எடுத்துக்கொண்டு என்னைப் பின் 
செல்லக்கடவான். மத், 10-:)8: லூக். 

| 2-232 14-27. 

| 24. எனெனில் தன் பிராணனைக் 

காப்பாற்ற மனகாயிருக்கிறவன் ௮தை 
இழப்பான். பன்னைப்பற்றிக கன் பிரா 
ணனை இழப்பவனோவென்ளால் அதைக் 
சண்டடை வான். லூக். 17-33; ௮. 
12-25 

20. மெய்யாகவே மனிதன் உலகமெ 

ல்லாம் அதாயமாக்கிக்கொண்டாலும், 
* ௪ » “ey * க . 

ST Mego சேகபபட்டால Ma 

னுக்குப் பிரயோரனபென்ன? ௮ல் 
லது கன் அ௮த்துபத்றுக்கு ஈடாக என் 
THOSE கொடுப்பான்? 

2/. மனுமகன் தம்முடைய பிதர 

வின் மகிமையிலே கன் தாகர்களோடு 

கூட வருவார். அப்பொழது ஒவ்வொ 

ருவனுக்கும் அவனவன் கிரியைகளுக் 
க் கக்கதாகப பலன் அளிப்பார். 

௮ப். 17-:1; ரோ. 9-0.       
| 

8. இங்கே நிற்கிறவர்களில் இலா LD oy 

! மகன் தம் ழடைய இராச்சியத௫ில் வரு : 

| வகைக் கா ணுமளவும், மரணத்தைச் 
சுவைபாரக்கமாட்டார்களென்று மெய் 

யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் 
| என்றார். மாற், 8-30 ; லூக். 0-27 

வைக அவனின், 

| லாம் 

வீச மடமையைக் காண்பிச்தருளினார். 

  
  

பகலக ஆஸ தெய ee ne 

| 
| 

| 
| 

1-வது. சமது தெய்வீக மடமையில் காணப்படுவது என்க. 

3, யேசுநாதர் வேசப்பிரமாணச்தையும் தர்க்ககரிசன த்தையும் நிறைவேற்ற வந்தத 

னாலே வேதப்பி௩மாணத்தைக் கொடுத்த மோமீசனும், பிரதான தீர்க்ககரிரிகளுக்குள்ளே 

ஒருவரான எலியாசும்: இவர்தான் மனுக்குலச்தின் இரட்சகொன்று அவருக்குச் சாட்சிக 

ளாக அவரோடு காணப்பட்டார்களென்று அறிக. 
             

wine ~ Net ee ஆட titted 
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17-ம், 

இறரீஸ்துகாதர் மறுரூபமான தும், அ௮றாளப் 
பரை எலியாளென்றதும், சர்இர ரோடு 
யைச் குணமாக்னெ தும், விசுவாசத்தின் 
சக்தியை விளக்கிச் தம்முடைய மாணச் 
கை மறபடியம் முன்னறிவிக்க தம், 
வரிப்பணங் கொடுத்ததும். 

அதிகாரம். 

(இதற்கு) By நாளைக்குப் பிறகு 
யகநாகர் இராயப்பமாயம், இயாகப் 

பாயும், ௮வா சகோ தானாகிய அரு 

ளப்பரையும அழைத்துக்கொண்டு ஓர் 

உயாகக. பாலையின்மேல் அவர்களை 

ஏகாந்தமாய்க் கூட்டிக்கொண்டுபோய், 

லூக். 0-8, மாம், 0-]) : 

2. ௮/வாகளுக்கு முன்பாக மறுளுப 

மானார், அவருடைய மூகம் சூரியனைப் 
2 - ° 
WO LIT ov துலங்கின த. அ றுடைய பி 

இரக ங்கள் ! foal hoot பய ரல் வெண்மை | 

டி பாயி பற. 

3. வின்றியும் இகோ, மோயிசனும், 

எலியாசம் ௮வபோடு பேசுகிறவர்க 
ளா அவர்களுக்குக் காணப்பட்டார் 

Bull . | 

| A yout a இராயப்பர் யேகா । 

கரை நோக்கி: சுவாமீ, நாம் Bae sui 

நக்கிறது BOS spl. தேவரருக்குச் சித் | 

BLOT), இங்கே உ மக்கு ஒரு கூடார | 

(ம், மோயிசனுக்கு ஒரு கூடாரமும், | 
எலியாரக்கு ஓஒருகூடாரமுமாக மூன்று | 

கூடாரங்களை அடிப்போமாகவென்டமுர். | 

  

28. மறுமகள் தன் இராச்சியத்தில் வருவதென்பதற்கு இரண்டு அர்த்தஞ் சொல்ல | 

இவ்வித மகிமையில் 

தாம் மறு ரூபமானபோ தும், தாம் பரலோகத்துக்கு அரோகணமானபோ தும் சமது செய். 

2-வது. ஈடுக்சீர்க்க வரும்போது என்றர்த்தமாம். 

இந்சுக் கருத்தில் எருசலேமூக்குச் தீர்வையிட்டு அதை அழித்து ௮ச்தோடு பழைய வேசச் 

சடங்குகளையும் மாற்றிப் புது ஏற்பாட்டை நிலை நிறுச்தின காலமென்தர்த்தமாம். 
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2. ௮வர் இன்னம் பேடிக்கொண்டி 

ருக்கையில், இதோ (ொகாசமுள்ள gon 

மேகம் அவர கரறாக்கு நிமலிட, மேகத் 

! இனின்று இதோ, லா சூரலொலி உண் 

க One 
Gia in 

நம்முடை LI குமாரன 

இவர்பேரில 

பிரியமாய் ரிக்கி Ae மும், 

பூரண 

இவருக்குச் 

செவிகொடுங்கள் என்று சத்திம்கவு. 

் மத். va 2 இரா, 1-1]. 2-1 

இலை (2 . "Os Gf. க இட்ட ட் 
6 Pt OPLANAD FE பு ALT Biv (pil 

| குப்புற விழ ந்து, மிர DL TIMID BT BA. 

சொல்லுகிறேன் : அவாகள் ௮வரை 

/. ௮! பொழு, து யேசுநாதர் இட்ட. 

வந்து, ௮வாகளைத் கதெ ட்டு: ar (Lp B 
TABI D OT 5 /பிய்ப்ப்்பட்டா தேயுங்கள் 67 ௦01007 . 

. 5 ரஷ ப . a . 

8. அவர்களோ தர்கள் தண்குவை 

ஏறெடுத்துப் பாரக்தபொழுது, 
் . _ ட் (] (0 ன து காகா SY oOo & Baw iy 0 Dol Np ( 1h ol Oddi 

(Surg WO ULF br 

உ ப்ப Ae ‘od . புங காரைவிலலை. 

(), அவா கல் பையிலி (4) bh bt Q) ara, 4) 
° 1 டட . 0 a co a ச . o . 

கையில், (2 NI A ai Ma Dow oni F, os 
! » 14] « “3 . ு (இ) . mf a உ 

 மிணுமகன் LOW Do HVA sor oor DP PUI 

தெழுந்இருக்கும் வரையில், நீங்கள் இர 

தக் காட்சியை ஒருவருக்கும் செயல் 
% க ° க க 2 . ச லாதேயுங்கள் என்று கட்டனைபிட்டடார். 

® 

10. அப்பொழுது FAV BoM வை 

வினாவி: அப்படியா ணுல் மூக்க முறகு 
. . oe . சர க 

எலியாளென்பவர் வாவேண்டுமென்று 
% . 3 » 6 . 

வேதபாரகர் சொல்லுவேன் உ ரானா 

ர்கள். 

11. அதற்கு யேசுகாதர் மாறுத்தா 
ரமாக: எலியாளென்பவர் வற்று யாவ 
றறையும் சீர்ப்படுத்துவாரொன்பது உள் 

ளதுகான். மல், 1-2. 

12. ஆயினும், எலியானென்பவர் வக் 
தாயிற்றென்று நான் ௨ ங்களுக்குச் 
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19. இதற்கு வியாக்யொனம் (11. அ.தி. 

அறியாமல் திங்களுக்கு இஷ்டமான 
தெல்லாம் அவருக்குச் செய்தா£கள், 
அவ்வாரே மலுமகனும் அவர்கள் கை 

யால் பாடுபடப்போிருர் என்ளுர், 

மாகு. 11-]1: 14-10, 

1. அப்பொழுது அவர் ஸ்காபக 

அருளப்பரைக் குறித் தனத PBF OHS 

(GF சொன்னா ன்று ரிஷர்கள் அறிந்து 

கொண்டார்கள். 

14. பின்பு அவ ஜனங்களிடத்தில் 

வர BO Hl Aly we மனுலூன் ௮வரிடத் 

௮வா முன்பாக முழந்தா 

அண்டவ 
மா! என் பகன்பேரில் இரக்கமா யரும், 

வனன் ல் சநஇிர ரோகியாய் மி 'கவம் 

வாரு 4 /படுகி கிழுன் ; [604 ழை ௮க்கினி 

யிலும் அடிக்கடி நலக் இலும் விழுகி 
மன். மாற், 0-1: லூக், 3-8. 
\ 

De ல் வநது, 

ளிட்டுச் சொன்னதாவது 2 

be), yp வண ௨ 10 1p. டய Wag சளி 

ட்ரீ இ: ல் கொண்டுவகம் அவனைச் 

செல க்கியப் படுக்க அவர்களாலே கூ 

} Bem, 

i ipa nade oy eretoapesr ம்ம!) ட றி ௦/2 (72% 

| 0. அதற்கு யேசுநாதர் மறுமொழி 

யாக ஓ ! விசுவாசம் nD கெட்ட சக & 

இயே, எதுவரைக்கும் நான் உங்களோ 

டிருப்பேன்? எதுவரைக்கும் உங்களைச் 
EBC sor? அவனை இங்கே என்னண் 
டையில் கொண்டுவாருங்கள் என்ளூர். 

17. பின்னும் யேசுகாதர் அவனை 

wari Ga, பேய் அவனை விட்டுப் 
போயிற்று. அ௮ர்கோழமுகல் அந்தப் 

பையன் செ_க்கியமானான். 

ட் ச wa . ட ் a 

18. பிற்பாடு சீஷர்கள் கணிமையாய் 
eo ட உ உ > 
CuK on gE BOO OF SI, LCOS Fo BIT 

° : > . உ உட் 

தீத எங்களால் கூடாமற் போனதேன்? 

என்றுகேட்டார்கள். 

14. வச) காண். 

  
 



தப்பிமாணைிப்புலவர்பாடி ய 

இடையாளேமுன்னுலக மேழளந்தோன்மைஈ தன் 

சூடையானதன்ரோே கொடிது. (அம்புவியணிக்தோனாள் - ௮இரை,) 
எட்டாகர்ள் அத்தம் , கை) வில-புருவம-அமபு-கண். 

வாழ்நிலைசோபொன்னுலகம வண்களககைககோபுசதக்இன் 

எழ்கிலைமேலேறிடினு மேறலாம்-பாழமன2ம 

அன்புன்னைக்காடட வரனறிவமீதயர௬ுமை 

செனபுன்னைககாட்டனமு. சோ. (௨௪) 

சஞூகுடியாளே கமப௫ சோறுண்ணாளே 

வெஞ்சினககளெனறம விருமபாளே-கெஷ்௪கனில 

அஞசுதலையாவாருக காறுகலையாவாளே 

கஞசமுககாமாட்டு காண. (2.@) 

சிதாரவிர்கபுயன் றென்னவன்றன் பிண் லம்பிற் 

போதாலுங்கண்ணாலும போசெயவோ ரக-கோதும் 

கொடியிடையாகமமாம குணமாமோ விந்தத 

தயிடையார்கொணட துயா. (௨௬) 

போதாற்போசெய்வான - மனமகன. கண்ணாற்போர்செயலான- 

ரசமசவன. இவர்கள்கொடிமீனம - இடபம - இவறமிடையிலுளள து- 
ேதைம் - ஆடு. 

அப்பிலேதோய்த இட் உடுத்தடுத்துகாமதனைத் 

தப்பினைமமையது தபபாதோ-இபபுவியில 

இககலிககமபோனாலென னேகலி௮கமாமதுரை௪ 

சொககவிய்கககானிருககச சொல. (௨௪) 

ஆஃ - செய்யுள - ௪௫௪௭. 

பட்டண தீ.துச்சுவாமிகள்5 

கா.ப்பிளககப்பெரயயுமாக துகவநிதநியக்தேடி. 

கலமொனறுமதியாதகாரியசைசகூடிப் 

பூப்பிளக்கவெழுகன்றபுற்றீசல்போலப 

பூலபுலெனக்கலகலெனப்புகலவாகளைப்பெறுவீர் 
காப்பசற்கும்வகையறியிாரகைவிடவுமாட்டா 

சுவட்டுசிதொன் மரக்இிடுககறகானுழைச்தச்கொண்லே 
அவ்புதனைப்பிடிக்சசைக்சபேப்ககுரககுபோல 
iD ain சர்ச ர் ுழமுல அசப்பட்டீர்கீடா (ல்,
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“oearuthy விசுவாசமுள்ள இசரிரியோரில் ஒருஉணுக்கு இட றலாயிருப்பவகெ 

௨௦, ௮வன் கர ச்திலே ஏர்திாம் கல்லைக்சட்டி, அழ்ச்ச சமுக்காத்தில் அவன் அமி 

ழச்சப்படுவது அவனுக்கு நலமாயிருக்கும்.” 

(மத். 18-6.) 
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மத்தேயு 18-ம் ௮இிகாரம். 5] 
~— ee ee ~~ சலவவனைவவை வைகை வடவை 

4. இசையால இததப பாலளைப | ணு£ளனாய் அ௮ககினிச சூளையில் 
போல கன்னைத தாழததுகிறவன எவ ; தாளபபடுவதைவிட, ஓறறைக கண் 
னோ, ௮வனே பரலோர இராசசயட | ணனாயச PatusGa ரவேசிபபது 

5 ° an? | 
இல ௮ இச டு ரியவனா ரிர௫௩௧ 17 6a உனக ஈலபாயிருசப சு 9-0) 

do பெபடிபபடட பாலன ஒருவனை (1 இ 7 சிறுவாரரில ஒருவனை 

என் பெயராலே ஏுறுககொ ரிய ட்ப புறசகணிய। படி. எசசரிசகையா 
வன எனனை ஏுறுகசொ ர or ® root ரிரஙரள.. ஏனெனில மீமோாக்ஷகுடஇலே 

DUT OGM பமல சா பரமண 

6 அலை எனபெரில விசுவாமு டல BT AS BUG IH TPN என (நாவின் 
ளள இசகிறியோரில ஒரு ஙனுசகு இட சமுரரசை Quo Mow த A\Gae 

றலாபிருபபவன என2னறு,அவன H LP b yl iGrveny P11 om HF DENAGY 

திலே 5517 THA TEL pre Dern Fn 33-8 
சமூ நஇரததில அனை அமி படு   
வது அனுகி (லா sr (பி நத பர 1 | வண ணில ப துபரன சேத 

| 9-4], ore 17-2 பப 11 GOT GD) I Pag ரக வாதா, 

ar: 11-10) 
7 பிடறலினி/ ரம உலச௰ரு 

pou CaO! git e rring Gs 120 BF ORT % ofsmonte 1) & DHT 
இட? ௩, 5௫வது அல்சிடாசான வறு? 2 ஒரு மறி) னுக்கு நாறு 

Hits னுப err io ous WA} ODN DL பிலி ஆடு Web» DI அவைசளில னைறு த 

வருகி)கோ, அவறுசரு ஐ பா “ர! Pier vv, waver கொணணாுொ 

ணார உுசளையுப பலாளிலேவிடசே 

SoM TNT Bow CIT Ul உன | Port மேரனசைத தேடப போகி 

EMMI MGI OTH T ஜஇிடரலாபிரா கால, | = னல ூலா? லூ | 5-4 
| Hoos ry 7 A) 5 gl PMH AB GB Sit ud 

சாறி, நுபோடு.. உழி ந லைக் அல | |) அன அுகைக கணடுபிடிகக 
BV hI A. 4 ந / ஸ்தலம்! P at LJ Wey Ud vith hui Fav, Fp visa 0 5 O51 or 

நிதஇய ௮77 PWG 4 1 ttn v8 s : னா? மன I Hl ஏளையுமவிட, ௮ 
விட, மடவ பை அலல ந சகொணமி னமேல YR TOUT FIG Flag HIDE 

யாயர ரீவிபரசில பிரமிவசிபபது உன | உனென நுபெயயாசே உங ரகுநககுச 
| கதே லமாம ரர I Flo Db 9570, OFT EC neo 

மாற 0.19 

) உன சணணனைநுஉனசகு ஜட ப 

லாயிருஈதால, அைப பிடுஙகி உனக 

| சீ தூரமாயறிகது பாடு இரு கண 

ஒருவனாகிலுப சே நப பமிடா தப் படி. 

ப ரபணைடலங்சளிலே டு சகு உஙகள 

  

| 

| 

Lt Qa eCre Dre dGuri low 

| ts [௮ககுச சிர தமி லை 

0 இட௱லாயிநப்பது: தவாமாதிரிகையிறை ப உசுஇில விரரகிற ௬௪௬ எதுவாயி 

ASSN crow wy ௮ாசதமாம, 

7 மனுக்குலம கெட்புபபோய அ௮கூரம உழியிலே ௩டகறதினுலே உலகத்திலே 

அ௮கத்தியமாய்த தூமாதிரிகை உணடாகுமெனபதே இசன கருதது 

10. மனுஷா ஓவ்வொருவருககும ஒரு காவல் சம்மனசு உணடெனறு இல்வாககியச 

Seow யேசசாதர்சவாமி படிப்பிககிறா. 
மரக வ. சளப் அவலை சித்ர எசகு 

        
 



  

  

  

52 மத்தேயு 18-ம் அதிகாரம். 
el ena banal கய அவவ வவவவவ வகைய வ்தையவை். 
  

  

19. மேலும் உன் சகோதரன் உன இலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும், 

க்கு விரோதமாய்க் குற்றஞ்செய்திருப் | ௮௬. 20-38. 
பானாகில், நீ போய், நீயும் ௮வனுச் த 
ததிருக்கையில் ௮வனைக் கடிஈதுகொள். 
அவன் உனக்குக் காதுகொடுத்தால் 

10. இன்னமும் உங்களுக்குச் சொல் 
லுகிறேன் : உங்களில் இரண்டுபோ 

உன் சகோதரனை அதாயமாக்கிக்கொ காங்கள் மன்றாடிக்கேட்ரும் எந்தக் 

ள்வாய். லூக். 17-3: லெவி. 10-17; | காரியத்திலும் பூமியில் ஒருமனப்பட் 
எக். 19-13: யாக. 6-19. டிருநகால், ௮து பரமண்டலங்களி 

லிருக்கிற என் பிதாவினால் அவர்களுக் 

10. ௮வன் உனக்குக் காதுகொடா (HEF செய்தருளபபடும். 

விட்டால், எல்லா வார்த்தையும் இரண் 
டு அல்லது மூன்று சாட்சிகளுடைய 2). ஏனெனில் என் ரா மதீதினாலே 

வாக்கில் நிற்கும்பொருட்டு, இன்னும் எங்கே இரண்டு அல்லது மூன்றுபோ 
உன் னோடுகூட ஒருவா அலலது இரு கூடிபிருக்கிரர்களோ, ௮ங்கே அவா 

வரை அழைத்துக்கொண்டு போ, | சலி நடுவிலே கானிருக்கிறேனென்று 

உபாக. 19-13; ௮௬. 8-17; 2 கொ.  இருவுளம்பற்றினார். 
19-1; எபி, 10-25. 

21. அப்பொழுது இராயப்பர் ௮வ 
பிடதில் ௮ணுகி: வாம்! என்சகோ 
கரன் எனக்கு விரோதமாய் எத்தனை 
விசை குற்றஞ் செய்வான், கானும் ௮வ 
னுக்கு மன்னிப்பேன்? of ip கரமட்டு 

மோ? என்றார். லூக், 17-4, 

17. ௮வன் அவர்களாச்கும செவி 
கொடாதிருஈதால், அதைத் திழுச்ச 
பைக்குத்தெரியப்படுதது. ௮வன் இரு 
ச்சபைக்கும் காது கொடாளிட்டால் 

௮வன் உனக்கு ௮க்கியானியையும் ஆய 
க்காரனையும்போல் இருக்கக்கடவான். 

1 Gar. 5-11; 2 Ose. 3-11. 22. அதற்கு யேசுநாதர்: ஏழு தர 
மாதிஇாபல்ல, ஏழெழுபதுகரம் மட்டு 

18. மெய்யாகவே உங்களுக்குச் மென்று உனக்குச் சொல்லுகிறேன், 

சொல்லுகிறேன் : பூலோகத்தில் நீங் 
கள எவைகசக்கட்டுவீர்களோ, அவை 23. ஆதிலால் பர 

கள் பாலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக் | மானது தன் ஊழியரிட தீதில் கணக் 
கும். லோகத்தில் எவைககாக் கட்ட | குக் கேட்க வேண்டுமென் DO Kms pit 
விழ்ப்பீர்களோ, ௮வைகள் பரலோகத் அரசனுக்கு ஓபபிடப்பட்டிருக்கிறதலு. 

  
லோக இரரீச்சிய 

  
வவ சஷி வெக்கை, ce ee te neem nt cement ny ர, — ~~ os we nes tht அம 

17. அக்கியானியையும் ஆயககா 1னேயும்போவ$ இவ்விடத்தில் தருச்சபையின் 
சொற்படி. கேளாதவன், தஇிருச்சபைக்குப் புறம்பாகத் தள்ளப்பவொனென்று யேசுநாதர் 
சுவாமி காட்டுகிழுர், இதிலே இருச்சபைக்கு இருககிற ௮திகாரம் எப்படிப்பட்டதென்று 
விளங்குகிற து. 

  

18. எல்லா ௮ப்போஸ்சலர்களுக்கும் யேசுகாதர் இவ்வாக்கயக்தை இருவுளம்பற்றுஇற 
போது அர்ச். இராயப்பருங கூடயிருந்தபடியால், எல்லாருக்கும் பொதுவாய் ௨ ரைக்கப் 
பட்ட இவ்வாக்கியத்கால், கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் (மத் 10-19, மற்ற இடங்களில் இரா 
யப்பருக்கு மாச்திரம் விசேஷித் து உரைக்கப்பட்ட வாச்யெங்களினால் அவருக்குக் கொடுக்கப் 
பட்ட விசேஷ அதிகாரத்துக்கு விரோதமல்ல. ௮௬. 21-15-ம் வசனமுதல் 17-ம வசனம் 
வாயில் காண்க, “ 

22. எழ எழபது தாம்:--௮அசாவக, குற்றத்தை இத்தனை விசைதான் மன்னிக்க 
வேண்டுமென்பதற்குக் கணக்கில்லையென்று அர்த்தமாம், 
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24, ௮வன் கணக்குச் கேட்கத் துவக் 
கனபோது; பதிஞயிரம் தலேந்து. ௮ வ 

னிடத்தில் கடன்பட்டிருந்த ஒருவன் 

அவளுக்கு: முன்பாகக் கொண்வெரப் 

பட்டான். 

2௦. அனால் கடனைச்செலுக்த ௮வ 

னுக்கு நிர்வாகமில்லாமையால், அவனு 
டைய எஜமான் அவனையும், அவன் 
பெண்சாதி பிள்ளைகளையும், அவனுக் 

குண்டான யாவற்றையும் விற்றுக் கட 

ணச் செலுத்தச் கட்டகாயிட்டான். 

20. அப்பொழுது, அந்த ஊழியன் 

அவன் பாதத் இ ல விழுந்து, அவனை 
கோச்சி: என்பேரில் பொறுமையாயி 

ரும், எல்லாவற்றையும் உமக்குச் செலு 

தீதிவிடுகிறேன் என்று மன்ருடினான். 

97. ஆகை யால, எஜமான் Sy 5 5 ean ip 

யன்மேல் ம மிர் ங்கி அவளையும் an) 5 

லையாக்கி, அவன் கடனையும் அவனுக்கு 
மன்னித்துலிட் டான், 

28. இப்படியிருக்க, அக்க ஊழியன் 

வெளியே புறப்பட்டுப்போய்க் தன்னி 

டத்தில் நாறு செனியா கடன்பட்டிரு 

ஈத. தன் உடனூ ழியரில் ஒரு ருவனைக் 

கண்டு. அவன் மன்னையைப் பிடித்து 
நெரித்து, நீ பட்ட கடனைக்கொடு என் 
முன, 

20. அப்போது அவனுடைய உட 

னணூழியன் அவன் காலிலே விழுந்து 
அவளை மன்டி. என்பேரில் பொறு 
மையாயிரு ; உனக்கு வல்லா வற்றையும் 
கொடுத்துத் தீர்ச்துப்போகெறேன் 
எனமான். 

90. அனால் அவன் சம்மதியாமல், 

போய், ௮வன் தன் கடனத தீர்க்கு 

அதிகாரம். 

      

  

இய 
மளவும் ௮வனைச் பதைச்சாலைிலே 
போடுவித்தான். eof 

21. அவனுடைய மற்ற உடனூழி 
யர்கள் ஈடந்தவைகளைக் கண்டு, மிகவும் 

துக்கப்பட்டுதி தங்கள் எஜமானிடத் 

இல் வந்து, நட, *ததெல்லாவர்றையும் 
அறிவித்தார்கள். 

82. உடனே ௮வனுடைய எஜமான் 
அவனை வரவழைத்து: துஷ்ட ஊழி 

யனே, நீ என்னை மன் ன்ருடி ன தினாலே, 
உன் கடனெல்லாம் உனக்கு மன்னித் 
தேனே 

25. கையால், கான் உனக்கு இரங் 

கின துபோல நீயும் உன் உடனூழிய 

னுக்கு இரங்கவேண்டாமோ ? என்று 
சொல்லி, 

34. அவனுடைய வஜமான் கோபி 

த்து, அவன் கடனையெல்லாம் செலுத் 

தும் வரையில் உபாதிக்கிறவர்கள் கை 

ரில் அவனை ஓப்புவித்கான். 

5. அசையால் உங்களிலும் ௮வன 

வன் தன் சகோதரனுக்கு உங்கள் முழு 

இருதயத்தோடு மன்னியா விட்டால், 

பாணன் பரம பிதாவும் உங்களுச்சகு இவ் 
. ர் ரூ e ச . e 

வண்ணமே செய்வாளொன்று இருவுளம் 

பற்றினா. மத. 0-14: மாற். 11-25. 

11-ம். அ கிகாரம். 

கர்த்தர் மெய்விவாகச்தைப்பற்றியும், ௮ண் 

ணகர், ஐசுவரியர் இவர்களைப்பற்றியும் 

இருவுளம்பற்தின விசேவங்கள். 

1. யேசுநாதா இகத வாக்கியங்களைச 
சொல்லிமுடி த்தபின்பு சம்பவிதததே 

தெனில் : கலிலேயா நாட்டைவிட்டுப் 

புறப்பட்டு, யோர்தான் ஈதிக்கப்பால் 

நாட்டெலலகளுக்கு வந் 

10-1. 

> 
யூே தீயா 

தார். மாத. 

      

இர் தவேந்து : — GT (Lp agit 10) ஐம்பது அவுன்ஸ் சிதையுள்ள வெள்ளி ஒரு தலேந்து 
ஆகும். ஒரு அவுன்ஸ் வெள்ளி 5 ஷீல்லிங்கு ; ஆகையால் ஒரு தலேநக்து மூற்றெண்பத் 
தேழு பவுன் 10 ஹில்லிங்காகும். 

28. நேளியர் 5 

@ 

-இது ஏழைப் ( பென்ஸ்கொண்ட ரோமானருடைய ஒரு நாணயம். 
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2, இரளான ஜனங்கள் அவரைப்) 9. நானோவென்றால், விபசாரத்தைப் 
பிஷ் செல்லவே, ௮வர் அவ்விடத்தில் | பற்தியல்லாது, தன் மனைவியைத் தள் 
அவர்களைச் சொஸ்தமாக்கினார். ளிவிட்டு, வேரொருத்தியை விவாசஞ் 

8. பரிசேயரோ ௮வரைச் சோஇக் செய்கிற எவனும், விபசாரஞ் செய்கிற | 
கும்படி, அவரிடத்தில் வந்து : (02 னென்றும், BMH. ட்டவளைக் கொள் 

னானவன் எந்தக் காரணத் இனாலா வது OB va னும், விபசா ரஞ் செட் wie னெ 

தன் மனைவியைக் கள்ளிவிட.லாமா? | னீறும ப மேகம் சொல்லுகிறேன் 
என்று கேட்டார்கள். மாற், 10)-2, எனறு. ப்ச் 9-1) ச் 0-1] 9 

3, யேசுகாதர் அவாகளுக்குப் பிர அச். 16-18; 1 கொ. 7-0, 11-19. 

த்இயுத்தாரமாகச் சொன்னதா வது : 

ஆதியிலே மனுஷனைப் படைத்தவர் 11. அப்பொழுது அவருடைய சிஷர் 
அணும் பெண்ணுமாக அவர்களைப் கள் ௮வரை நோக்கி ; டெ பண்சாதி மட் 

படைத்தார் என்பதையும், டில் புருஷனுடைய காரிபம் இப்படி 
Lil Gav, விவாகம் பண் BNE 2) Ka) 

). அதினிமிக்சம் மனுஷனைவன் 
தன் தகப்பனையும், தாயையும் விட்டுத் 

தன் மனைவியுடனே சார்ந்து, இருவரும் 
யு மாம்சமாய் இருக்கக்கடவாரகள் 

என்று உரை துததையும் நீங்கள் வாடு 

த்ததில்கபாம் உ ௮. 1-27; தி, 
2-9 6 )-31: | கொ, 6-16. 

0. கையால் அவர்கள் இப்போது |, 12. ஏனெனில் காபின் உதரத்தினி 
இருவராயிராால் தமா மா ம்சமாயிரு அற அப்பட t ப் YOO SDP 
க்ஜெர்கள்.  இஇினுலே சர்வேகரன் உண்டு ; மனிதராலா க்கப்பட்ட அண் 

இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்கா இருப் ணகருமூண்டு ; பரலோக இ. reas 
ures என்று தருவுளம்பற் Seyi. சைப்பற்றித் தங்களை த்தாங்களே ௮ண் 

ணகராக்கிக்கொண்ட ௮ண்ணகரு 
é அதற்கு. அவர்கள் ் அப்படியா முண்டு, சண்டுபிடிக்க வல்லவன் கண்டு 

னால் விலக்குச் சட்டைக் கொடுத்து 5. “ம் என், அ ஈவளம்பற்றி ; ° னி. பிடிக்கட்டும் என்று (Mayer Lots 9; 
அவளை அனுப்பிவிடும்படி மோயிசன் 

ல்லை ரன்கள், 

. ௪ . 5 . ன ச . ௩ * 

11. அதற்கு யேசுநாதா : வரம்பெற் 
; 6 பட . a a - _ க . ட் 

வாகளல்லாசேே, மறற எவரும் இந்த 

வாரததையை உணராாகள,. 

ச் 4 . . ம ர் . 

கழ்பிப்பானேன்? என்றுகேட்சு, மத். © 
x ம் . > : . . . . 
o-315 ewe. 24-1. 13 அத்தருண த்திலே பாலாமேல் 

8. அவா : உங்கள் இருதயக் கடினச் | அவர் கையைவைத்துச் செபிக்கும்படி. 
தைப்பற்றியே மோயிசன் உங்கள் ! அவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டுவர 
மனைவிகளைத் தள்ளிவிடலா மென்று உங் | தார்கள், சீஷாகளோ அவர்களை ௮த 
களுக்கு உத்தரவுகொழித்தார். அபி! ட்டினாரகள், மாற், 10-19: லூக், 
a, ஆதிமுதல் அப்படிகிருந்ததில்வ் 18-15. ப 

0. -விபசாரத்தினிமித்தம் புருஷன்" தன்  பெண்சாதியைத். கள்ளி விடலாமென்றா 
ஓம், அவள் உயிரோடிருக்குமட்டும், அவன் வேறே கவியாணஞ் செய்யப்படாத. இதன் 
கருத்தைச் சரியாய் அறியும்படி மாந். 10-11; லூச். 16-18; 1கொ. 11-10; 11-10 awe 
னங்தூளைக் காண்க. 

  
12. மோக்ஷ இராச்ூயத் தச்காக விவாகம் பண்ணாமல் விரத்.த.த் துவமாயிருக்கற த புண் 

ணியமென்று ஆண்டவர் இவ்விடத்தில் காட்டு. இனாலே, எல்லாரும் கலியாணர்சான் பண் 
| ணவேண்டிமென்பத சப்பிதம். கலியாண ௮ச்தஸ்தைவிட விரத்தத் தவ அர்தஸ்து ahs 

: பன்மையும் புண்ணியமுழான த. ப 

  

 



  

மத்தேயு 19-ம்: அதிகாரம். ப் ஆ. 
  வக் 

கோக்க. இிறுவர்களைச் சும்மாவிடுங் 
கள் அவர்களை என்னிடத்தில் வரத் 
தடைசெய்யாதேயுங்கள். ஏனெனில் 
மோக்ஷ இராச்சியம் அப்படிப்பட்டவர் 

களுடையது என்று சொல்லி, மத் 
18-3. 

1௦. அவர்கள்மேல் கரங்களைவைக்க 
பின்பு ௮வ்விட த்தில்கின்று புறப்பட்டுப் 

போனார். 

10. அப்போது இதோ, ஒருவன் 
HUA த்தில் வந்து : கல்ல குருவே ! 
நான் நித்திய சீலியக்தை அடையும் 
படி. என்ன ஈன்மை செய்யவேண்டும்? 

என்று ௮வரைக் சேட்டான். ரக. 

18-18. 

17. CuK on gi அவனைப் பா ர்த்து : 

நீ ஈன்மையைப்பற்றி என்னை வினாவு 

வானேன்? சாவேகரன் ஒருவ நல் 

லவர். ஆயினும், நீ 8ீவியத்தில் பிரவே 

சிக்கவேண்டுமா னால், கற்பனைகளை அணு 

சரித்துக்கொண்டு வா என்ஞார், 

18. அவன்: ச்ம் ௯ பனை களை 2 

என்க, யேசுகாதர் தஇிருவுளம்பற்றின 

தாவது : கொலைசெய்யா இருப்பாயாக, 
விபசாரம்பண்தைஇருப்பாயாக, கள்வா 

. * a டத் ௮. 

ணுதிருப்பாயாக, பொய்ச்சாட்டுசொ 
A oA 

ல்லாதிருப்பாயாக, BS 20-13. 

19. உன் பிதாவையும், மாதாவை 
பும் சங்கித்திருப்பாயாக ; 
பால உன் பிறனையும் சிரேகிப்பாயாக 

என்னார், 

உன்னப் 

20. அதற்கு ௮ந்த வாலிபன் : இவை 
யல்லாம் கஇிறுபந்துவச்கி அலுசரிக் 

இருக்கிறேன் ; . இன்னும் எனக்குக் 
குறைவாயிருக்கிறகென்ன? என்ன். 

14, ஆனால் யேசுகாதர் அவர்களை ் 21. யேசுகாதர் அவனை நோக்க 

  

  

நீ உத்தமனாயிருக்கவிரும்பினால் போய், | 
உனக்குள்ளவைகளை வித்றுத் தரித்திர 
ருக்குக் கொடு; மப்பொழுது பர| 

லோகத்திலே உனக்குப் பொக்கவெ 
முண்டாயிருக்கும். பின்னும் வரது என். 

னைப் பின்செல் என்ருர், 

22. அர்த வா லிபனோ, இரத வார்த் 

தையைக்கேட்டுக் கலேசத்தோடு போ 

ய்விட்டான். எனெனில் மிகுந்த காணி 

யாட்சிகளுடையவளுய் இருந்தான். 

22... அதலால் யேசுநாதா தம்முடை 

ய சீஷர்களை நோக்கித் இழுவுளம்பற்றி 

னதாவது: ஐஈவரியவான் மோக்ஷ 
இசாச்சியக்திலே பிரவே௫ுப்பது ௮௬ 

மையாயிருக்கிமஷவென்று மெய்யாகவே 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 

24. அன்றியும், ஐசவரியவான் சர் 

வேசரனலுடைய இராச்சியத்தில் பிரவே 
சிப்பதைவிட., ஊ௫ியின் காதில் ஒட்ட 
கம் நுழைகிறது ௮௫௪ எளிதாபிருக்கிற 

உங்களுக்குச் 
ப்ர ட்ட “5 . . . 

சொ ல்லு 3 மன எனமுாா. 

தென்று. இரும்பவும் 

“ye ட்ட ௪ ச rm டி ௩ 

2). Fagi gor இதைக் கேட்டு மிக 

வும் அதிசயித்து, Dit (9.17 னால் யார் 

ஜான் இரட்சண்ணியம் அடையக் 

கூடும்? எ ன்ருர்கள். 

20. யேநா தர் அவர களைப் பாரத்து? 

மனிகராலே இது கூடாதறுதான் ; சர் 
0d et ட டி . ச . 

Walk I @ vo evi எல்லாங் கூடும் GT COT (ap. 

21. அப்போது இராயப்பர் orgs 
தாரமாக, ௮வரை கோக்க; இதோ 
நாங்கள் எல்லாவற்றையுற் தூறந்துவி 
ட்டு, உம்மைப்பின்சென்று வந்தோமே, 

அதினால் எங்களுக்கு என்ன இடைக் 

கும் 2? என, 

  

ஆண்டவர் அசை எடுத்துனாத்தாரோயொ 

24,  அஸ்தச்காரர் தங்கள் ஆஸ்இயின்மேல் மிதமிஞ்சின பற்றுதல் mag Sau Hep 
லே அவர்கள் மோக்ஷத்துக்குப் போவ.து அருமையாயிருக்கெறசென்று ௮ண்டவர் அ.திவிக்இ 
ரர். ஆகையால் ௮ஸ்.இயின்மேல் பற்றுதல் இல்லாதவர்கள் மோக்ஷகரை சேருவதர்கு விக்க 
னமில்லை. மேலும் ஒட்டகத்தின் ன ர்களுக்குள் பழமொழியாக வழங்கெ இனால் 

ய ஐசுஉரியர் மோக்ஷத்துக்குப் போவறு முழு | 
தும் கூடாத காரியமென்றெ கருத்தாகச் சொல்லவில்லை.    



  

  

150 மத்தேயு. 20-ம் '௮/இகாரம். 
  

28. Guam aT அவர்களுக்குச் 
சொன்னதாவது. மறுஜென்மத்தில் 
மனுமகன் தம்முடைய மகிமைப் பத்தி 
ராசனத்தில் வீற்றிருக்கும்போது, என் 

னைப் பின்சென்ற நீங்களும், இஸ்சாயே 
லருடைய பன்னிரண்டு கோத்திரங் 
களையும் நடுக்தாட்பவாகளாசப் பன்னிர 

ண்டு சிம்மாசனங்களில் உட்காருவிர்க 
ளென்று, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 

சொல்லுகிறேன். 

20. அல்லாமலும் என் காமத்தைப் 

விட்டையாவது, சகோதரரை 

யாவது, சகோதரிசளையாவ.து, தந்தை 
யையாவது, காயையாவது, மனைவியை 
யாவது, பிள்ளைகளையாவது, நிலங்களை 

யாவது, விட்டுவிட்ட எவனும், நாறு 
மடங்கு பெறுவான், நித்திய சீவியத் 

தையும் சுதந்தரிக்தூக்கொள்ளுவான். 

30. மேலும் முதல்வர்களாகிய 

௮கேகர் கடைகியானவர்களாகவும், 

கடைசியானவர்கள் மு£தல்வர்களாக 

வும் இருப்பார்கள். மத்தே. 20-10; 
மாற். 10-81; லூக், 18-30. 

அதிகாரம். 

இராட்சக் தோட்டச் துக்கு வேலையாட்களை 

9-1. 

ஆமைத்ச உவமையும், இதிஸ்.துகாகர் 

தமது பாடுகளை முன் அ௮றிவிச்ச தும், 

செப்தேயின் குமாரர்களும், எரிக்கோ 

நகரின் குருடர்களும். 

1. மோக்ஷ இராச்சியமானது தன் 
இராட்சத தோட்டத்துக்கு வேலையா 

ட்களை அமர் தீதும்படி, ௮திகாலமே 
வெளியிலே புறப்பட்ட விட்டெஜமா 

னுக்கு ஒப்பா யிருக்கிறது.     

௮வன் வேலையாட்களோடு காள். 
ஒன்றுக்கு ஒரு பணம் கூலியாக ஓப் 
பந்தஞ் செய்து, ௮வர்களைத் தன் இரா 

ட்சத் தோட்டத்துக்கு அனுப்பினான், 

3. ஏறக்குறைய மூன்ராமணி நேரத் 
இலும் ௮வன் வெளியே புறப்பட்டுப் 

போய்க் சடைவிதியில் சும்மா நின்று 

கொண்டிருர்ச சிலனாக் கண்டு: 

4. நீங்களும் என் திராட்சச் தோட் 
படத்துக்குப் போங்கள். கியாயமான 
படி. உங்களுக்குக் கூலி கொடுப்பேனெ 

ன்று அவர்களுக்குச் சொன்னான். 

அவர்களும் போனார்கள் ; மறு 

படியும் அவன் ஆழும், ஒன்ப தாம் மணி 

யிலும் வெளியே புறப்பட்டுப் போய் 
அவவண்ணமே செய்தான். 

1. ஏறத்தாழப் பதினோராம் மணி 

நோத்திலும் ௮வன் வெளியே புற 

ப்பட்டுப்போய்ச் சோம்பலாய் நின்ற 
வேறு சிலனாக் சண்டு: நீங்கள் நாள் 

முழவதும் இங்கே ஈம்மா நிற்பா 

Conor? என்று கேட்க 

7. அவர்கள் : எங்களை ஒருவரும் Cau | 

லக்கு அமா கீ. கவில்லை என்முர்கள். 
அவன : : ரீங்களும் என் கோட்ட த்துக் 

Gio பாங்கள என்றான். 

8. பிறகு பொழுது சாய்க்தபோது, 
கோட்டத்து எஜமான் தன் காரியக் 
காரைப் பார்த்து; நீ வேலையாட்களைக் 

கூப்பிட்டுக், கடைசியாட்கள் துவக்கி, 
முதல் ஆட்கள் வரைக்கும் (சரி) கூலி 

கொடு என்முன். 

0, பதினோராமணி கோத்தில் , வந்த 

வர்களும் அணுகி, ஓவவொரு பணம் 

வாங்கினார்கள். 

  

29. பெண்சாதி பிள்ளைகளை விட்டுவிடக் கூடுமோவென்றால், அஞ்ஞானிகள் ஞான 
ஸ்ரானம் பெற்றுக் இறீஸ் துவர்களாகிறதற்கு, பெண்சாதி பிள்ளைகள் விச்சினமாயிருக் தால், 

அவர்களை விடத்தான் வேண்டியிருக்குமென்று அறிக, 

'இதீஸ் துவர்களுக்குள், பெண்சாதி சம்ம ச் இின்மேல் 

மேலும் கலியாணம் பண்ணின 

புருஷனும், புருஷன் சம்மதத்தின் 
மேல் பெண்சாஇயும், இல்வாழ்ச்சையை விட்டு விரத்தர்களாகலாம். 
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10. அப்போது முர்தினவர்கள் வர் 
து, தாங்கள் ௮இகமாய்ப் பெற்றுக்கொ 
ள்வோமென்று எண்ணியிருர்தார்கள். 
ஆயினும், அவர்களும் ஓவவொரு 
பணம் வாங்கினார்கள். 

11. ௮தை வாங்குகையில் அவர்கள் 
விட்டெஜமான்பேரில் முறையிட்டு : 

12. கடைசியில் வர்த இவர்கள் ஒரு 
மணிநேரம் வேலைசெய்திருக்க, பகலின் 
பாரத்தையும், வெயிலின் கொடுமை 
யையும் சுமகத எங்களோடு இவர்களைச் 
சமமாக்கினீரோ என்ளூர்கள். 

18. எஜமான் மறுமொழியாக அவர் 

களில் ஒருவனை நோக்கி: ஈண்பனே ! 
நான் உனக்கு அநியாயஞ்செய்யவில்லை; 

நீ ஒரு பணததுக்கு என்னோடு சம்மதஇக் 
கவில்லையோ? 

141. உனக்குள்ளதை வாங்கக்கொ 
ண்டுபோ ; உனக்குக் கொடுததபடியே 
கடைசியில் வக இவனுக்கும கொடுப் 
பது என்னுடைய இஷ்டம. 

15. எனக்கு இஷ்டமானதை நான் செ 
ய்யலாகாதோ ? அல்லது நான் நல்லவ 
னாயிருப்பதால், உன் கண் கெட்டதா 

° கி ச . 

பிருக்கதிறதோ * என்றான். 

10._,இவ்விகமே கடைசியானவர்கள் 
முதல்வா்களாகவும்,முதல்வாகள் கடை 

சியானவர்களாகவும் இருப்பார்கள். 
ஏனெனில் ௮மைக்கபபட்டவாகள் 

அரேகர், தெரிகது கொள்ளப்பட்டவர் 
களோ சொற்பபபோ என்னார், மத், 

19-30; மாற். 10-31: லூக். 18-80. 
    

17. பின்பு யேசுகாதர் எருசலேம் 
நகருக்கு ஏறிப்போகையில், பன்னிரு 
சீவணாயும் தனியே அழைத்து, அவர் 
களுக்குச் சொன்னதாவது 2 

18. இதோ காம் எருசலேமுக் 
ஏறிப்போகிழோேம். மனுமகன் ‘renee 
குருக்களிடத்திலும், வேதபாரகரிடத் 
இலும் ஒப்புக்கொடுக்கப்படுவார் ; ௮வ 
ர்கள் ௮வரை மரணத்தீர்வையிட்டு, 

19. ௮வராை ஆகடியஞ்செய்யவும், 
வாரினால் வடிக்கவும், சிலுவையில் 
அறையவும், புறஜாதியாருக்குக் கைய 
ளிபபார்கள். ஆயினும், மூன்மும் காளி 
ல ௮வர் உயிர்த்தெழும்புவார் என்மாூர், 

20. ௮த்தறுவாயிலே, செபதேயின் 
குமாரருடைய தாய் தன் பிள்ளைக 
ளோடுகூட ஏதோ கேட்கவேண்டுமெ 

ன்று யேசுநாதரிடம் வந்து வணங்கி 
ஞைள். மாற். 10-55. 

21. அவர் அவளைப்பார்த்து: உனக்கு 
என்ன வேண்டும் என்ளூர். அதற்கு 
அவள் : தேவரீருடைய இராச்சியத் 
இலே இக என்னுடைய இரண்டு பிள் 
ளைகளையும், உமது வலதுபக்க தீதில் ஒரு 
வனும் இடது பக்கத்தில் ஒருவனுமாக 
உட்காரக் கற்பித்தருளும் என்மாள். 

22. யேசுநாதர் மாறுத்தாரமாக, 
௮வர்களை கோக்க : நீங்கள்கேட்கிறது 
இன்னதென்று அறியீர்கள். நான் உட் 
கொள்ளப்போடூற பாத்திரத்தை நீங்க 
சூம் உட்கொள்ளக் கூடுமா $ என்ளுர், 
அதற்கு அவர்கள் : கூடும் என்ளுர்கள். 
  

16. இந்த உவமையின் கருத்சென்னவென்றால், யூதர்கள் சர்வேசுரனால் அபிர   காம் காலமுதல் தெரிந் துகொள்ளப்பட்டு, மெய்யான சர்வேசுரனுக்கு ஊழியஞ்செய்தஇ 
னாலே, மனந்திரும்பின புறஜாதியாணாவிட, மோக்ஷத்திலே அதிகமான மமையை 
அடைவோமென் று எண்ணியிருந்தார்கள். ஆகையால் யேசுநாதர் இந்த எண்ணத்தை 
மாற்றும்படி, தம்மை விசுவசித தப் பின்செல்லும் புறஜாதியாருக்கு யூசர்களப்போலவே 
சரியொத்த இருபையும், மோக்ஷ சம்பாவனையும், அவரவர் ஈடத்தைககுக் தக்கது இடை 
க்குமென் றுவிவரிக்இருர், சிலர் சொற்பக்சாலம் சர்வேசுரனுக்கு ஊழியஞ் செய்திருந்தா 
ஓம், தங்களுடைய ஊக்கம், அன்பு, பத்திவைராக்செயத்தனாலே நெடுங்காலம் ஊழியஞ் 
செய் சவர்களுடைய ம௫ிமைக்கு ஓப்பாகவும், அவர்களிலும் மேலிட்ட விதமாயும் மடமையை 
அடையலாம், 
அக்கை ஸ்வ 
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டீ 98. அப்பொழுது ௮வர் : என் பாத 
| Br song baer et-Osrora reer 

1 ன்பது மெய்தான். ஆயினும் என் வலது 
பாரிசத்திலாவது, இடது பாரிசத்தி 
லாவது உட்காரும்படி. உங்களுக்கு 
அருளுவது என்னுடைய காரியமல்ல. 
என் பிதாவினால் நியமிக்கப்பட்டவர் 
களுக்கே கிடைக்கும் என்ளுர். 

24, அதைக்கேட்டு மற்றப் பத்துப்பே 
ரம் ௮ர்த இரண்டு சகோ தீரர்பேரிலும் 

நீகொண்டார்கள். மாற், 10-41, 

25. அப்பொழுது யேசுநாதர் ௮வர் 
களைத் தமதருகல் வரவழைத்து : 

| பூறஜாதியாருடைய அதிகாரிகள் ௮வ 
ர்கள்மேல் காருபாறுபண்ணுூரரர்க 
ளென்றும், பெரியவர்களாய் இருக் 
இறவர்கள் அவர்கள்மேல் ௮இகாரஞ் 
செலுத்துகிரார்களென்றும் அ.றிந்திருக் 
இறீர்களே. மாந். 10-49; லூக். 22-95. 

20. உங்களுக்குள்ளே அப்படியிருக் 
கலாகாது: உங்களில் எவனாவது பெரி 
யவனாயிருக்க விரும்பினால் ௮வன், உங் 
களுக்குப் பணிவிடைக்காரனா யிருக்க 
க்கடவான். 

27. உங்களில் முதன்மையாயிருக்க 
விரும்புகிறவன் உங்களுக்கு ஊழியனா 
யிருப்பானாக. 

28. ௮ச்சன்மையே, மனுமகன் பணி 
விடை கொள்ளவராமல், பணிவிடை 

செய்யவும், அசேகருடைய இரட்சணி 
யமாகத் தன் பிராணனைக் கொடுக்கவும் 
வந்தார் என்னார். பிலி, 2-7. 

| 29. பின்பு ௮வர்கள் எரிக்கோப் பட் 
டணத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப் போ 
கையில், தாளான ஜனக்கூட்டம் ௮வ 
ராப் பின்சென்றது. மாற, 10-46; 
இராக், 18-36. 

30. அப்பொழுது இதோ, வழியரு 
கே உட்கார்ந்திருர்த இரண்டு குருடர் 
யேசுநாதர் அ௮வவழியே போகி 
ன்று கேள்விப்பட்டு ; ஆண்டவரே | 

  

  

  

sid ser குமாரனே, எங்கள்பேரில் |: 
இரக்கமாயிருமென்று கூப்பிட்டார்கள். 

91. ஆனால் ஜனக்கூட்டம் அவர்க 

சைப்பேசாதிருக்கும்படி அ௮தட்டின௮. | 
அவர்களோ, முன்னிலும் அதிகமாய்க் 
கூவி: ஆண்டவரே |! தாவிதன் குமார 
னே, எங்கள்பேரில் இரக்கமாயிரும் 
என்ருர்கள். 

92. ஆதலால் யேசுகாதர் நின்று, 
அவர்களை வரவழைத்து : உங்களுக்கு 
நான் என்னசெய்ய வேண்டும் என்க, 

98. அவர்கள் : அண்டவரே ! எங்கள் 

கண்கள் திறக்கப்படவேண்டும் என்ரு 
ர்கள். 

34. யேசுகாதரோ அவர்கள்மேல் 
மனமிரங்கி ௮வர்கள் கண்களைத்தொட் 

டார். உடனே ௮௮வர்கள் பார்வை 

யடைந்து அவர் பிறகே போனார்கள். 

21-ம். அதிகாரம். 

யேசுநாதர் எருசலேம் பட்டணச்தில் ஒட் 
டோலோகமாய்ப் பிரவேடத்த தம், ே sam 
லயச்தினின்.று வியாபாரிகள் துரத்தப் 
பட்டதும், HF Horm snus 5 gCUN oar 
தும், பிரசான ஆசாரியரை மறுத்த தும், 
இரண்டு குமாரர்களையும், கொலைபாத 
கத் கோட்டக்காரரையும் பத்திய உவ 
மைகளும், 

1. பின்பு அவர்கள் எருசலேமுக்குச் 
சமீபமாய் வந்து ஒலிவேகத்தென்னும் 
மலையருகே பெத்பாஜேஎன்னும் ஊரில் 
சேர்ந்தபோது, யேசுநாதர் இரண்டு 
சீஷர்களை ௮னுப்பி, மாற், 11-]; லூக். 

19-29. 

2. அவர்களுக்கு இருவுளம்பற்றின 
தாவது : உங்களுக்கு எதிராக இருக் 
இற சொமகத்துக்குப் போங்கள்; உட| 

னே அங்கே ஒரு கழுதையும், அதனோ 
டு ஒருகுட்டியும் கட்டப்பட்டிருக்கக் 
காண்பீர்கள், வைகளை அவிழ்த்து 
இங்கே ச என்னிடம்கொண்டுவா ரங்கள், 
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  அரவக் 

8. யாராவது உங்களுக்கு எதேனும் 
சொன்னால், இவைகள் ௮ண்டவருக்கு 
தேவையென்றுசொல்லுங்கள், உடனே 
அவைகளைப்போக விடுவான் என்ளூர். 

4. இதெல்லாம் தீர்க்கதரிசியால் 
வசனிக்கப்பட்ட வாக்கியம் நிறைவே 
றும்படி. சம்பவித்தது. ௮வர் வசனித்த 
தாவ : 

5. இதோ உன் அரசன் சாந்தமுள் 
ளவராய்க் கழுதையின்மீதும், பொத 
மிருகக்குட்டியாயெ ௮இன் மறியின்மீ 
தும் ஏறிக்கொண்டு உன்னிடத்தில் வரு 
இருரன்று, சீயோன் குமாரத்திக்குச் 
சொல்லுங்கள் என்பதாம., இசை. 02- 
11; சக், 9-9; ௮௬. 12-15. 

0. ஆதலால் சீஷர்கள்போய், யேசு 
நாதர் தங்களுக்குக் கட்டளையிட்டபடி. 
யே செய்து, 

7. கழுதையையும் குட்டியையுவ் 
கொண்டுவஈ.து, ௮வைகளமேல் தங்கள் 
வஸ்திரங்களை விரித்து, மேலே ௮வா 

ஏறி உட்காரச செய்தா£கள் 

8 அப்பொழுது இரளான ஜனங்கள் 
தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியில் விரித் 
தார்கள், வேறு சிலர் மரக்களேைககா 
ஒடித்து வழியிலே பரப்பினார்கள், 

0. அல்லாமலும் அவருக்கு மூன் 
னும் பின்னுமாக நடநது வத இரளான 
ஜனங்கள் : தாவிதன் குமாரனுக்கு 
ஓசன்னா ! சாவேசுரனுடைய நாமத்தி 
னால் வருகிறவர் ஆசீர்வதிக்கப பட்ட 
வா! உரநதங்களில் ஓசன்னாவென்று 
கூவி ஆர்ப்பரித் துக்கொண்டுபோனார் 

கள். ௪௨. 117-206; மாற. 11-10; 
அக். 19-98. 

10. இவ்விதமாய் ௮வர் எருசலேம் 
பட்டணத்தில் பிரவேடக்கையில் பட்   

டணம் ௮ணைத்துங் some: Baw wu 
சான்று கேட்க, 

1]. ஜனங்கள் : இவர் கலிலேயா ரா 
ட்டிலுள்ள ஈசசேத்திலிருந்துவந்த இர்க் 
கதரிசியாகிய யேசுகாதர் என்ளர்கள். 

19. யேசுநாதர் சேவாலயத்துக்குள் 
பிரவேசித்து, ௮ த்தேவாலயத்தில் ம் 
இறவர்கள் வாங்குகிறவர்களாகிய எல் 
லாமாயும் வெளியே துரத்திக் காசுக் 
காரருடைய பலகைகளையும், புருவிற் 
இறவர்களுடைய ஆசனங்களையுங் கவி 
ழ்த்து, மாற், 11-15; லூக், 19-45 ; 
95. 2-14. 

18. அவர்களை கோக்கி: என் அல 
யம் ஜெப ஆலயம் என்னப்படும் ; நீங் 
களோ அ௮தைக் கள்ளருடைய குகை 
யாக்கினீர்களென்று எழுதப்பட்டிருக் 
இறது என்றார். இசை. 50-7; ஜெ. 

7-1]; லூக். 19-10. 

14. ௮த்தறுவாயிலே, குருடரும் 
மூடவரும் தேவாலயத்திலே ௮வரண் 
டையில வரவே, அவர்களைக் குணமாக் 
இஞார். 

15. ௮வர் செய்த அற்புதங்களையும், 
BIS Sor குமாரலுக்கு ஓசன்னா ! 
என்று, தேவாலயத்தில் கூப்பிடுகிற 
பிள்ளைகளையும் பிரதான அசாரியரும் 
வேதபாரகரும கண்டு,கோபமடைகது, 

16. ௮வரைநகோக்கி: இவர்கள் 
சொல்லுகிறதைக் கேட்டுறீரோ ? என, 
யேசுநாதர் அவர்களுக்கு மாறுத்தார 
மாக: அம, கேட்கிறேன். சறுவரு 
டைய வாயினின்றும், பாலகருடைய 
வாயினின்றும் உம்முடையஸ்துதியைப் 
பூரணமாக்குக் கொண்டீரொன்கிற வாக் 
யத்தை நீங்கள் ஒருக்காலும் வாடிக் 

கவில்லையோ ? என்றார். சங், 8-9. 
  

0. எருசலேம் பட்டணம் சீயோன் மலையருடில் கட்டப்பட்டிருந்த இனால், தீர்க்க 
தீரிரிகள் எருசலேம் பட்டணத்தைப்பற்றிப் பேசும்போது ௮தைச் சீயோன் குமாஏத்தி 
யென்பார்கள், அத்தேசத்தில் கழுதை வாகனம் இராஜாத்இிகள் முதலாய்ப் பிரயோடு 
தீது வந்ததினால், ௮௮ இந்நாட்டில் சொல்வதைப்போல் ஈனமான தல்ல. 

9. ஓசன்னா என்பதற்கு, புகழ்ச்சி, தோத்திரம், வாழ்த்துதல் உண்டாசக்கடகீதென்று 
பயனாம். 
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17. மேலும் அவர்களைவிட்டுப் பட் 
டண த்திலிருஈ்து வெளியே புறப்பட்டு, 
பெத்தானியாவுக்குப்போய் அங்கே 

தங்கினார். 

18. காலையில் ௮வர் பட்டணத்துக் 
குச் திரும்பி வரும்போது அவருக்குப் 
பசியுண்டாயிற்று. 

19. அப்பொழுது வழியருகே ஓர் 
அ௮.த்திமாத்தைக் கண்டு, ௮தன்கிட்டப் 
போய், அதிலே இலைகளைத்தவிர வே 
ஜொன்றையுங் காணாமையால் அந்த 
மரத்தைப்பார்த்து: இனி ஒருக்காலும் 
உன்னிடத்தில் எக்காலமும் காய் காய் 

க்காமல் போகட்டும் என்ஞூர். ௮ 
ணமே அத்திமரம் பட்டுப்போயிற்று, 
மாற். 11-18. 

20. சீஷர்கள் ௮கைக்சண்டு ௮௪ 
யித்து : எப்படி ௮து ஒருக்ஷணத்திலே 
பட்டுப்போயிற்று என்முர்கள். மாற், 
11-20. 

21. யேசுகாதரோ அவர்களை நோக் 
சச் சொன்னதாவது : நீங்கள் தத்தளி 
யாமல், விசுவாசமூள்ளவர்களாயிருந 

தால், இந்த அத்திமரத்திற்குச் சம்ப 
வித்ததை நீங்கள் செய்வதுமல்லாமல், 

இந்த மலையைநோக்கு நீ பெயர்ந்து, 
சமுத்தாத்தில் போய் விழுவென்று 
சொன்னாலும், அப்படியே அகுமென்று 
மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லு 
தறேன். 

22. ஆதலால் ஜெபத்தில் நீங்கள் 
விசுவாசத்தோடு கேட்கிற யாவையும் 
பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்முர். மத், 
7-7; மாற், 11-94; ௮௬. 3-22.   

29. பின்பு யேசுகாதர் தேவாலயத்தில் 
வந்து உபதே௫த்துக் கொண்டிருக்கை 
யில், பிரதான ஆசாரியரும், ஜனத்தின் 
ஜேப்பரும் அவரிடத்தில் ௮ணுகி : நீர் 
எந்த ௮இகாரத்தைக்கொண்டு இவை 
களைச் செய்கிறீர். இரத ௮திகாரத்தை 
உமக்குக் கொடுத்தது யார்? என்ளூர் 
கள், மாற, 11-98; லூக், 20-9. 

24, யேசுநாதர் மறுமொழியாக அவர் 
களுக்குச் சொன்னதாவது: நானும் 
உங்களை ஓர் கேள்வி கேட்பேன், ௮தை 
நீங்கள் எனக்குச் சொல்லுவிர்களேயா 
கல், கானும் எந்த அதிகாரத்தைக் 

கொண்டு இவைகளைச் செய்கறேனெ 
ன்.று உங்களுக்குச் சொல்லுவேன், 

25. அருளப்பருடைய ஞானஸ்நா 
னம் எங்கிருந்து ngs)? Cores 
லிருந்தோ, மனிதரிடத்திலிருந்தோ? 

என்முாா. அப்பொழுது அவர்கள் தங்க 

ளுக்குள்ளே ஆலோகடுத்து : 

20. காம் மோக்ஷச்இலிருந்து வந்த 
தென்போமாகில் : நீங்கள் ௮வரை விசு 
வசியாமற் போனதென்ன ? என்று ஈம 
க்குச் சொல்லுவார், மனிதரால் உண் 
டானதென்போமா௫ல் ஜனங்களுக்குப் 
பயப்பட வேண்டியதாயிருக்கிறது. 
ஏனெனில் எல்லாரும் அ௮ருளப்பரை 

தீர்க்ககரிசியென்று எண்ணியிருந்தார் 
களே என்று சொல்லி, மத், 14-த. 

27. யேசுநாதருக்குப் பிரத்தியுத்தா 
ரமாக? அது எங்கரக்குக் தெரியாது 

என்முர்கள். அப்பொழுது ௮வரும் 

௮வர்களை நோக்கி: எந்த அதிகாரத் 

தைக்கொண்டு நானும் இவைகளைச் 
செய்கிறேனென்று உங்களுக்குச் சொ 
ல்லேன். 

ர்வு       19, , கனிகளில்லாமல் இலைகளைமாத்இரங்கொண்டிருந்த இந்த அத். இமரத்தினால் 
அர்காள் யூதருடைய சபை குறிச்கப்படுகறது. அவர்கள் வேதத்தின் வெளியாசார சடங்கு 
களைமாத்தரம் அனுசரித்து, அதின் கணிகளாகிய புண்ணியங்களை ௮னுசரியா இருந்த இ 
னாலே, தேவசாபத் தக்கு ஆளானார்களென்று கர்த்தர் காண்பிக்இரூர். 

  

22. இற் ஸ்.தவர்கள் பூரண விசுவாச ஈம்பிச்கையோடே செய்றெ ஜெபமானது, ஒரு 
போ தும்விணாய்ப்போகாமல், அவர்கள் ஆத்.தம இரட்சணியத் துக்கு அவசியமான ஈன்மைக 
ளைப் பெறுவிப்ப துமல்லாமல் லெளே காரியங்களில் தேவ௫த்தத் தக்கொத்தபடி, பலிக்கும். 
  அடா 
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28. ஆயிலும் உங்களுக்கு எப்படித் 
தோன்றுகிறது? ஒரு மனுஷனுக்கு 
இரண்டு குமாரர் இருந்தார்கள். ௮வன் 
முந்தினவனிடத்தில் வந்து : மகனே, 
நீ இன்றைக்குப் போய் என்னுடைய 
இராட்சத தோட்டத்திலே வேலை செய் 
என்றான். 

20. ௮வனோ பதில் மொழியாக? 
மாட்டேனென்னான். ஆயினும் பிறகு 
அவன் மனஸ்தாபப்பட்டுப் போனான். 

80. பின்பு அவன் மற்றவனிடத்தில் 

வந்து அப்படியே சொன்னான். அதற்கு 
௮வன்: ஐயா போகிறேன், என்று 

சொல்லிப் போகாதிருந்தான். 

81. இவவிருவரில் எவன் தகப்பனு 
டைய இத்சத்தை நிறைவேற்றினான் ? 
ஏன்று கேட்க, அவர்கள் : முந்தினவன் 
தான் என்ளார்கள். ௮ப்போது யேசுநா 
தர் அவர்களைப் பார்த்து: அயக்கார 
௬ம் வேசிகளும் மோக்ஷராச்சியத்திலே 
உங்களுக்கு (pes) பிரவேடிப்பார்கள் 

என்று உண்மையாகவே உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறேன். 

92. ஏனென்றால் அருளப்பர் உங்க 
ளிடத்தஇற்கு நீதி மார்க்கத்தில் வரதார், 

Alas, நீங்கள் ௮வரை விசுவ௫க்கவி 
ல்லை. ஆயக்காரரும் வேசிகளுமோ 
அவனா விசுவ௫த்தார்கள். ௮தை நீங் 
கள் கண்டிருந்தும், ௮வரை விசுவ௫க் 
கும்படியாகப் பிற்பாடாகிலும் மனஸ் 
தாபப்படவில்லையே.   

வடக் வவ 
  

பட 
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கள் அஞ்ஞானிகளும், இஸ்ராயேல் ஜனங்களுமாம். 

38. வேறொரு உவமையைச் கேளும் 
கள், ஒரு கரகஸ்தன் இருந்தான். ௮வ 
ன் ஒருதிராட்சத்தோட்டத்தை உண்டு 
பண்ணி, அதற்குச் சுற்றிலும் வேலிய 
டைத்து, அதில் ஓர் அலையும் நாட்டிக் 
கோபுரமும் கட்டி, ௮தைக் குடியான 
வர்களிடத்தில் குத்தகையாக விட்டுத் 
தூரதேசத்திற்குப் போயிருந்தான். 
இசை. 5-1: ஜெ, 2-8]: மாற், 
12-1; ora. 20-9. 

31. பின்பு பலன்காலஞ் சமீபித் 
தபோது, அதின் பலன்களை வாங்கக் 

கொண்டு வரும்படியாகத் தன் ஊழியர் 
கக் குடியானவர்களிடம் அனுப்பி 
னானை. 

35 குடியானவர்களோ அவனு 
டைய ஊழியர்களைப் பிடித்து, ஒரு 
வனை அடித்தார்கள்; ஒருவனைக்கொலை 
செய்தார்கள்; வேரொருவனைக் கல்லா 
லெறிஈ்து கொன்றுபோட்டார்கள், 

80. மறுபடியும் ௮வன் முர்தினவா் 
களைவிட ௮இகமான வேறே ஊழியர் 
களை அனுப்பினான். அவர்களையும், 
௮ப்படியே செய்தார்கள். 

87. கடைசியாய் ௮வன் : என் குமா 
ரனுக்குப் பயப்படுவார்களென்று சொ 
ல்லிச் தன் குமாரனை ௮வர்களிட.த்தில் 
௮:னுப்பினான். 

௦6. குடியானவர்களோ குமாரனைக் 
கண்டு : இவனே, சுதந்தரவாளி ; வாரு 
ங்கள், இவனைக் கொன்று போடுவோ 
மாக. அப்போது ௮வனுடைய காணி 

  

இவ்விரண்டு குமாரர்களுடைய தகப்பன் சர்வேசுரன்தான். இரண்டு குமாரர் 
அஞ்ஞானிகள் முர்தச் சர்வேசரனு 

டைய கட்டளையைக் கேளாமலிருந்து, பின்னால் கேட்டு ஈடப்பார்களென்றும், இஸ்ரா 
யேல் ஜனங்கள் தேவகட்டளைக்குச் £ழ்ப்படிகறோமென்று சொல்லியும் தழ்ப்படியாமல் 
ஈடக்கிரொர்களென்றும் சொல்லுஇரூர். ் 

92. நீதிமார்க்கத்தில் வர்தாரொன்பதற்கு உங்களுக்குப் பரிசுத்த,ச் தன,த்தைப் போதிக் 
Soule. வர்தாரொன்பது கருத்து, 

6 

99. இதில் சரகஸ்தன், சர்வேசுரன்; இராட்சதோட்டம், யூதஜனம்; கோபுரம், யூத 
ருடைய தேவாலயம். ஆலை முதலியவைகள் பழைய வேதப்பிரமாணம், சர்வேசுரன் 
கண்ணுக்குக் சாணப்படாத.இனால், தூரதேசத் துக்குப் போனவர் போலிருச்இருர். 

  

 



  

  

62 மத்தேயு 89-ம் அதிகாரம், 
  

. + 

un Few காம் எடுத்துக்கொள்ளு 
வோமென்து தங்களுக்குள்ளே சொல் 
லிக்கொண்டு, மச். 20-69 ; 27-2; ௮௬. 
11-53. 

99, அவனைப் பிடித்துத் இராட்சத் 
தோட்டத் அக்கு வெளியே தள்ளிக் 
கொளன்றுபோட்டார்கள். 

40. அப்படியிருக்கத் இராட்சத் 
தோட்டத்து எஜமான் வரும்போது 
அவர்களை என்ன செய்வான்? என் 

ரூர். 

41. அவர்கள் பிரத்தியுத்தாரமாக : 
அந்தக் கொடியரைக் கொடிய நாசம் 
பண்ணி, தக்க காலத்திலே தனக்குப் 
பலனைத்தரத்தக்க வேறே குடியானவர் 
களுக்குச் தன் திசாட்சசகோட்டத 
தைக் 'குத்தகையாகக் கொடுப்பான் 
என்ருர்கள். 

49, யேசுநாதர் அவர்களுக்குத 

திருவுளம்பற்றினதாவது : கட்டுகிறவ 
ர்கள் ஆகாதென்று தள்ளிவிட்ட கல் 
லே மூலக்குத தலைமையாயிற்று, இது 
ஆண்டவரால் அனது ; எங்கள கண்க 
ளுக்கும் அச்சரியமாயிருக்கிறதென்று 
நீங்கள் ஒருபோதும் வேதாகமங்களில் 
வாசிக்கவிலலையோ? ௪௩, 117-295; 
௮ப். 4-1]; ரோ. 90-33; 1 இராய, 
2-7. 

48. அதலால் சர்வேசுரனுடைய 
இராச்சியமானது உங்களிட தஇனின்று 
எடுபட்டு அதின் பலனைத தருகிற 

ஜனங்களுக்குக் கொடுக்கப்படுமென் று 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். ௮ம். 
13-46.   

44, இந்தக் கல்லின்மேல் விழுகிற 
வன் கொறுங்கிப்போவான். இது எவன் 
மேல் விழுமோ, அவனை ஈசுக்கிப்போ 
டும் என்ளூர். 

45, ௮வர் உரைத்த இரந்த உவமை 
களைப் பிரகான ௮சாரியரும், பரிசேய 
ரும் கேட்டபோது தங்களைக்குறித்தே 
பேசுகிருரன்று அறிந்துகொண்டார் 
கள். 

40. ஆகையால் அவர்கள் ௮வரைப் 
பிடிக்கசு தேடி.பும், ஜனங்கள் ௮வனாத் 
தீர்க்கதரிசியென்று எண்ணியிருஈதபடி 
யால், அவர்களுக்குப் பயநதிருந்தார் 
கள். 

22-ம். அதிகாரம், 

இராஜ கலியாணம்,செசாருககுரியதைச் செ 
சாருக்குக் கொடுப்பது, மரித்தோர் உயிர் 

ததல், வேதப்பிரமாணத்தின் தொகுப்பு, 

மெ?ியாஸ் தாவீதன் குமாரனும் ஆண்ட 
வருமாயிருத்தல், 

1. யேசுநாதர் அவர்களுக்கு மறுபடி 
யும் உவமைகளாகப் பே௫ித் திருவுளம் 
பற்றினதாவது 2 

2. பாலோக இராச்சியமானது தன் 
குமாரனுக்குக் கலியாணஞ்செய்த ஓர் 
இராஜனுக்கு ஒப்பாயிருக்கின்றது. 
லக். 14-10; காட்டு, 19-9. 

8. கலியாணத்துக்கு ௮ழைக்கப்பட் 

டவர்களைக் கூப்பிடும்படி, ௮வன் தன் 
ஊழியரை அனுப்பினான். ௮வர்களோ 
வர மனமில்லாிருகதார்கள், 

4, மீளவும் ௮வன் வேறு ஊழியனா 
௮] gn; இதோ, என் விருந்தை ஆய 
த்தம் பண்ணினேன். என் எருதுகளும் 

  

42. தள்ளிவிடப்பட்ட கல்லானது மூலைச்குத் தலைமையான எப்படியென்றால், 

சிற்பாசாரிகள் கட்டடத்திற்கு உதவாத கற்களை எறிந்து போடுகிருப்போல் யூதர்கள் யேசு 
நாதரைப் புறச்சணித்துத் தள்ளிச் சிலுவையில் அறைச் துகொன்றார்கள். ஆயினும், யேசுரா 

தீர் மரித்தபின்பு'உயிர்த்தெழுந்தருளி சர்வேசுரனுடைய ஞானமாளிகையாகிற இிருச்சபைக் 
| குப் பிரதான மூலைக்கல்லானார். மூலைக்கல்லானது இரண்டு சுவர்களை ஒன்ருய்சேர்க்றெ   துபோல, யேசுராதர் பழைய ஏற்பாட்டையும் புதிய ஏற்பாட்டையும் இணைக்கருர். 
 



  

  

ச் 
மத்தேயு 92-ம் ௮.திகாசம். 
  

  

கொழுக்க வளாத்த ஜெந்றுக்களும் 
அடி.க்கப்பட்டிருக்கன்றன. எல்லார் 
தயாசராயிற்று, கலியாணத்துக்கு வா 
ருங்களென்று ௮மைக்கப்பட்டவர்களு 
க்குச் சொல்லுங்கள் என்றான். . 

8. ஆனால் அவர்கள் ௮தை அலட்சி 
யம்பண்ணி, ஒருவன் தன் கிராமத்துச். 
கும், ஒருவன் தன் வியாபாரத்துக்கும் 
போய்விட்டார்கள். 

0. மற்றவர்களோ ௮வனுடைய ஊழி 
யைப் பிடித்து அவமானப் படுத்திக் 
கொன்று போட்டார்கள். 

7. ௮ரசன் இதைக் கேள்விப்பட்டுக் 
கோபமடைந்து தன் இராணுவத்தை 
யனுப்பி, அந்தக் கொலை பாதகராச் 

சங்கரித்து, அவர்களுடைய பட்டணகத் 
கையும் சட்டெரித்கான். 

8. அப்பொழுது ௮வன் தன் ஊழி 
யனாப் பார்த்துச் சொன்னதாவது ;: 
கலியாணவிருக்து ஆயத்தமாயிருக்கிற 
அ. அழைக்கப்பட்டவர்களோ அ௮பாத் 
இரரானார்கள். 

0. இசையால் நீங்கள் வழிச்சக்திக 
ளிலேபோய், நீங்கள் காண்டுறயாவரை 
யும் கலியாணவிருந்துக்கு அழைத்துக் 
கொண்டு வாருங்கள் என்றான். 

10. அப்படியே ஊழியர் புறப்பட்டு, 
விதிகள்தோறும் போய், எதிர்ப்பட்ட 
நல்லவர்கள் பொல்லாதவர்கள் எல்லா 

ரையுங் கூட்டிக்கொண்டு வந்தார்கள். 
கலியாணசாலையும் பந்தியமர்ந்தவர்க 
ளால் நிறைந்தது.   

ப் deal பவன் 
பண " 

டி. 

11. பர்தியமாக்தவர்களைப் பார் 
ம்படி, அரசன் உள்ளே பிரவேூத்த 
போது, அங்கே கலியாண வஸ்திரம் 
அணியாத ஒருவனைக் கண்டு : 

12. சினேட௫ிதெனே ! கலியாண வஸ் 
இரமின்றி, நீ இங்கே எபபடிப் பிரவே 
சித்தாய்? என்று கேட்க, ௮வன் மவுன 
மாயிருந்தான். 

18. அப்போது ௮ரசன் பணிவிடை | 
க்காரரை கோக்க; இவனுடைய தை 
கால்களைக்கட்டி, இவனை வெளியே இரு 
ளிலே கள்ளுங்கள். ௮ங்கே அழுகை 
யும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என் 
ரன். மத், 8-12; 19-42; 95-30. 

14. எனெனில் அமைக்கப் பட்டவ 
ர்கள் அநேகர், தெரிர்அகொள்ளப்பட் 
டவார்களோ சொற்பப்பேர் என்று திரு 
வுளம்பற்றினா. 

15. அப்போது பரிசேயர் போய் 
அவரைப் பேச்சிலே (குற்றம்) பிடிக்க 
வேண்டுமென்று ஆலோசனை செய்து, 
மாத. 12-13; லூக். 20-90, 

10. தங்கள் சீஷர்களையும் எரோதி 
யமாயும ௮வரிடத்திலனுப்பிச் சொல் 
லவித்தகாவது : போதகரே! நீர் சத் 
இயவக்காொன்றும், சர்வேசுரனுடைய 
நெறியை உள்ளபடியே போதிக்க 
ரென்றும், நீர் மனிதருடைய தாக்ண் 
யம் பார்க்காதவராகையால் ஒருவனை 
புஞ் சட்டைபண்ணாதவரோன்றும் ௮றி 
ந்திரூக்கிரோம். 

17. ஆகையால் செசாரிராயனுக்கு 
வரி செலுத்தக் தகுமோ, தகாதோ? 
உமக்குத் தோன்றுகிறதென்ன? எங்க 
ளுக்குச் சொல்லும் என்ரூர்கள்,. 

  

16. எரோதனுடைய கோத்திரத்தார் இராஜ பட்டத்தை உரோமாபுரி இராயர்களால் 
பெற்றுக்கொண்டதினிமித்தம், ரோமாபுரி இராயனுக்குப் பகுதி செலுத்தவேண்டுமென் நு 
அவர்கள் சொல்லும்போது அதற்கு இணங்கி அவர்கள் பாரிசமாய்ச் சர்ச்ச யூதர்கள் 
எரோதியர்கள் அல்லது எரோதியானிகள் என்னப்பட்டார்கள். அன்றியும் அவர்களில் 
சிலர், வரவேண்டிய மெயொாஸ் ஏரோதன்தானென்று சொல்லிவர்தபடியால் அவர்கள் 
ஒருவகைப் பிரிவினைச்காரருமாயிருக்தார்கள். 
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18. யேசுகாதரோ அவர்களுடைய 
அர்மனதையறிந்து, கள்ளஞானிகளே, 
நீங்கள் என்னைச் சோதிப்பானேன் $ 

19. வரிப்பணத்தை எனக்குக் காண்பி 
யங்களென்று சொல்ல, ௮வர்கள் தெனி 
யர் என்ற ஒருபணத்தை எடுத்து Ha 
ருக்குச் காண்பித்தார்கள். 

20. ௮ப்போது யேசுநாதர் : இந்த 
ரூபமும், மேலெழுத்தும் யாருடைய 
தென்று ௮வர்களைக் கேட்டார், 

21. அதற்கு Hata: செசாரு 
டையது என்மார்கள், அப்பொழுது 
யேசுகாதர்: அப்படியானால் செசாரு 

டையவைகசைச் செசாருக்கும், சர்வே 
சுரனுடையவைகளைச் சர்வேசுரனுக் 
கும் செலுத்துங்கள் என்னார். உரோ, 
13-7. 

22. இசைக்கேட்டு அவர்கள் ஆச்சரி 
யப்பட்டு, ௮வனணாவிட்டு ௮கன்று போ 
ஞர்கள். 

28. உத்தானம் இல்லையென்கிற சது 
சேயர் ௮ன்றுதானே அவரிடத்தில் 
வந்து, ௮வரை வினாவினதாவது : 

அப். 28-0. 

24. குருவே, ஒருவன் புத்இிரனில் 
லாமல் இறந்துபோவானாகில், ௮வனு 

டைய சகோதரன் அவனுடைய மனை 
வியை விவாகம்பண்ணிச் தன் சகோ 
தரனுக்குப் புத்திர சந்தானம் பிறப்பிக் 
சவேண்டுமென்று மோயிீசன் கற்பித் 
இருக்கிர. உபாக,. 25-0; மாற், 

12-19; லூக். 20-28, 

25. அப்படியிருக்க, எங்களுக்குள்ளே 
சகோதரர் ஏழுபேர் இருந்தார்கள். 
மூத்தவன் ஓர் ஸ்இிரீயைக் கலியாணஞ் 
செய்து மரித்தான். அவனுக்குப் பிள் 
ளையில்லா ததினாலே தன் மனைவியைத் 
தீன் தம்பிக்கு விட்டுவிட்டான். 

    
20. இரண்டாம், மூன்றாம், ஏழாம் 

பேர் வரைக்கும் அப்படியே செய்தார் 
கள்.   

மத்தேயு 22-ம் ௮;இகாரம், 

  
    

  

ழி. 

27. எல்லாருக்குங் கடையாக 
அந்த ஸ்திரீயும் மரித்தாள். 

28. ஆதலால் உத்தானத்திலே, ௮வள் 
அந்த ஏழுபேர்களில் எவனுக்கு மனை 
வியாயிருப்பாள் ? எல்லாரும் ௮வளைக் 
கொண்டிருந்தார்களே என்ரூர்கள். 

29. யேசுநாதர் அவர்களுக்குப் பிர 
தீதியுத்தாரமாக : நீங்கள் வேத வாக்கி 

யங்களையும், சர்வேசுரனுடைய வல்ல 
மையையும் அறியாமல் தவறிப்போது 
தீர்கள். 

80. எனெனில், உத்தானத்திலே 
பெண் கொள்வதுமில்லை, கொடுப்பது 
மில்லை. அவர்கள் பரலோகத்திலே 
தேவ தூதர்களைப்போலிருப்பார்கள். 

31-32. மேலும் மரித்தோருடைய 
உத்தானத்தைப்பற்றி: காமே அ௮பிர 
காமின் தேவனும், யாக்கோபின் தேவ 
னும், ஈசாக்கன் தேவனுமா யிருக்க 
ஹேம் என்று சர்வேசுரனால் உங்களுக் 
கு உரைக்கப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் 
வாசிக்கவில்லையோ * தேவன் மரித் 
தோர்களுக்கல்ல, சீவியாக ளுக்கே 

தேவனா யிருக்கிருரன்று இருவுளம் 
பற்றினார், யாத்இ, 3-6. 

33. இதைக்கேட்டு ஜனங்கீள் ௮வ 
ருடைய போதகத்தின்மேல் அதிசயப் 

பட்டுக் கொண்டிருநதார்கள், 

84. அப்படியிருக்க, ௮வர் சதுசேய 
ருடைய வாயை அடைத்துப்போட்டா 
சென்று பரிசேயர் கேள்விப்பட்டு, ஒரு 
ங்குடன் கூடிவர்தார்கள். 

905. அவர்களில் நீதி சாஸ்திரியான 
ஒருவன் அவரைச் சோிக்கும்படி 
யாக: 

50. போதகரே, வேதப்பிரமாணத் 
தில் பெரிதான கற்பனை எதுவென்று 

கேட்டான். மாற், 19-98; gra. 

10-25. 
  howe 
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37. யேசுநாதர் ௮வனை நோக்க: 
உன் தேவனாகிய கர்த்தாவை உன் 

முழூ இருகயத்தோடும், உன் முழு 
ஆ,ச்துமத்தோடும், உன் முழு மனதோ 
டும் சிகேகிப்பாயாக, உபா, 0-5, 

98. இதுவே எல்லாத்திலும் பெரி 
தும் முதன்மையுமான கற்பனை, 

89. இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண் 
டாம் கற்பனை என்னவென்றால், உன் 
பிறனை உன்னைப்போல் சிநேடுப்பாயாக 
என்பதே. லேவி. 10-18: மாத். 12-51. 

40. இக்க இரண்டு கற்பனைகளிலும் 
வேதப்பிரமாண முழுமையும் தீர்க்க 

தரிசனங்களும் ௮டங்கியிருக்கின்றன 

of Op MT. 

41. பின்பு பரிசேயர் கூடியிருக்கை 
யில் யேசுநாதர் அவர்களை நோக்கிக் 

கேட்டதாவது 2   
42. இறீஸ்துகாதனாக்குறித்து உங்க 

ளுக்குத் தோன்றுகிறது என்ன? ௮வர் 

யாருடைய குமாரன்? என்று கேட்க, 

அவர்கள் : தாவிதின் குமாரன் என் 
மார்கள், 

| 45. அதற்கு அவர் : அப்படியானால் 
| தாவிதென்பவர் இஸ்பிர் த்துசாந்துவி 

| ன் ஏவலால் ௮வரை ஆண்டவான்று 
| ௮ழைக்கிறதெப்படி. ? 

. 44, நாம் உம்முடைய சத்துருக்களை 
| உமத பாதங்களுக்கு மணையாகப் போ 

'டுமட்டும், ஈமது வலதுபாரிசத்தில் உட் 
காருமென்று ஆண்டவர் என் ஆண்டவ 
ருக்குத் திருவுளம்பற்றினுொொன்று சொ 
ல்லியிருக்கிரரோ, லூக். 20-12 ; சங். 
ae 

| 40. கையால் தாவீதென்பவர் 
(Pacor s wer goin aI or H}001p 

 தீதிருக்க, ௮ வருக்கு ௮வர் குமாரனா 
பிருக்கிறதெப்படி ? orem capt. 

  

  

  

40. அத்தகு மறுமொழியாக 

வனும் அவருக்கு ஒரு ark boone 
சொல்லக்கூடவுமில்லை. அதுமுதல் 

அவரைக் கேள்விகேட்க எவனலுர் 
துணியவுமில்லை, 

2-ம். அதிகாரம். . 

யேசுராதர் வேதபாரகராயும், பரிசேயனா 

யும் பற்றிச் செய்த பிரசங்கம். 

1. ௮தன் பிறகு யேசுகாதர் ஜனக் 
கூட்டங்களையும் தமது சீஷர்களையும் 
கோக்கித் இருவுளம்பற்றினதாவது 2 

2. வேதபாரகரும் பரிசேயரும் 
மோயிசனுடைய அசனத்தில் உட்கார் 
ந்திருக்கிறார்கள் « 

3. ஆதலால் ௮வாகள் உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிற யாவையும் கைக்கொண்டு 
௮ நுசரியுங்கள். அனாலும் அவர்களு 
டைய கரியைகளின்படி யே செய்யாதே 
யூங்கள். எனெனில் ௮வர்கள் சொல் 
லுவார்கள் ; அனால் செய்யார்கள். 

4. ௮தெப்படியெனில், சுமக்க முடி 
யாத பாரச்சுமைகளைக் கட்டி, மனிதரு 
டைய தோள்மேல் சுமத்துகிரார்கள். 
தாங்களோ அவைகளைக் தங்கள் விரலி 
லைம் அ௮சைத்துப்பார்க்கமாட்டார் 

கள், லூக், 11-40; ௮ப், 15-10. 

2. மனிதரால் காணப்படும்பொருட் 
டு, ௮வர்கள் தங்கள் கருமங்களையெல் 
லாம் செய்துகொண்வெருகிழுர்கள். 
எப்படியெனில, அவர்கள் தங்கள் கற் 
பனைப் பட்டயங்களை HaCaT Ea 
தங்கள் வஸ்இிரங்களின் தொங்கல்களை 

யும் பெரிதாக்குகிறார்கள், உபா, 0-9; 

22-12. 

0. விருந்துகளில் முதன்மையான 
இடங்களையும, ஜெப ஆலயங்களில் முத 

ல் ஆசனங்களையும் விரும்புகிரார்கள். 

ee ne meen 

யர் சில வேதவாக்கயெங்களை ஏடுகளில் எழுதி, நெற்கியிலும் கைகளிலும் கட்டிக்கொள்வது 
| ம... தாங்கள் வேதத்தை நுணுச்சகமாய் அனுசரிக்றோமென்று காட்டும்படி, பரிசே 

| 
வழக்கமாயிருக் த்து. 

சவலை புசத்தைகைகை 

9 
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7. விதிகளில் வாழ்த்துதல்களையும், 

தேசிகா என்று மனிதரால் அழைக் 
கப்படுவதையும் ஆசிக்கிறார்கள். மாற், 
12-89; gra. 11+43; 20-16. 

8, நீங்கள் தேசிகர் என்று அமை 
க்கப்படவேண்டாம். ஏனெனில், உ௮ 
களுக்கு ஒருவரே ே தகெராயிருக்கிளுர். 
நீங்களோ எல்லாரும் சகோதரர்களாய் 
இருக்கிறீர்கள். யாக. 8-1. 

0, பூமியில் ஒருவரையும் உங்களுக் 

குப் பிதாவென்று அழைக்கவேண் 
டாம் ; எனெனில் உங்களுடைய ஏக 

பிதா பரமண்டலங்களிலே இருக்கிழுர் 
மல்கி, 1-0. 

10. நீங்கள் உபாத்தியாயான்று 
அழைக்கப்படவும் வேண்டாம் ; எனெ 

னில், கிறீஸ்துகாகர் ஒருவரோ உங்க 
ளுக்கு உபா த்தியா யராயிருக்கிழுர், 

11. ஆனால் உங்களில் பெரியவனா 
யிருக்கிறவன், உங்களுக்கு ஊழியனா 
யிருப்பானாக. 

12. எனென்றால் தன்னை உயர்த்து 
இறவன் தாழ்த்தப்படுவான். தன்னைக் 
தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான். 
லாக். 14-11; 15-14. 

18. கள்ள ஞானிகளாகய வேத 
பாரகரோ, பரிசேயரே, உங்களுக்கு 
ஐயோ கேடு! எனெனில் நீங்கள 
மனிதர்களுக்கு மோக்ஷ இராச்சியத் 
தை அடைத்துப்போடுகிறீர்கள். நீங் 
களும் அதில் பிரவே௫க்கிறதில்லை, பிர 
வேிக்கிறவர்களையும் பிரவேடக்க விடு 
இறதில்லை. 

மத்தேயு 88-ம் அதிகாரம். 

  

14, கள்ள ஞானிகளாகிய வேதபார 
சே, பரிசேயரே, உங்களுக்கு இயோ 
கேடு ! ஏனெனில் நீண்ட ஜெபங்களைச் 
ஜெபித்துக்கொண்டு, விதவைகளுடைய 
வீடுகளைப் பக்ஷிக்கிறிர்கள். இதஇினி 
மித்தம் ௮இகச் கடினமான தீர்வையை 
அடைவீர்கள், மாற், 19-40; இரக, 
20-47. 

15. கள்ள ஞானிகளாகய வேதபார 
கோ, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ 
கேடு! எனெனில், ஒருவனை உங்கள் 
சீவனாக்கக்கொள்ளும்படி. சமுத்திரத் 
தையும், பூமியையுஞ் சுற்றித்திரிகறீர் 
கள். ௮வனைச் சீஷனாக்னெபின்பு, உங்க 
ரிலும் இருமடங்காக ௮வனை நரக 
பு. ததினாக்குகிறீர்கள். 

16. குருடராகய வழிகாட்டிகளே, 
உங்களுக்கு ஐயோ கேடு! எனெனில் 
ஒருவன் தேவாலயத்தின்பேரில் ஆணை 

யிட்டால், ௮து ஒன்.றுமில்லையென்றும், 

தேவாலயத்திலுளள பொன்னின்பேரி 
ல் ௮ணையிடுகிறவன், அகுற்குக் கடனா 

ளியாயிருக்கிரனென்றுஞ் சொல்லுகி 
நீர்கள், 

17. மதியினரே, குருடரே, எது 
பெரிது? பொன்னோ, பொன்னைப் பரி 

சுத்தமாக்குகிற தேவாலயமோ:? 

18. பின்னையும் ஒருவன் பீடத்தின் 
பேரில் ௮ணையிட்டால், ௮து ஒன்று 
மில்லையென்றும், பீடத்தின்மேலுள்ள 

காணிச்கையின்பேரில் அணையிடுகிற 

வன், ௮.தற்குக் கடனாளியா கிரூனென் 
ஞ் சொல்லுகிறீர்கள். 

19. குருடரே, எதுபெரிது? காணி 

க்கையோ, காணிக்கையைப் பரிசுத்த 
மாக்குகிற பீடமோ ? 

    ‘9. உலகதீதில் ஈமக்குத் தகப்பன், எஜமான், உபாத்தியாயர்களிருக்தாலும், ௮வர்களெ 

ல்லாரையும்விட, சர்வேச£னே ஈமக்கு மேலான தகப்பனும், எஜமானும், குருவுமாயிருக்கி 

ரூர். எந்தத் தகப்பனானாலும், எஜமானானாலும், குருவானாலும், ஈசம்மை சர்வேகரனிடத்தி 

னின்று அ௮கற்றுவார்களானால், ௮வர்களை நாம் பின்பற்றச் கூடாதென்பது கருத்து,  



ங்கி. 

% 

20. கையால் பீடத்இின்பேரில் 
அணையிடுகிறவன் அ; தன்பேரிலும், 
அ௮தின்மேலுள்ள எல்லாவற்றின்பேரி 

லும் ஆணையிடுகிறான். 

் 2], தேவாலயச்தின்பேரில் ஆணையிடு 
இறவன் அதின்பேரிலும் ௮இல் வூக் 
இறவா பேரிலும் ஆணையிடுகிரான். 

22. வானமண்டலத்தின்பேரில் ஆணை 
பரிடுகிறவன் சர்வேசுரனுடைய பத்தி 
ராசனத்தின்பேரிலும், ௮தஇல் வீற்றிரு 
க்கிறவர்பேரிலும் ௮ணையிடுகிரன். 

23. கள்ள ஞானிகளாகிய வேதபார 

கரே, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ 
கேடு ! ஏனெனில் நீங்கள் துளசி, சோ 
மபு, சீரகங்களில் பத்தில் ஒருபாகம் 
காணிக்கையாகச் செலுத்திவருகையி 
லே, வேதப பிரமாணத்தில் ௮திக சன 
மானவைகளாகிய நீதியையும, இரக்க 

ததையும், விசுவாசத்தையும் விட்டுவிட் 

மாகள். இவைகளைச் செய்யவேண்டி 
யது; அவைகளையும் விடலாகாது, 
லக். 11-49. 

2, வழிக்காட்டிக் குருடரேோ, ஒரு 
கொசுகை விழுங்காதபடிக்கு உங்கள் 
பானங்களை வடிகட்டி, ஒட்டகத்தை 
விழுங்குகிறீர்கள். 

95. கள்ள ஞானிகளாகய வேதபார 
கரே, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ 
கேடு ! ஏனெனில் உங்கள் ௮ன்னபான 
பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தைச் சுத் 
தஞ்செய்கிறீர்கள். உங்கள் உள்ளத் 
லோ கொள்ளையும் அசுத்தமும் நிறைக 
தீவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். 

26. குருடனான பரிசேயனே, பாத் 
தரத்தின் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும் 

படி, முந்தமுந்த ௮தின் உட்புறத்தைச் 
சுததமபண ஹு. 

ee 

மத்தேயு 88-ம் ரதகொசம். 

  

27. கள்ளஞானிகளாகிய வேசுபார 
கரோ, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ 
கேடு! ஏனெனில், வெள்சைபடிச்சப் 
பட்ட கல்லறைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கி 
நீர்கள். அவைகள் வெளியே மனித 

க்கு அழகாய்ச் தோன்றினாலும், உள் 
ள மரித்தோருடைய எலும்புகளாலு 

ம் சகல ௮சுத்தத்தாலும் கிறைந்திருக் 
கின்றது. 

28. ௮த்தன்மையே, நீங்களும் வெ 
ளியே மனிதருக்கு நீதிமான்களென்று 
காணப்படுகிறீர்கள. உள்ளத்திலோ, 
கள்ள ஞானமும், ௮க்ரமமும் நிறைச் 
தவர்களாயிருக்கிறீர்கள். 

20. கள்ளஞானிகளாகிய வேதபார 
சுரே, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ 
கேடு ! ஏனெனில், நீங்கள் தீர்க்கதரிசி 
களுடைய சமாதிகளைக்கட்டி, நீதிமா 
ன்களின் கல்லறைகளைச் இங்காரித்து : 

20. எங்கள் பிதாக்களுடைய காலத் 
திலே, ராங்களிருநதோமானுல், தீர்க்க 
தரிசிகளுடைய இரத்தத்தைச் சிந்துவ 
தில், அவர்களோடு உடன்பட்டிருக்க 
மாட்டோம் என்கிறீர்கள். 

81. ஆகையால், தீர்க்கதரிசிகளைச் 
கொன்றவர்களுடைய புததிரராயிருக் 
இறீர்களென்று, நீங்களே உங்களுக்குச் 
சாட்டிகளாயிருக்கிறீர்கள். 

32. ஆதலால், நீங்கள் உங்கள பிதா 
க்களுடைய (பாவக்கிரம) அளவை 

நிரபபுங்கள : 

98.  சர்ப்பங்களே, விரியன்பாம்பு 
களின் சந்ததிகளே! நஈரகாக்கினைத் 
தீர்ப்புக்கு எப்படி. தப்புவீர்கள் £ மத், 
8-7. ் 
  

  

29, இங்கே பரிசேயர் இறந்துபோன தீர்க்கதரிரிகளுக்கு, கல்லறைகள் கட்டினதைப் 

பற்றி, யேசுசாதர் அவர்கள் பேரில் குறை சொல்ல நினைக்இறெஇல்லை. தீரீக்கதரிசகளை வா 
தைப்படுத்இ, அவர்களைக் சொன்றுபோட்ட பாவத்தை நினைத்து அழாமல், அவர்சளுக்குச் 

கல்லறைகள் மாச்.இரல் கட்டுகிறது கள்ளப் பத்தியென்று காட்டுகிருர்.  



      

  

68 மத்தேயு 24-ம் அதிகாரம். 
  

94. அசையால் இதோ, கான் தீர்க்க | விரும்பினேன், உனக்கு மனமில்லாமல் 
தரிசிகளையும், ஞானிகளையும், வேதசா | போயிற்றே. லூக், 18-84, 
ஸ்திரிகளையும் உங்களிடத்திற்கு ௮னு 88. ஆதலால், இதோ உங்கள் வீடு, 

ப்புகிறேன். நீங்களோ அவர்களில் இல உங்களுக்குப் பாழாய் விடப்படும். 

ராக் கொல்லுவீர்கள், லராச் லு 
வையில் அறைவிர்கள். சிலரை உங்கள் 
ஜெப அலயங்களில் வாரிலைடித்த, 

99. ஏனெனில் ஆண்டவருடைய 
நாமத்தினாலே வருகிறவர், ஆசர்வதிக் 

2 கப்பட்டவொன்று நீங்கள் சொல்லு 
சிலரை Qa (HSE oat தொடர்ந்து உபா மளவும், இதுமுதல் என்னைக் காணமா 
தப்பிர்கள். ட்டீர்களென்று உங்களுக்குச்சொல்லு 

85. நீதிமானான ௮பேலின் இரத்த கிறேன் என்ரூர். 

முதல், தேவாலயத்திற்கும், பிடத்திற் 24-ம், அதிகாரம். 
கும் நடுவே நீங்கள் கொலைசெய்த பரே லேபில் Ln aye | 
க்யொஸ் குமாரனாகிய சக்கரியாடின் “652 ன் அழிவுக்கும் ஈடுத்தீர்வை காள . x, ர டட, | BGO முன சமபவிச்கும ௮டையாளங்க : 
இச த்தமட்டும், பூமியில் Fagen | ளும், ௮,த்திமரத்தின் உவமையும், பிரமா 
நீதிமான்களின் இர,த்தமெல்லாம் உங் ணிக்க, அப்பிரமாணிக்க ஊழியனும். | 

கள்மேல் வரும்படியாக (இவ்விதம் செ 1. யேசுகாதர் தேவாலயத்தை விட் 
ய்வீர்கள்) ஆதி. 4-9 ; எபி. 11-4. டுப் புறப்பட்டுப் போகும்போது, ௮வ 

90. இவையெல்லாம் இரதச் சநத ருடைய சீஷர்கள் தேவாலயத்தின் | 
இயின்மேல் வருமென்று மெய்யாகவே கட்டிடங்களை அவருக்குக் காண்பிக்கு 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். ம்பொ.ரட்டு அவரிடத்தில் ௮ணுஇனா 

37. எருசலேமே, எருசலேமே, இர் ! ர்கள். மாத் 13-1; ons. 21-5. | 
க்கதரிசிகளைக் கொலைசெய்து, உன்னி 2. ௮வரோ வெனில், அவர்களுக்கு | 
டமாய் அ௮னுப்பப்பட்டவர்களைக் கல் | ப.றுமொழியாக : இவையெல்லாம் பார் | 
லால் எறிந்து கொல்லுகிருயே ; கோழி | க்கிறிர்களே. ஆகிலும், இங்கே இடிபடா ' 
யானது தன் குஞ்சுகளைக் தன் இறகுக | மல் கல்லின்மேல் சல் கிற்கப்போகிற 
ளுக்குள்ளே அ௮ணைத்துக்கொள்ளுகற ! இல்லையென்று மெய்யாகவே உங்களுக் 
துபோல, எத்தனையோ முறை கானும் குச் சொல்லுகிறேன் என்ஞா. லூக், | 
உன் குமாரர்கம்ா அணைத்துக்கொள்ள | 19-11, 
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5... பரேக்யொஸ் குமாரனாகிய சக்கரியாஸ் குருவாயிருந்.து பூசைப்பலியிடுற நேரச் | 
இலே, யோவாஸ் இராஜாவின் கட்டளைப்படி. கொல்லப்பட்டார். (2 காளா; 24-21). | 

89. அதாவது, இதுமுதல் நடுத்தீர்ககற சாள்வளாயில் யூதர்கள் நடுவில் யேசுநாதர் 
பிரசங்கச்கமாட்டாரொன்று அர்த்தமாம். 

2. கர்த்தர் மனுஷாவதாரச்தின் எழுபதாம் வருஷத்தில், உரோமாபுரி இராயனான | 
வெல்பாடசியானுடையகாலச் இல், தீத் தூஸ் என்ற சளவாயால், எருசலேம்ககரமும், ௮.இன் 
நடுவிலிருந் ச தேவாலயமும், தரைமட்டாக நிர்மூலம் பண்ணப்பட்ட. ஆடலும் அப்போது 
தேவாலயத்தின் ௮ஸ்.திவாரம் இடிக்கப்படாமலிருந்தத. ஆனால் ஏறக்குறைய முத்த று 
கருஷத் துக்குப் பிறகு, வேசச்தை மறுதலிச்ச ஜுலியானு என்த உரோமாபுரி இராயன் கத் 
தோலிக்கு உரோமான் திருச்சபைக்கு விரோதமாகவும், யூதர்களுக்குப் பிரியப்படும்படியா 
கவும், ஆண்டவருடைய இந்தத் தீர்ச்சசரிசனத்தை, பொய்யாக்கும்படிச்கு, இடிபட்ட தேவா 
லயத்தைத் திரும்பிச் கட்டி முடிக்கத்தக்கசாக, ஏராளமான ஆட்களையும் பணங்களையும் 
அனுப்பினான். ஆனால், வேலைக்காரர் பழைய அ௮ஸ்.இவாரங்களைப் பதித்து எறிந்து, புது 
அஸ்இவாரம்பேரட ஆரம்பித்தமாச்இரத்தில், தோண்டப்பட்ட அஸ்இவாரத்தல் நின்று, 
அக்கிணிச்சுவாலையெழும்மி, வேலையாட்சளையும் சேகரிக்கப்பட்ட சாமான்களையும் சட்டெரி 
Sg சாம்பலாக்கிப்போட்டத. கையால் இர்தச் தர்க்சசரிசனத்தைப் பொய்யாச்சச் செ 
ய். ச வேலையே ௮சைச் சம்பூரணமாய் நிறைவேத்தினதென் றதியவும். 
 



  

| மத்தேயு 94-ம் அதிகாரம், 6 
  

. 8. பின்னும் ௮வர் ஒலிவேத மலையி 
ன்மேல் உட்கார்ந்திருக்கும்போது, 
தஷர்கள் தனித்து அவரிடத்தில் வரது 

| இவைகள் எப்போது கடக்குமென்றும், 
உம்முடைய வருகைக்கும், உலகத்தின் 
முடிவுக்கும் அடையாளம் ஏதென்றும் 
எங்களுக்குச் சொல்லியருளும் என் 
ஞர்கள். 

4. யேசுநாதர் பிரத்தியுத்தாரமாக 
அவர்களுக்குச் சொன்னதாவது : ஓ 

வனும் உங்களை மயக்காதபடி எச்சரிக் | 
எபி. 5-0; கொ. | கையாயிருங்கள். 

2-18. 

5. ஏனெனில் Gna என் காமத் 
தைத் தரித்துக்கொண்டுவந்து : இறீஸ் 
நுநாதர் கானே என்றுசொல்லி அநேக 

ரை மயக்குவார்கள, 

0 அன்றியும் யுத்தங்களையும், யூத்த 
செய்திகளையும் கேள்விப்படுவிர்கள். 

ஆகிலும் கலங்காதபடிக்குப் பார்த்துக் 
கொள்ளுங்கள், ஏனெனில், இவைகள் 
WES வேண்டியதுதான். அகிலும் 
இனலனும் முடிவல்ல. 

7. எனெனில் தேசம் தேசத்தின் 
மேலும், இராச்சியம் இராச்சியத்தின் 
மேலும் விரோதமாய் எழும்ப, கொள் 

"சோ கோய்களும், பஞ்சங்களும் இடத் 
 அக்கிடம் பூமியதிர்ச்சிகளும் உண்டா 
கும், 

8. இவையெல்லாம் துயரங்களின் 
துவக்கமாமே, 

| 

| 9. அப்பொழுது உங்களை உபத்திர 
| வத்திற்குக் கையளித்து உங்களைக் 
கொல்லுவார்கள். என் காமத்தினிமித் 

தம் எல்லா ஜனங்களாலும் பகைக்கப் 
படுவீர்கள். மத். 10-17; லூக். 21-12 ; 
4. 15-20; 16-2. 
a 

  

  

  

10. அப்போது wCuat , Oa. 
பட்டு, ஒருவனா ஒருவர் காட்டிக்கொ 
டுத், ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பாச் 

கள். 

11. ௮ேக மாயத்தீர்க்கதரிசிகளும் 
எழும்பி ௮நேகரை மயக்குவார்கள். 

12. இவ்விதமாய்ப் பாவாக்கிரமம் 
பருந்ததினால், ௮கேகருடைய (தேல) 

நகம் குளிர்க்துபோம்,. 

18. ஆனாலும் முடிவுபரியந்தம் நிலை 

ற்பவன் எவனோ, ௮வனே இரட்டிக் 
கப்படுவான். 

14. மேலும் (மோக்ஷ) இராச்ஏயத்தி 
னுடைய இந்தச் சுவிசேலம் பூமி எங் 
கும் சகல ஜாதஇகளுக்கும் அத்தாட்சி 
யாகப் பிரசங்கிக்கப்படும் ; ௮கன்மேல் 
முடி.வு வரும், 

19. அதலால், தனியேல் தீர்க்கதரிசி 
யால் வசனிக்கப்பட்ட. ௮ருவருப்புக் 
குரிய நாசமானது திருஸ்தலத்தில் நித 

கக் காணும்போது, வாடுக்கிறவன் உண 

ரக்கடவான். மாற. 18-14; லூக். 21- 

20: தானி. 90-27. 

10. அப்போது யூதேயா சாட்டி 
லிருக்கிறவர்கள, மலைகளுக்கு ஓடிப் 
போகக் கடவார்களாக,. 

17. அ௮ரமியத்தில் இருக்கிறவனும் 
தன் விட்டிலிருந்து எதையாகிலும் 
எடுக்கும்படி. இறங்காஇருப்பானாக, 

18. வயலிலிருக்கிறவனும் தன் வஸ் 
இர.த்தை எடுக்கும்படி திரும்பா திருப் 
பானாக. 

19. அசக்காட்களில் கற்பவதிகளுக் 
ம், பாலூட்டுகிறவர்களுக்கும் ஐயோ 

கடு! 
. 

என் வவ வலமைதவு். சயவவவைவைளைகும ப்பட ட... 

15, உரோமர் பாளையம் எருசலேமை முற்றிகை செய்து அதை நெருக்குகிற காலத்தில், 
| எருசலேகிலுள்ள யூதருடைய பாளையம் தங்கள் கோவிலிலே தங்கியிருக்தது. ௮ப்மோது 
| ஒருவன் ஒருவனை வெட்டியும், குச்இியும் கொலைசெய்தும், இவை முதலிய பாவாக்கிரமங் 
| களைச் செய்தார்களென்று, இந்த முந்திகையின் சரித்திரத்தை எழுதினவர்களால் தெரிய 
| வருகிறது. அதுவே தேவாலயத்தில் ஈடக்கக் கூடாத அருவருப்புக்குரிய சாசமென்று 
। சொல்லப்படும், 
~   nearer
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20. ஆதலால் நீங்கள் ஓடிப்போவது 27. எனெனில் மின்னலானது இழக் 
மாரிகாலத்திலாவது ஒய்வுகாளிலாவது | கில் தோன்றி, மேற்குமட்டாகப் பிரகா 
கேரிடாதபடிக்குப் பிரார்த்தித்துக்கொ | சிப்பது எப்படியோ, அப்படியே மனு 
ள்ஞுங்கள். மகனுடைய வருகையுமிருக்கும். 

  

21. ஏனெனில், அப்பொழுது மிகு 26. பிணம் எங்கேயோ, ௮ங்சேயே 
ந்த உபத்திரவமுண்டாகும். அவ்வித கழுகுகளும் வக்துகூடும். லூக். 17-57. 
உபத்திரவம் உலகமுூண்டான காள் 

மதல் இக்காளமட்டும் இருந்த மில்லை. ப்பின் ரியன் ள, சந்திரன் 
இனி இருக்கப்போ ஜெதுமில்லை. தன்னொளி Sr eben பட்சத் 

22. அந்த நாட்கள் குறைந்தாலொ | ங்களும் வானத்தினின்றுவிழ, வானத் 

ழிய, எந்த மாம்சமும் பிழைக்கமாட் | தின் வல்லமைகள் அதிரும். இசை, 
டாது. ஆயினும் தெரிந்துகொள்ளப் 13-10; 82-57) யோவேல், 2-10; 
பட்டவர்களினிமித்தம் ௮ந்த காட்கள் 59-15: மாத. 18-24. 

குறைக்கப்படும். 

209, அர்காட்களின் உபத்திரியத்துக் 

on
 

30. ௮ப்பொழுது மனுமகனுடைய 

23. அக்காலத்தில், இதோ இறிஸ் | அடையாளமானது வானத்தில் காண 

SGT ST இங்கேயிருக்கிறார் அலலது, ப்படுவதுமன்,றி, பூமியிலுள்ள சகல 
அங்கேயிருக்கிறார் என்று யாராவது ஜாதி ஜனங்களும். புலம்பி, மனுமகன் 

தேயுங்கள். மாற. 13-21; க். ] 7- பத்தோடும் ம௫மையோடும் வருவ 

23. தைக் காண்பார்கள். லூக், 21-95; 

காட்டு, 1-7. 

81. அப்போது அவர் தம்முடைய 
தூதாகளை எக்காளப் பெருந்தொனி 

யோடு அனுப்புவார். அவர்கள் வான 
தீதின் மேல்முனை முதல், கடைமுனை 
வனாயில், கான்கு இசைகளிலுமிருந்து 
அ௮வசால் தெரிநததுகொள்ளப்பட்டவர் 

2௦. இதோ, முன்னதாக உங்களுக்கு | களைக் கூட்டிச்சேர்ப்பார்கள். ] கொ. 
அறிவித்தேன். 15-52; Gae. 4-15. 

26. ஆதலால், இதோ, அவர் வனார் | 892. அத்திமரத்தினின்.று ஓர் உவ 
தீரத்திலிருக்கிறுர் என்,று சொன்னா  மையைக் சுற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதி 
இம் வெளியே புறப்படாஇருங்கள். | ல் இளந்துளிர்கண்டு, இலைகள் தளைக் 
இதோ, விட்டுக்குள்ளேயிருக்கிுர் | கும்போது, கோடைகாலம் சமீபமாயி 
என்றாலும், விசுவசியா தேயுங்கள். ற்றென்று அறிநதிருக்கிறீர்கள். 

94. ஏனெனில் கள்ளக் இறீஸ்துக் 
களும், கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகளும 
எழும்பிக் கூடுமாகில் தெரிஈதுகொள்ள 
ப்பட்டவர்களை முதலாய் வஞ்சிக்கும் 
படியான பெரிய அடையாளங்களையும் 
அற்புதங்களையும் செய்வார்கள்.   

28. சழுகுகளுக்குப் பிசோதங் பெக் ( இடத்தைக் காட்டவேண்டியதில்லை. சாக் 
களாய் அவ்விடம் பறந்து போம். ௮வ்வண்ணமே ஈடுத்திர்க்றெ காளிலே, உலகத்தின் எப் 
பக்கத்திலுமிருர் து மனிதர்களெல்லாரும் உயிர்த்து, நவெராஇய யேசுநாதர் சுவாமியுடைய 
சமுதத் துக்கு தாங்களாய்ப் பறந்து போவார்களென்று அர்த்தமாம். 
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29. கட்சச்திரங்கள் விழுமென்கும்போது மெய்யான ஈட்சச்.இரல்களல்ல, கொள்ளி 
ஈட்சத்திரங்கள் ஆகாசத்தினின்று விழுக்து; மனிதருக்குச் சேதமும் மயச்சமுமுண்டாக்கும். 

30. மனுமகனுடைய அடையாளம் சிலுவைதான் என்று ௮நி௧. 
  

 



ர் 

    
  

99. இவ்வண்ணமே,. நீங்களும் இ 
வைகளெல்லாவற்றையும் காணும்போ 
த, ௮வர் சமீபமாய் வாசலருகே வந் 
இருக்கிருொொன்று ௮றிர்துகொள்ளுங 

Hol. 

வல் 

34. இவையெல்லாம் ஈடக்தேறுமள 
வும், இக்தச்சர்ததி ஓழிந்துபோவ 
இல்லையென்று மெய்யாகவே உங்களுக் 

குச் சொல்லுகிறேன். 

85. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து 

' போம். என் வார்த்தைகளோ ஒழிக 
,அபோகாது. மாற். 18-81. 

20. ஆனால் அந்த நாளையும் காழி 
'கையையும்பற்றிப் பிதா ஒருவரேயன் 
ஜி வேறெவனும், பாலோசகத்திலுள்ள 
, சம்மனசுக்களுமுகலாய் அறியார்கள். 

  
87. நோவா என்பவமுடைய நாட்க 

ளில் எப்படியிருந்கதோ, அப்படியே 

மனுமகனுடைய வருகையிலும் இருக் 
கும். ஆகி. 7-7; ors. 17-26. 

58. எவ்வாறெனில் சளப்பிரளயத் 
இம்கு முந்தின காட்களிலே, நோவா 
என்பவர் பேழையில் பிரவேசிக்கும் 

நாள்வரையில் ஜனங்கள் உண்டும், குடி 

தீதும், பெண்கொண்டும், கொடுத்துமி 

ருந்து, 

30. ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லாவற் 
றையும் வாரிக்கொண்டுபோகும் வரைக் 
கும் உணராதிருந்தார்கள். ௮வ்விசமே 

மனுமகனுடைய வருகையிலுமிருக்கும். 

  

40. அப்பொழுது இருவர் வயலிலி 
HES, ஒருவன் எபெடுவான், ஒருவன் 
விடுபடுவான். 

41. இரு பெண்கள் ஒரு இரிகையில் 

அரைத்துக்கொண்டிருக்க, ஒருத்தி 
எடுபடுவாள், ஒருத்தி விடுபடுவாள். 

er ae னை 

95. நீங்கள் காணும்போது என்றஇனாலே, அ௮ப்போஸ்தலர்களே இவ்வுலகத் இலிரு 
ந்து பார்ப்பார்களென்று அர்த்தமல்ல. இதில் எருசலேம் ஈகரத்தின் அழிவையும், உலகத் 

தின் முடிவையும் குதித்து யேசுநாதர் பேசுறெபடியால், முதல் காரியம் நிறைவேறுவதை | 
அப்போ இருந்ச மனிதருடைய தலைமுறை காணாமல் ஒழிர் து போவதில்லையென்றும், உல 

கத்தின் முடிவில் ஈடக்கப் போறவைகளைக் காணுந்தனையம் மனுக்குலத்தார் ஒழிர்து போ 
வஇல்லையென் றும் அர்த்தமாம், 

  

| ரனாக ஏற்படுத்துவான் என்று உண்     

49, அதலால். விழித்திருங்கள். | 
ஏனெனில் உஙகள் ஆண்டவர். எக்கேச | 

த்தில் வருவாசொன்று நீங்கள் அறியீர் | 
கள். பட் 

43. திருடன் எர்நேரத்தில் வருவா 
னென்று விட்டெஜமான் அ நிர்தருப் 
பானாகில், மெய்யாகவே விழித்திருந்து 

தன் விட்டைக். கன்னமிடவொட்டா 
னென்று ௮றிக்துகொள்ளுங்கள். மாற், 
13-38; லூக். 12-99. 

44. அப்படியே நீங்களும் மனும 
கன் எந்நேரம் வருவாரான்று அறி 
யா ததனாலே ஆயத்தமாயிருங்கள். 

  
45. தன் குடும்பத்தாருக்குத் தக்க 

வேளையில், ஆகாரம் கொடுக்கும்படி, 
அவர்களுக்கு எஜமான் ஏற்படுத்திய 
நம்பிக்கையும், விவேகமுமுள்ள ஊழி 
யன் யாரென்று நினைக்கிராய$ 

40. அவனுடைய எஜமான் வரும் 
போது, இப்படிச் செய்துகொண்டிருக் 

இறவனாக ஏர்த ஊழியனைக் காண்பா 
னே, ௮ர்த ஊழியனே பாக்கியவான். 
காட்ட. 10-15. 

47. எஜமான், தனது சாவ சம்பத் 

துக்களின்மேலும் ௮வனைக் காரியக்கா 

மையாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுக 
றேன். 

48. அனால் ௮ந்த ஊழியன் துஷ்ட 
ஞாயிருந்து : என் எஜமான் வரத் தாம 

இிக்கிருொன்று, கன்னிருதயத்தில் சொ 
ல்லிக்கொண்டு, 

40. தன் உடனூழியனா அடிக்கத் 
தொடங்கி, வெறியரோடு புசித்தும் 

குடி,தீனுமிருப்பானாகில்,    



  

  

50. அவன். நினையாத காளிலும், 

அறியாத நேரத்திலும் அவ்வூழியனு 
டைய எஜமான வந்து, 

51. அவனை நீக்கி, வஞ்சனைக்காரர் 
களோடே அவனுக்குப் பங்கை விதிப் 
பான், அவ்விடத்தில் அழுகையும் 
பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும். மத். 
18-49 ; 95-90, 

95-ம். அதிகா ரம், 

| ug துக் சன்னிகைசளின் உவமையும், தலே 
நீதுகளின் உவமையும், பொதுச் தீர்வை 
யின் விவரங்களும். 

1. அப்போது, மோக்ஷ இராச்சிய 

மானது தீபங்களைக் கையிலே எடுத்துக் 
கொண்டு, மணவாளனையும், மணவாளி 
யையும் எதிர்கொள்ளப்போன பத்துக் 

கன்னியர்களுக்கு ஒப்பாயிருக்கும். 

2, எப்படியெனில், ௮வர்களில் ஐக் 
தபேர் மதியீனரும், ஐந்துபேர் விவே 
இகளுமாயிருந்தார்கள். 

8. ஆனால் ஜந்து மதியினர்களும் 
தீபங்களை எடுத்துக் கொள்ளும்போ து 
தங்களோடு எண்ணெயையும் எடுத்துக் 
கொள்ளவில்லை. 

ஆ. விவேகிகளோவென்முல், தீபங்க 
ளோடு தங்கள் பாத்திரங்களில் எண் 
ணெயையும் எடுத்துக்கொண்டு போ 
ஞர்கள். 

5. மணவாளன் வரத் தாமதித்த 
போது, எல்லாரும் தாூங்கிவிழுந்து நித 
இரைபண்ணினார்கள். 

6. ஈடுச்சாமத்திலே : இதோ மண 
வாளன் வருஇருர் ; அவருக்கு எதிர 

கொண்டு போங்களென்று சத்தமுண் 
டாயிற்று, 

| 7. உடனே Hise கன்னியர்களெ 

ல்லாரும் எழுந்திருந்து, தங்கள் தீபங் 
கத் தயார்பண்ணிஞர்கள். 
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பு என்றறிக. 

மத்தேயு. 25-ம் அதஇகாசம். 

        

8. அப்போது. மதியீனர். விவேகி 
களை நோக்கி; எங்கள் இபங்கள். ௮வி 
ந்துபோ௫தது. உங்கள் எண்ணெ 
யில் எங்களுக்குக் கொஞ்சக் தாருங்கள் 

GT OST (api Barr, 

9. அதற்கு விவேககள் மறுமொழி 
யாக. ஒருவேளை உங்களுக்கும் எங்க 
ளுக்கும் பற்ருமல்போகும். ஆதலால் 

நீங்கள் விற்கீறவர்களிடத்திலே போய், 

உங்களுக்கு வேண்டியதை வாங்கெ் 
கொள்ளுங்கள். ௮துவே தாவிளை என் 
(yh ar. 

10. ௮ப்படியே அவர்கள வாங்கப் 

போன சமயத்தில், மணவாளன் வர 

தார். ௮ப்போது தயாராயிருந்தவர் 

கள் அவரோடு மணவகைக்குள் Gar | 

வேசிக்கவே கதவு அடைக்கப்பட்டது. 

      
11. கடைசியாய் மற்றக் கன்னிகை 

களும் வந்து, அண்டவசே ! அ௮ண்டவ 

Cr) எங்களுக்குத் இிறர்தருளுமென்று 
பிரார்த்திக்க, 

12. அவர் மறுமொழியாக: உங் 

கலா ௮றியேனென்று உண்மையாகவே 
சொல்லுகிறேன் என்ஞளர். 

13. ஆகையால் விழிப்பாயிருங்கள். 

ஏனெனில் காளும் நா மிகையும் உங்க 

ளுக்கு தெரியாது. மாத். 18-98. 

14. மேலும், (பரலோக இராச்சிய 
மானது) புறதேசத்துக்குப் பிரயாண 
மாய்ப் போன ஒரு மனிதன் தன் ஊழி 
யரை அழைத்து அவர்களிடத்தில் தன் 
இரவியங்களை ஓஒப்பித்தது போலாகும். 

15. ௮வன் ஒருவனுக்கு ஐந்து தலே 
ந்தும், வேறொருவ னுக்கு இரண்டுதலே 

ந்தும், இன்னொருவனுக்கு ஒன்றுமா ௧, 
௮வனவனுடைய சக்திக்குத் தக்கபடி. 
கொடுத்து, உடனே பிரயாணமாய்ப் 
போனான். ன | 

  
1, மோக்ஷ இராச்சியம் என்பது இவ்விடத்தில் யு.தீத சபையாகயெ இருச்சபைதான் 

_.|



co ஸ் லை 

| 

| 

. 10. ஜர்து தலேர்தை வாங்கெவன் 
| போய், அவைகளைக்கொண்டு உழை 
(த்து) வேறு ஐர்தைச் சம்பாதித்தான். 

17. அவ்வண்ணமே இரண்டு தலேக் 
தை வாங்கெவனும் வேறு இரண் 

டைச் சம்பாதித்தான். 

18. ஒன்றை வாங்கினவனோ போய், 
பூமியைத் தோண்டித் தன் எஜமானு 
டைய பணத்தைப் புதைத்துவைக் 
தான். 

19. வெகு காலத்துக்குப்பின், அந்த 
ஊழியருடைய எஜமான் வந்து, ௮வர்க 
களிடத்தில் கணக்குக் கேட்டான், 

20. அப்பொழுது, ஐந்து தலேர் 
தைப் பெற்றுக்கொண்டவன் ௮ணுகி 
வேறே ஐந்து தலேந்தை ஓப்புக்கொடு 
sgl: ஆண்டவனே ! ஐந்து தலேர்தை 

cor ar sg ஓஒப்புவித்தோ, இதோ 
வேறைந்தை ஆதாயமாகச் சம்பாதித் 
தேன் என்றான். 

  

21. எஜமான் அவனைப்பார்த்து 2 
சவவாஸ், ஈம்பிக்கையுள்ள ஈல்ல ஊழி 
யனே! நீ சொற்பக்காரியங்களில் பிர 
மாணிக்கனாயிருக்ததினால், ௮கேக கா 
மியங்களின்மேல் உன்னை ௮இிகாரியாக் 
குவேன். உன் எஜமானுடைய சந்தோ 
aR SIE Gar பிரவேசி என்றான். 

22. அப்படியே இரண்டு தலேர்தை 
வாங்னெவலும் வந்து 2 ஆண்டவனே ! 

என்வசத்தில் இரண்டு தலேந்தை ஒப்பு 
வித்தோோ, இதோ வேறிரண்டைச் சம் 
பாதித்தேன் என்றான். 

23. எஜமான் அ௮வனைப் பார்த்து: 
சவவாஸ், நம்பிக்கையுள்ள ஈல்ல ஊழி 
யனே ! நீ கொஞ்சத்தில் பிரமாணிக்க 
முள்ளவனாயிருக்ததினால், Gna ani 
யங்களின்மேல் உன்னை அுஇகாரியாக 

| ஸ்தாபிப்பேன், உன் எறமானுடைய 
சர்தோஷத்துக்குள் பிரவேச என்றான். 

      
_ 44. பிறகு ஒருதலேந்தை வாங்கெ 
வனும் வந்து : ஆண்டவனே ! நீர்கண் 
பப்புள்ள மனுவனென்று ௮.றிவேன். 
ணை 
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நீர் விதையாக இடத்தில் ௮றுக்றவ 
ரும், தெளிக்காச இடத்தில் சேர்க்கிற 
வருமாயிருக்கிதீர். ° 

25. அககையால் நான் பயந்து போய், 
உமது தலேந்தைப் பூமியில் புதைத்து 
வைத்தேன். இதோ, உம்முடையதைப் 
பெற்றுக்கொள்ளும் என்றான், 

20. எஜமான் மாறுத்தரமாக; செ 
ட்ட சோம்பேறி ஊழியனே ! கான் 
விதையாச இடத்தில் ௮றுக்கிறவனும், 
தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவனு 
மென்று ௮.றிஈதிருந்தாயே, 

27. ஆகையால் என் பணத்தை 8 
காசுக்காரரிடத்தில் போட்டுவைக்க 
வேண்டியதாயிருந்தத. அப்போது 
நான் வநது, என்னுடையதை வட்டி 
யோடு பெற்றிருப்பேனே என்று சொ 

ல 9 

28. இவனிடத்திலிருக்கிற தலேந்தை 
எடுத்துப் பத்துக் தலேந்துள்ளவனுக் 
குக் கொடுங்கள், 

29. ஏனெனில் உள்ளவனுக்குக் 
கொடுக்கப்படும், ௮வனும் சம்பூரண 
னாவான். இல்லா தவனிடத்திலிருச் 
தோ, ௮வனுக்குள்ளதாகத் தோன்று 
கிறதும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். மத், 
19-12; மாற், 4-25; ora. 8-18; 
19-26. 

80. பிரயோஜனமற்ற இந்த ஊழிய 
னைப் புறம்பான, இருளிலே தள்ளுங் 
கள். ௮ங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பு 
முண்டாயிருக்கும் என்றான். 

21. அன்றியும் மனுமகன் தமது மகி 
மைப்பிரதாபத்தில் வரும்போது, சகல 

சம்மனசுக்களும் ௮வசோடு வர, ௮வர் 
தமது மகத்துவ பத்திராசனத்தில் வீற் 
நிருப்பார. 

99. அப்போது சகல ஜாதி ஜனங்க 

ளும் ௮வர் முன்பர்கக் கொண்டுவந்து 
சேர்க்கப்பவொர்கள். மேய்ப்பன்ன 
வன் வெள்ளாடுகளினின்று செம்மறி 
யாடுகளைப் பிரிப்பதுபோலே, அவரும் 
அவர்களை வெவ்வேருகப் பிரித்து, 

    10
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8௦. செம்மறியாடுகளைத் தமது வல 

து பக்கத்திலும், வெள்ளாடுகளைத் 
தமது இடது பக்கத்திலுமாக நிறுத்து 

வார். 

84, அப்போது அரசன் தமது வலது 
பக்க.த்திலிருப்பவர்களை கோக்சச்சொ 
ல்லுவார் : என் பிதாவினால். ஆசீர்வதி 
க்கப்பட்டவர்களே ! வாருங்கள், உல 
கமூண்டானது முதல் உங்களுக்காக 
ஆயச்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற இரா 
ச்செச்தைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுங் 
கள. 

85. ஏனெனில் நான் படயாயிருந் 

தேன், எனக்குப் போஜனங் கொடுத்த 
ர்கள். தாகமாயிருநதேன், எனக்குப் 

பானக் கொடுத்தீர்கள். பரதேசியாயி 
ருந்தேன், எனக்கு விடுஇ கொடுத்தீர் 

கள். இசை, 58-7 ; எசே. 19.7. 

90. கான் வஸ்இரமில்லா இருந்தேன், 
எனக்கு வஸ்இரம் கொடுத்தீர்கள். 
வியா தயாயிருஈதேன் ; என்னை விசாரி 
க்க வந்தீர்கள். காவலிலிருக்தேன் ; 
என்னைப் பார்க்கவந்தீர்கள் என்பார். 
Due, 7-39. 

37. அப்போது நீதிமான்கள் பறு 
மொழியாக ௮வரை நோக்கி : அண்ட 
வோ ! நீர் எப்போது பசியாயிருக்கக் 
கண்டு உமக்குப் போஜனங்கொடுத் 

தோம்? தாகமாயிருக்கக் கண்டு உமக் 
குப் பானங்கொடுத்தோம்? 

98. கீர் எப்போது பரதேூயாயிரு 
க்கக் கண்டு உமக்கு விடுதி கொடுத் 
தோம்? அல்லது வஸ்திரமில்லா திருக் 

"கக் சண்டு வஸ்தரங்கொடுத்தோம்?   
39. எப்பொழுது நீர் வியாதியுள்ள 

வராக அல்லது காவலிலிருக்கியவரா 
கக் கண்டு உம்மிடத்தில் வந்தோம் $ 

என்று கேட்பார்கள். 

, 40, அரசன் அவர்களுக்கு மறுமொ 
pure 2 என்னுடைய மிகவும் சிறிய 

  
          

சகோதரர்களாக இவர்களில் ஒருவ 
னுக்கு நீங்கள் செய்தபோதெல்லாம், 
எனக்கே அதைச் செய்தீர்களென்று 
மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லு 
கிழேன் என்பார். 

41. பிறகு ௮வர் இடது பக்கத்திலி 
ருப்பவர்களை கோக்க : சபிக்கப்பட்ட 
வார்களே ! என்னைவிட்டகன்று, பசாசு 

க்கும் அதன் அ£தர்களுக்கும் ஆயத் 
தம் பண்ணப்பட்டிருக்கி ற் நித்திய IS 
இனியிலே போங்கள், ws. 7-23; 
ars. 13-27; ea. 6-9. 

42. ஏனெனில், கான் பூயாயிருந் 
தேன், நீங்கள் எனக்குப் போஜனங் 

கொடுக்கவில்லை. தாகமாயிருக்தேன், 
எனக்குப் பானங்கொடுக்கவில்லை. 

43. பாதேசியாயிருக்தேன், நீங் 

கள் எனக்கு விடுதிகொடுக்கவில்லை. 

வஸ்இரமில்லா தருகதேன், நீங்கள் என் 
னை உடுத்தினதில்லை. வியாதியஸ்தனும் 
சிறையாளியுமாயிருநதேன், நீங்கள் 
என்னைச் சநஇக்கவில்லை என்பார், 

44, அப்போது அவர்களும் ௮வரு 
க்கு மாறுத்தாரமாக, ௮ண்டவரே ! நீர் 
ப௫ித்திருக்கிகதையாவது, காகமாயிரு 
க்கிறதையாவது, பாதேசியாயிருக்கிற 
தையாவது, வியாதியாயிருக்கிறதையா 
வது, காவலிலிருக்கிறதையாவது நாங் 
கள் எப்போது கண்டு, உமக்கு உதவி 
செய்யாமலிருகதோம்? என்பார்கள். 

44. அப்பொழுது அவர் அவர்களு 

க்குப் பிரத்தியுத்தாரமாக : ௮திக சிறி 
யவர்களாகய இவர்களில் ஒருவனுக்கு 
நீங்கள் செய்யாதபோதே, எனக்கே 
செய்யா திருநதீர்களென் று, மெய்யா 
கவே உங்களுக்குச், சொல்லுகிறேன் 
என்பார். 

40. இவ்விதமாக இவர்கள் நித்திய 
ஆக்கினைக்கும், நீதிமான்களோ, நித் 

இய சீவியத்திற்கும் போவார்கள் 
என்று திருவுளம்பற்றினார். தானி, 
12-2; sq. 0-29.  
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| 20-ம். அ] திகா ரீ ம். 

சடைச இராப்போசனமும், தேவநற்கருணை 

1 யை உண்டாக்கனெதும், இறீஸ் துராதரு 

டைய பாடுகளின் வரலாறும். 

1. யேசுகாதர் இந்த வாக்கியங்களை 
।யெல்லாஞ் சொல்லி முடி.த்தபின்பு 
 சம்பவித்ததேதெனில், அவர் தம்மு 

டைய சிஷர்களைப் பார்தது : 

| 

  
2. இரண்டு நாளுக்குப்பின், பாஸ் 

-தாப்பண்டிகை வருமென்றும், அப்போ 
து மனுமகன் சிலுவையில் அ௮றையப் 

படும்படி. கையளிக்கப்படுவாரொன்றும் 
 அதிக்திருக்கிதீர்களே என்ளுர். மாற், 
14 1; oe. 22-1. 

). அத்தறுவாபிலே, பிரதான ஆசா 
பும், ஜனத்தின் மூப்பரும், கைப் 

, பாஸென்னப்பட்ட பெரிய குருவினு 
டைய அ௮ரமனையிலேகூடி, 

. 4, யேசுகாதரைக் கபடமாய்ப் பிடித் 
துக் கொலைசெய்யும்படி அலோசனை 

| செய் தார்கள். 

். ஆனாலும் ஒருவேளை ஜனங்களுக் 
| (Har ளே கலகமுண்டாகாதபடி, இதைக் 

ருநாளில் செய்யவொண்ணாது என் 

ூர்கள். 

0. யேசுகாதர் பெத்தானியாவூரில் 
குஷ்டரோகியாயிருந்த சீமோனென்ப 
வன் விட்டிலிருக்கையிலே, 

7. ஓர் ஸ்திரி விலையேறப்பெற்ற பரி 
மள தைலமுள்ள வெள்ளைக்கல் சிமிகாக் 
கொண்டுவந்து, அவரிடத்திலணுக, 
பந்தியிலிருந்த அவருடைய சிரசின் 
மேல் ஊற்தினாள். மாற். 14-8; அரு. 
11 -2; 12-3. 

அவவை   வரைக் காட்டிக் கொடுக்கும்படி... Fl |   

8. சிஷர்களோ இதைக்கண்டு, Ber : 
ந்து சொன்னதாவது : இந்த கஷ்ட | 

என்னத்துக்கு 2 ட 

  

9. இதை உயர்ந்த சொயத்துக்கு' ட 
விற்றுத் தரித்திரருக்குக் கொடுத்திருக் | 
கலாமே என்மார்கள். 

10. ஆனால் யேசுகாதர் இதையறிந் 
அ அவர்களுக்குச் சொன்னதாவது : 

Dis ஸ்திரியை ஏன் தொர்தரவபண் 
ணுஅிதீர்கள் ! £ உண்மையாகவே இவள் 
என்மட்டில் நற்கிரியையைச் செய்திரு 
EB apa. | 

11. ஏனெனில் தரித்திரர் எப்போ 
அம் உங்கள் நடுவிலிருக்கிளுர்கள். நா 
னோ உங்கள் நடுவில் எப்போதும் இருப்: 

பதில்லை. 
6் . + . பூ . ச 

12. அப்படியிருக்க, இவள் இந்தத் 
தைலத்தை என் தேகத்தின்மேல் ஊற் 
Det 1 என்னை அடக்கம்பண்ணத்தக் 
சு,.தாகச் செய்தாள. 

19. உலகமுழுதும் இந்தச் சுவிசே 
ஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிற இடமெல் 
லாம், இவள் செய்ததும் இவளுடைய 
ஞாபகமாகச் சொல்லப்படுமென்று, 
மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லு 

BC mest eres mr. 

14. அப்போது பன்னிருவரில் ஒரு 
வனாகிய யூதாஸ் இஸ்காரியோ த்தென் 
பவன் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்திற் 
குப்போய்: மாற். 14-10; லூக். 22-4, 

15. கான் வரை உங்கள் கையில் 
ஒப்புக்கொடுப்பேன் ; நீங்கள் எனக்கு 

என்ன கொடுப்பிர்கள் ? என்று கேட்க, 
௮வர்கள் ௮வனுக்கு மூப்பதுவெள்ளிக் | 
காசு கொடுக்கும்படி. தீர்த்தார்கள். | 

16. ஆதலால், ௮வுன் அதுமுதல் 

    

wa சடிக்கொ ண்டிருந்தான். 
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பண்டிகையின் முதல் காளிலே, சிஷர் 
ள் பேசுரசாதரிடத்தில்வர்து. பாஸ்கா 
வப் புசிப்பதற்கு ஈாங்கள் எங்கே 
உமக்கு ஆயத்தம்பண்ணச் சத்தமா 
Sensi என்றார்கள். மாற். 14-12; 
ers. 22-7. 

838. யேசுநாதர் பிரத்தியுத்தாரமாக: 
சுள் பட்டணத்திலே இன்னானிடக் 

இத்குப்போய், அவளை நோக்கி : என் 
சாலம் சமீபித்திருக்கன்றது. என் சவ 
ர்ச்ளோடு உன் விட்டில் பாஸ்காவைக் 
கொண்டாடுவேன் என்பதாய்ப் Cuts 
கர் சொல்லுகிராரன்று சொல்லுங்கள் 
என்றார். 

19, சீஷர்கள், யேசுநாதர் தங்களுக் 
குக் கற்பித்தபடியே செய்து, பாஸ்கா 
னவ ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். 

20. பின்பு சாயரட்சையானபோது, 
அவர் தம்முடைய பன்னிரண்டு சீஷர் 
களோடுங்கூடப் பநஇயமர்நதார். மாற், 
14-17; அரக். 22-14, 

21. அவர்கள் ௮சனம்பண்ணிக்கொ 
ண்டிருக்கையிலே, ௮வர் ; உங்களிலே 
ஒருவன் என்னைக் காட்டிக் கொடுக்கப் 
போடூரொுனென்று மெய்யாகவே உங்க 

க்குச் சொல்லுகிறேன் என்றுர், 
அரு. 18-31. 

22. ஆதலால் அவர்கள் மிகவுக் துக் 
இத்து : ஆண்டவரே ! நானோவென்று 
ஒவ்வொருவரும் சொல்லக் கொடங்க 
ஞர்கள்.   

9, அப்படியிருக்க, புளியாச அப்பப் 
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23. அவசோ அவர்களுக்குப் பிச்] 
இயுத்தாரமாகச் சொன்றஜிதாவ்து !' 

என்னோடு பாத்திரத்தில் சையிடுகறல 
னே என்னைக் காட்டிக்கொடுப்பான், 

      

24, மனுமகன் தன்னைக்குறித்து 
எழுதப்பட்டபடியே போகிருர், ஆயி 
னும் மனுமகன் எந்தமனிதனாலே காட் 
டிக்கொடுக்கப்படுிவாரோ, அவனுக்கு 
ஐயோ கேடாம். ௮ந்த மனிதன் பிறவா 
இருந்தால் ௮வனுக்கு சஈலமாயிருக்கும் 
என்றார். சக், 40-10. 

25. அ௮வளாக் காட்டிக்கொடுத்த 
யூதாஸென்பவன் ௮வரை நோக்கு, 
குருவே! கானோ என்று கேட்க, நீயே 
சொல்லுகிழய் என்ளுர். 

20. அப்படியே அவர்கள் ௮ு௫௪னம் 
பண்ணிக்கொண்டிருச்கையில், யேசுநா 
தர் ௮ப்பத்தை எடுத்து அசீர்வதித் 
அப் பிட்டுத் தம்முடைய ௪ீஷர்களுக் 
குக் கொடுத்து: இதை வாகங்இப் புசியு 
ங்கள், இது என் சரீரமாயிருக்கிறது 
என்முர், 1. கொ, 11-24, 

27. பின்பு ௮வர் பாத்திரத்தையும் 
எடுத்துத் தோத்திரஞ்சொல்லி, ௮தை 
அவர்களுக்குச் கொடுத்து: நீங்கள் எல் 
லாரும் இதிலே பானஞ்செய்யுங்கள். 

26. எனெனில் இது பாவங்களின் 
பொறுத்தலினிமித்தம், அகேகருக்கா 
கச் செதப்படும் புதிய உடன்படிக்கை 
யின் என் இரத்தமாயிருக்கன்றது. 

    
17. புளியாத அப்பப். பண்டிகையின் 

இங்கே பாஸ்கா என்பது ௮ந்த சாளில், சாப்பிடக் கு.நிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாம். யூத 
ர்களுக்கு மு,தல் மாசமாயெ, நீசான் மி” 14-ம் ௨ சாயந்தரம் பாஸ்குத் இருசாள் துவக்க 
னது. அதுமுதல் ஏழுசாள் வளாயில், புளியாச அப்பஞ் சாப்பிமெபடி, சகட்டளையாயிருக் 
தீது, ரீசான் என்றெ மாசம் தமிழ் பங்குனி மாசத்தோடு பொருர்தும். (லேவித். 98.5, 8.) 

26. இவ்விடத்தில் யேசுகாதர்சுவாமி, இது என் சரீரமென்று சொல்லுகராரோயொ 
திய இதிலென்றாவது, இத்தோடென்றாவது, இது என் சரீரத்தின் ௮டையாளமென்றா 

த்து சொல்லுறெதில்லை. ஐசையால் ௮ப்பமானது யேசுகாதருடைய திருச் சரீரமாக மாதிப் 
போகிறதென்று சொல்லவேண்டியது, 

{ 27. 

செல் 
ப்பட் ர ட 

நோ நறு ஜா எர ரான் 

் நீங்களெல்கோரும் : -யேசுசாசர் இந்த வார்ச்சைசளைப் பன்னிரண்டு அப் 
கலகல பார்த் தச் சொல்லுகிறாரொழிய சசல இறீஸ்துவர்சளையும் அரித்த 

, 
னன்! eatin ப்பட்ட ட் டப ய் ப்ப ப் ட்ட * ட்ட 

மூதல் காள்? ௮தாவத வியாழக்இிழமை,  



    

  
“oer பிதாவே! கூடுமாகில் இர்சப் பாத்திரம் என்னைவிட்டு அகலக்கடவது, 

ஆகிலும் என் மன இன்படியல்ல ; உம்முடைய திக சச்தின்படியாகட்டும்.'' 

(மத். 26-39.) 
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இராச்சியத்திலே உங்களோடுகூட ma 
மான தஇிராட்சப்பழ இரசத்தை நான் 
பானம்பண்ணும் நாள்வனாக்கும், 
இதை நான் பானம் பண்ணுவதில்லை 
என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் 
என்றார். 

80. மேலும் சங்கேம்பாடின பின்பு, 
ஒலிவேச் மலைக்குப் புறப்பட்டுப் போ 
ஞர்கள், 

531. அப்பொழுது யேசுகாதர் அவர் 
களை கோக்கி: இந்த இராத்திரியிலே 
நீங்களெல்லாரும் என்னிமித்தம் இட 

றல் படுவீர்கள். ஏனெனில் மேய்ப்ப 

னை அடிப்பேன். - மந்தையின் ஆடுகள் 
சிதறுண்டுபோகுமென்று எழுதியிருக் 
கின்றது. மாற். [4-27; ௮௬. 16-82 
&&, 13-7. 

82. ஆலை நான் உயிர்த்தெழுந்த 
பிறகு, உங்களுக்கு முன் கலிலேயா 

நாட்டுக்குப் போவேன் என்றார். மாற், 

14-28 ; 16-7. 

93. அப்பொழுது இராயப்பர் ௮ வரு 

க்கு மறுமொழியாக: உம்மைப் பற்றி 
எல்லாரும் இடறல்பட்டாலும், நான் 
ஒருபோதும் இடறல் படேன் என்முர். 

84, யேசுகாதரோ ௮வரை கோக் 
&: இந்த இராத்திரியிலே சாவல் 
கொக்கரிக்குமுன், மும்முறை நீ என்னை 
மறுதலிப்பாயென்று மெய்யாகவே 
உனக்குச் சொல்லுகிறேன் என்ளுர். 

மாத், 14-30 ; அரு. 18- 88. 

  
ிகூட நான் சாகவேண்டியிருந்தாலும் 

டட 
29. இதுமுதல், இனி என் பிதாவின் 

  

உம்மை மறுதலியேன் என்றார். அவ் 
வண்ண்மே சீஷர்களெல்லாரும் சொன் 
னார்கள். மாற். 14-51 ; தூக், 92-54, 

90. பின்பு யேசுநாதர் ௮வர்களோ 
டுகூட ஜெத்சேமனி என்னப்பட்ட 
gman evens TES வந்து, தம்முடைய 
ஷர்களை நோக்கு, கான் ௮ங்கேபோய் 

ஜெபம்பண்ணுமளவும், நீங்கள் இக்கே 
உட்கார்ந்திருங்கள் என்று சொல்லி, 

37. இசராயப்பராயும், செபெதையுவி 
ன் குமாரரிருவனாயும் அழைத்துக் 
கொண்டுபோய், அயரப்படவும், ஆயா 
சப்படவும் துடங்கினார். 

88. மேலும் அவர்களைப்பார்த்து: 
என்னாத்துமம் ஊரணமட்டும் துக்க 
மாயிருக்கறது. நீங்கள் இங்கே தக்க, 
என்னோடுகூட விழித்திருங்கள் என் 
api. 

89. பிறகு ௮வர் சற்று அப்பால் 
போய், முகங்குப்புறவிழுந்து : என் 
பிதாவே! கூடுமாகில் இதப் பாத்தி 
ரம் என்னைவிட்டு ௮கலக்கடவது. ஆ௫ 
லும் என் மனதின்படியல்ல, உம்மு 
டைய சித்தத்தின்படியே ஆகட்டுமென் 
௮ சொல்லி வேண்டிக்கொண்டார். 

40. பின்னும்௮வர் தம்முடைய சீஷர்க 
ளிடத்துற்கு வந்து, அவர்கள் கித்தினா 
செய்கிறகைக் கண்டு, இராயப்பரை 
நோக்கி : இப்படி ஒருமணிநேரம் என் 
னோடுகூட விழித்திருக்க உங்களாலே 
கூடாமல்போயிற்ஜே ? 

41. நீங்கள் சோ தனைக்குட்படா தபடி.க் 
கு விழித்திருந்து, ஜெடஞ்செய்யுங்கள். 
மனமானது வேகமுளளதுதான், மாம் 
சமோ துர்ப்பலமுள்ளது என்றூர். 

  

89. அதற்கு இராயப்பர் : உம்மோ 

| 
! 
| 
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29, இந்த வாக்யெத்திற்கு அர்த்தமாவது: இந்த பாஸ்காவானது நாம் உங்களோடு 
கத கடை விருந்தா யிருக்கிறபடியினாலே, நான் பாபெடுஇறதற்கு முன்னே உங்க 
/ளாடுகூட இசைப் புசிக்க, மிகுந்த ஆசையாயிருந்தேன். கான் இதுமுதல் இவ்வுலகத்தி 
லை மறுபடியும், இந்தச் இராட்ச ரசச்தை, உங்களோடுகூடப் பானம்பண் ணுவதில்லை, 

  

“னால் நம்முடைய பிதாவின் இராச்சியமாய மோக்ஷ£த்திலே உங்களோடுகூட புசித்து, 
“ues ரசமாகிய மோக. ஆனந்தத்தை என்றென்ழைக்கும், உங்களோடுகூட சூத்த 
| &ருவேனென்றர்த்தமாம்.    



  

  

78 மத்தேயு 26-ம் அதிகாரம். 
  

42. ௮வாமறுபடியும் இரண்டாமுறை 
போய்: என் பிதாவே! இந்தப் 
பாத்தரத்தைகான் உட்கொண்டாலொ 
ழிய, இது௮அகன்றுபோகக்கூடா தால், 
உமத த்தத்தின்படியேற௮ுகக்கடவதெ 
ன்று சொல்லி வேண்டிக்கொண்டார். 

43. பின்பு அவர் திரும்பிவந்தபோது, 
அவர்கள் நித்திரை செய்கிறதைக் கண் 
டார். ஏனெனில், அவர்களுடைய கண் 
கள தாக்கமயக்கங்கொண்டிருஈதன. 

44, ஆதலால் அவர்களைவிட்டு அவர் 
மறுபடியும் போய், அந்த வாக்கியத் 
தைத்தானே சொல்லி மூன்ருமுறை 
யம் வேண்டிக்கொண்டார, 

45. பின்னும், ௮வர் தம்முடைய சிஷ 
ர்களிடத்தில் வது, ௮வர்களைநோக்கி: 

நீங்கள் இப்போது நித்திரைசெய்று 
இளைப்பாறுங்கள், இதோ நேரம் அடு 
தீதிருக்கின்ற௫. மனுமகன் பாவிகளு 
க்குக் கையளிக்கப்படப்போடஞர். 

40. எழுந்திருங்கள், போவோமாசு; 
இதோ என்னைக் காட்டிக்கொடுப்பவன் 
நெருங்கு வரதிருக்கிரான் என்ஞார். 

47. ௮வர் இன்னம் பேசிக்கொண் 
டிருக்கையிலே, இதோ பன்னிருவரில் 
ஒருவனாகிய யூகாகம், ௮வஹனோடுகூட 
பிரதான ஆசாரியராலும் ஜனத்தின் 

மூப்பராலும்௮னுப்பப்பட்ட இரளான 
ஜனங்களும் கத்திகளையும் தடிகளையும் 

எடுத்துக்கொண்டு வாதார்கள். மாற், 
14-48; லூக் 22-47; ௮௬. 18-3; 

அப். 1-16. 

48. அவரைக் காட்டிக்கொடுத்தவ 
னோ, அவர்களுக்குக் கொடுத்திருநத 
அடையாளமாவது : நான எவ (ps 

தஞ்செய்வேனோ, ௮வன்தான். அவனை 

ப்பிடித்துக்கொள்ளுங்களென்றுசொல் 
“என், 

கையால், உடனே அவன் 

Gunes ae i தீதில் வந்து: குருவே! 

    

  

வாழ்சவென்றுசொல்லி அவனா முத் 
தமிட்டான். 

௦0. யேசுகாதர் வனை கோக்க: 
சிரேகிசனே, எதுக்காக வந்திருக்கிஞய்? 
என்னார். ௮ப்போது ௮வர்கள் நெருங்கி 
யேசுராதாமேல் சரங்களை நீட்டி , 

அவரைப் பிடித்தார்கள். 

ol. ௮ப்போது Cw mon தரோடி Ge 

தவர்களில் ஒருவன் கைநீட்டிக் தன் 
பட்டயத்தை உருவி, பெரிய குருளின் 

வழியளைத்தாச்?, அவன் காதற 

25, அப்பொழுன், யேசுநாதர் ௮வனை 
நோக்க : உன் பட்டயக்சை ௮தனிடத் 

இில்போடு, எனெனில் பட்டயத்தை 
எடுபபவர்களெல்லாரும் பட்டயத் 
தாலே மடிவார்கள். ஆ. 0-0; 

சு. 13-10, 

9. சான் என் பிதாவை பன்டக் 

கூடாதென்றும், அவர் பன்னிரண்டு 
சேனைக்கதிகமான தேவதூதர்களை இ 
க்ஷணமே என்னிடத்தில் அ௮லுப்பமாட் 
டாளொன்றும் நினைக்கிராயோ 2 

காட் 

91. அப்படியானால் இவவிதமாய்ச் 
சம்பவிக்கவேண்டுமென்கிற வேத வாக் 
இயங்கள் எப்படி நிறைவேறும் என்று 
இருவுளம்பற்றினார். இசை. 56-10. 

DD. அரநேரத்தில் யேசுகாதா ஜனக் 
கூட்டத்தை நோக : நீங்கள் என்னை 

கள்ளனைப்போல கத்தியோடும், 

தடிகளோடும் பிடிக்கப் புறப்பட்டு வக 
இர்கள். நாள்தோறுந தேவாலயத்தி 
லே போதித்துக்கொண்டு உங்கள் ஈடு 
வில் உட்கார்ஈதிருுதேனே. அப்பொ 
மு.து நீங்கள் என்னைப்பிடிக்கவில்லையே. 

OG. இதெல்லாம் தீர்க்கதரிசிகளால் 
எழுதப்பட்டவைகள் நிறைவேறும்படி, 
சம்பவித்தது என்னார். அப்பொழுதுச 
ஷா்களெல்லாரும் ௮வளாவிட்டு ஓடிப் 

போனார்கள். ஜொ. 12-20; மாற, 

14-50. 
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57. ஆனால் யேசுகாதணைப் பிடித்த 
வர்கள், அவரைப்பெரிய குருவாகிய 

கைப்பாசுவினிட த்தி த்குக்கூட்டிக்கொ 
ண்டு பானார்கள். அவ் விடத்தில் 

வேதபாரகரும் மூப்பரும் வந்து கூடி 
யிருந்தார்கள். லூக். 22-54; ௮. 
18-24. 

௦8. இராயப்பரோவென்றால் தூரத் 
தில் ௮வரைப்பின்சென்று, பெரியகுரு 
வின் ௮ரமனை முற்றம்வனாக்கும்வந்து, 
உள்ளே பிரவேடித்து, முடிவைக்கா 
ணும்படி ஊழியரோடுகூட உட்கார்ந் 
கார், 

௦9. ஆனால் பிரதான ஆசாரியர் 
களும், சங்கத்தாரனைவரும் யேசகாத 

ரைக் கொல்ப்படுத்தும்படி. அவருக்கு 
விரோதமாய்ப் பொய்ச்சாக்தி தேடிக் 

கொண்டிருக்கார்கள். 

00. ௮கேக பொய்ச் சாகூஷிகள் வக் 
இருந்தும் அவர்களுக்குப் பிடிக்கவி 
ல்லை. கடைசியில் இரண்டு பொய்ச்சா 
கஷிகள் வந்து 2 

01. இவன் சாவேசரனுடைய அல 
யத்தை இடிக்கவும், மூன்.று காளைக்குள் 

௮கை மறுபடி.யங் கட்டவும் என்னாலா 

குமென்று சொன்னான் என்மூர்கள், 
௮௬. 32-19, 

02. அப்பொழுது பெரிய குரு எழு 
ந்து, ௮வரை நோக்கி ; உனக்கு விரோ 
தமாய் இவர்கள் சொல்லுகிற சாக்ஷிக் 
கு நீ பதிலொன்றுஞ் சொல்லுறத 
ல்லையோ? என்று கேட்டான். 

03. யேசுநாதரோ மவுனமாயிருந் 
தார், மீளவும். பெரிய குரு ௮வரை 
கோக்க : நீ தேவ ச,தனாகய @ Son gi 
தானோவென்று எங்களுக்குச் சொல் 
லும்படி,, சுயஞ்சீவிய கடவுளின் பேரில் 

உன்னை ஆணையிட்டுக் கேட்கிறேன் 
GT GOT (NP GBT. 

04. அதற்கு யேசுகாதர் : நீர் (உள் 
ளபடி.) 'சொன்னீர். அல்லாமலும்   

மனுமகன் வல்லமையுள்ள சர்வேசுரனு 
டைய வலஜுபாரிசத்தில் வித்நிருப்ப 
தையும், வான மேகங்களின் மேல் வரு 
வதையும், இதுமுதல் காண்பீர்களெ 
ன்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் 
என்றார். மத் 16-97; உரோ, 
14-10: 1. தெச. 4-14. 

05. அப்பொழுது பெரிய குரு தன் 
வஸ்திரங்களைக் கிழித்துக்கொண்டு : 
இவன் தேவ தாஷணஞ் சொன்னான். 
இன்னும் நமக்குச் சாக்ஷிகள் வேண்டி 
யதென்ன $ இகோ! தேவ தூஷண 
தசை இப்பொழுது கேட்டீர்களே. 

00. உங்களுக்குக் தோன்றுகறதெ 
ன்ன? என்ரான். அவர்களோ மறு 

மொழியாக : இவன் சாவுக்கு பாத்திர 
வானாயிருக்கிரான் என்ஞுர்கள், 

07. அப்போது, அவருடைய முக 
தீதில் துப்பி, அவரைக் கட்டினார்கள். 
வேறு சிலர் அவரைக் கன்னத்தில் 
அறைநது: இசை.௦0-0; மாற். 14-05. 

கிறிஸ்துவே, உன்னை அடித்த 
வன் யாரான்று எங்களுக்குத் தீர்க்கக 

ரிசனமாகச் சொல்லென்௫ர்கள். 

009. அப்படியிருக்க இராயப்பர், வெ 
ளியே ௮ரமனை முற்றத்தில் உட்கார்க் 
இருந்தார். அப்போது பணிவிடைக் 

காரி ஒருத்தி ௮வர்கிட்ட வந்து : நீயும் 
கலிலேயனாகிய யேசுவோடுகூட இரு 
ந்தாய் என்றாள். லூக், 22-55 ; ௮௬. 
18-17. 

70. ௮வரோ எல்லாருக்கு மூன் 
பாக மறுதலித்து : நீ சொல்லுகிறதை 
௮.றியேன் என்றார். 

7]. பின்னும் ௮வர் வாசலைக் கட 
ந்து வெளியே போகையில், வேறொரு 
பணிவிடைக்காரி ௮வராக் கண்டு 
௮ங்கே இருந்தவர்களை “நோக்கி : இவ 
னும் ஈசோனுவாகய யேசுவோடு கூட 
இருந்தான் என்றாள்.  
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72. மீளவும் ௮வர் : அர்த மனிதனை 
௮.நியேனென்று ஆணையிட்டு மறுதலி 

த்தார். 

79. மேலும் சற்று நேரத்துக்குப் 
பின், ௮ங்கே நின்றவர்கள் நெருங்கி 
இராயப்பணாப் பார்த்து: மெய்யாக. 
வே நீயும் அவர்களில் ஒருவன்தான், 
உன் பேச்சும் உன்னை வெளிப்படுத் 
துகிறது என்ளூர்கள், 

74. அப்போது, ௮வர் : அ௮ம்மனித 
னேத் தான் ௮றியவில்லையென்று சபிக் 
கவும், ஆணையிடவும் துடங்கினார், அந் 

கேரமே சாவல் கொக்கரித்தது. 

7௦. அப்பொழுது: சாவல் கொக்க 
ரிக்குமுன், மும்முறை என்னை மறுதலி 
ப்பாயென்று, யேசுநாதர் திருவுளம்ப 
ற்றின வார்த்தையை இராயப்பர் நினை 
க் துக்கொண்டு, வெளியில் புறப்பட்டு 
ப்போய்த் துயரமாய் அழுதார், மாற், 
14-72. 

27-ம், 

யூசாஸ் சான்றுகொண்டதும், யேசுகாதரு 

அதிகாரம், 

டைய பாடுகளும், மரணமும், அடக்க 

மும். 

]. விடியற்காலமானபோது சகல 

பிரதான ஆசாரியரும், ஜனத்தின் மூப் 
பரும், யேசுநாதமைக் கொலைப்படுத்து 
ம்படி, அவருக்கு விரோதமாக ஆலோ 
சனை செய்து, 

2. ௮வராக் கட்டி, கூட்டிக்கொ 
ண்டுபோய், தேசாதஇிபதியாகிய, போஞ் 
சுப்பிலாத்துவினிடத்தில் ஓப்புவித்தா 
ர்கள், மாற், 15-1; gré 23-1; 

௮௬. 18-28.   

8. அப்பொழுது ௮வனாக் சாட்டிக் 
கொடுத்த யூதாஸ், ௮வர் சாவுக்குச் 
தீர்வையிடப்பட்டாரொன்று கண்டு, 
மனஸ்தாபத்தர்ல் ஏவப்பட்டு, அந்த 
முப்பது வெள்ளிக் காசுகளைப்பிரதான 
ஆசாரியர்களிடத்திற் ற்கும் மூப்பர்களி 
டத்திற்கும் திரும்பச் கொண்டுவந்து : 

4, குற்றமில்லாக இரத்தத்தைக் 
காட்டிக்கொடுத்துப் பாவத்தைச் செய் 
தேன் என்ரான். அதற்கு அவர்கள் : 
௮து எங்களுக்கென்ன ? நீயே பார்த் 
துக்கொள் என்ருர்கள். 

9. அப்போது, ௮வன் ௮ந்த வெள் 
ளிக்காசுகளைத் தேவாலயத்தில் or Oi 
துவிட்டு, ௮ப்பால் போய் நான்றுகொ 
ண்டு செத்தான். அப், 1-18, 

0. பிரதான ஆசாரியர்கள் அந்த 
வெள்ளிக் காசுக$ா எடுத்து: இவை 
இரத்தக் சரயமானதால் இவைகளைக் 

காணிக்கைப்பெட்டியில் போடலாகா 

அ என்று சொல்லி, 

7. ஆலோசனைசெய்து, ௮ரந்நியரைப் 
புதைப்பதற்கு அவைகளைக்கொண்டு 

ஓர். குயவனுடைய நிலத்தை வாங்கி 
GT Karr. 

8. இதினிமித்தம் ௮ந்ச நிலமானது 
இர்காள்வரைக்கும், இரத்த நிலம் என் 
பதாக ௮சல்தமா என்னப்படுகிறது, 
அப். 1-19, 

ட 

9. அப்போது, எரோமியாஸ் தீர்க்க 
தரிசியால் வசனிக்கப்பட்டது நிறை 
Ca Dio! ௮தாவது: இஸ்ராயேல் 

பு,த்திரரிடத்தில் விலைபேசி மதிக்கப் 
பட்டவருடைய இரயமாகய முப்பது 
வெள்ளிக்காசுகளை எடுத்து, 

  

6, இரத்தச் ரெயத்தைச் சர்வேசுரனுக்குச் சாணிச்கையாகக் கொடுக்கப்படாதெ 

ன்று, பழைய ஏற்பாட்டில் விலக்இயிருந்தது. (உபா. 28-18) இங்கே சொல்லியிருக் 
காணிச்கைப்பெட்டி. கொர்போனா என மூலபாஷையிற் சொல்லப்படுறெது. கொர்போ 
னா என்றால் காணிக்கைபோடுகற இடமாம். 
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10. ஆண்டவர் எனக்கு நிரூபித்த 
படியே அ௮வைசளைக் குயவனுடைய 
நிலத்துக்குக் கொடுத்தார்கள் என்ப 
தாம். சக். 11-12. 

11. ௮ப்பொழுது யேசுநாதர் தேசா 
இபதியின் முன்பாக நின்றார். தேசாதி 
பதி ௮வணாப்பார்த்து : நீ யூதருடைய 

இசாஜாவாயிருக்கிரயோ ? என்று கே 
ட்டான். ௮தற்கு யேசுநாதர் : நீர் உள் 

ளபடியே சொல்லுடறீர் என்ளர். மாற். 
[5-2; லூக். 28-59; ௮. 15-38. 

13. பின்லும், பிரதான ஆசாரிய 
ரும் மூப்பரும் ௮வரா்பேரில் குற்றஞ் 
சாட்டுகையில், ௮வர் மறுமொழியொ 
ன்றும் சொல்லவில்லை, 

18. அப்போது பிலாத்து அவரை 
கோக்கி : உனக்கு ராதமாய் எம்மா 
SRD குற்றஞ்சாட்டுகடொர்களென்று 
நீ கேட்கிறஇில்லையோ ? என்முன். 

14. ௮வசோ ஒரு வார்த்சைக்கும் 
அவனுக்கு மறுமொழி சொன்னவ 

ரல்ல. அதினால் தேசாஇப.இ மிகவும் 
ஆச்சரியப்பட்டான். 

15. அப்படியிருக்க, பண்டிகை நாளி 
ல ஜனங்களுக்கு இஷ்டமான ஓர் 

விலங்குக்காரனை MATE OHS A விடுத 
லையாக்குவது தேசாஇபடுச்கு வழக் 
கமாயிருந்தது. 

10. ௮ப்பொழுது பரபாஸென்னப் 

பட்ட பேர்போன விலங்குக்காரன் 
ஒருவன் அவன் வச.த்திலிருக்தான். 

17. ஆகையால், பிலாத்து அவர்களை 
ஒன்ருய்க்கூட்டி : உங்களுக்கு எவனை 
நான் விடுகலையாக்க விரும்புகரீர்கள், 
பரபாஸையோ, இதறீஸ்து என்னப்படு 
இற யேசுவையோ ? என்றான். 

18. ஏனெனில் பொழுமையினால் 

அ௮வளாக் கையளிக்தார்களென்று அறி 
ந்திருந்தான். 
வெய்வலவலை 

  

19. பின்னும், ௮வன் தன் கியாயா 
சனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கையில், ௮வ 
னுடைய மனைவி அவனிடத்திற்கு 
ஆளனுப்பி; உமக்கும் அந்த நீதிமா 
னுக்கும் யாதொன்றும் ஆகாதிருக்கக் 
கடவது. எனெனில் அவரைப்பற்றி 
இன்று சொர்ப்பனத்திலே வெகு பாடு 
பட்டேனென்று சொல்லுவித்தாள். 

20. அப்படியிருக்க, பிரதான அசா 

ரியரும் மூப்பரும் பரபாலைக் கேட்க 

வும், யேசுநாதமாக் கொல்லுவிக்கவும் 
ஜனங்களை இணக்கினார்கள். மாற். 
1௦-14; லூக். 28-18; ௮௬. 18-40; 

அப். 3-]ம, 

21. தேசாதிபதி இரும்பவும் ஜனங் 

களைப் பார்தது : இவ்விருவரில் எவனை 
- னி 9 ஓ ௪ வேண்டுடு உங்களுக்கு விடுகலையாக்க வேண்டுமெ 

ன்று கேட்க, அவர்கள் பாபாஸை என் 

(GN BM, 

22. அதற்குப் பிலாத்து: அப்படி 

யானால், கறீஸ்தென்னப்படுகிந யேசு 
வை என்னசெய்வேன் 2 என்றான். 

23. ௮வன் சிலுவையிலே அறையப் 

படவேண்டும் என்று எல்லாரும் சொ 

ன்னார்கள். அப்பொழுது தேசாதி 

ப.இ : ௮வன் என்ன பொல்லாப்பு செய் 
தான்? என்று கேட்க, ௮வர்கள் அதிக |. 

மாய்க் கூவி; அவன் சலுவையிலே 

அதையப்படுவானாக என்ருர்கள, 

24. ஆகையால் பிலாத்து: கலகம் 
அஇிகமாகிறதேயன்றித் சன் பிரயாசத் 

தால் பிரயோசன மில்லையென்.றுகண்டு, 
தண்ணீரை அள்ளி, ஜனங்களுக்கு முன் 

. . . 1 

பாகக் கைகளைக் கழுவி: இக்கு கீதிமா 
னுடைய இர)த்தக்தின்மட்டில் நான் 

குற் றமில்லா தவனாயிருக்கி் றன். நீங் 

களே பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் என் | 

(07 507. 

24. அர்ச். அருளப்பர் 10-ம் ௮இ. 10-ம் வசனச்தில், பிலாத்து யேதராதரை நோக்இ : 
உன்னைச் சிலுவையில் ௮அறை௫ற*ற்கும், அல்லது விடுதலையாக்குகறதற்கும் எனக்கு ௮.இ 
காரமூண்டென்று நீ ௮றியாயோ? என்று கேட்டிருக்க, இவ்விடத் இல் சொல்லியிருக்கறபடி. 
நான் குற்றவாளியல்லவென்று தன் கைகளைக் கழுவுகறது மெய்யான மதிமீனம். 
  

il 
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2௦. அதற்குச் சமஸ்த ஜனமும் மறு 
மொழியாக: அவனுடைய இரத்தம் 
எங்கள் பேரிலும், எங்கள் மக்கள் பேரி 

லும் இருக்கட்டும் என்ராகள. 

20. ௮ட்போது ௮வன் பரபாஸை 

அவர்களுக்கு விடுதலையாக்கி, யேசுகாத 
ரைச் சாட்டைகளால் அடிப்ப துச் 

சிலுவையில் அறையும்படிக்கு அவர்க 
ளுக்குக் கையளித்தான். 

27. அப்போது அ.இபதியினுடைய 

சேவகர்கள் யேசுராதரை அ௮ரமனை முற் 

றதீஇற்குக் கூட்டிக் கொண்டுபோய், 
சேவகர் படையெல்லாம் அவரிடத்தில் 
கூடி வரச்செய்து, மாற். 15-10 ; சங், 
21-17. 

28. அவருடைய வஸ்திரங்ககாக் 

கழற்றி, pt இவப்புச் சால்வையை 
அவர்மேல் போர்த்திஞர்கள். 

29. முள்ளுகளால் ஓர் முடியையும் 
பின்னி, அவருடைய கரசின்மேல் வை 

தீது, ஓர் ரூறங்கில் தடியையும் அவரு 
டைய வலது கையில் கொடுக்கார்கள். 
பின்னும், அவர் முன்பாக முழங்கால் 

படி.பிட்டு: யூதருடைய இராஜாவே 

வாழ்கவென்று அவரைப் பரியாசம் 
பண்ணி, 

30. அவர்மேல் இப்பி, அந்த ஐதங் 

அல் தடியையும் வாங்கி, அவரைச் சிர 

இல் அடித்தார்கள். 

3). அப்படியே அவர்கள் அவரைப் 

பரியாசம் பண்ணினபிற்பாடு, சால்வை 

யை அ௮வரிடத்தினின்று எடுத் துவிட்டு, 

அவருடைய வஸ்திரங்களை அவருக்கு 

உடுத்தி; ௮வரைச் சிலுவையில் ௮றை 

யம்படி. கூட்டிக்கொண்டு போனார்கள். 

22. அவ்விதமே அவர்கள் வெளி 

யில் புறப்பட்டுப் போகையில், சீரோனை 

ஊரானாயே சீமோனென்னும் பேரு 
wor ஓர் மனிதனைக் கண்டு, அவரு 
டைய சிலுவையைச் சுமக்கும்படி ௮வ 
னைப் பலவந்தஞ் செய்தார்கள். மாத், 

15-21; லூக், 23-20, 

    

      

௦3. பின்னும் கபால ஸ்தலமென்று 
அர்த்தமுள்ள கொல்கொத்தாவென் 
னும் இடத்துக்கு வரது சேர்ந்தார்கள். 

மாற். 15-22; லூக், 23-83; அரு, 
19-17. 

34. அப்போது அவருக்குப் பிச்சுக் 
கலர்க திராட்ச ரசத்தைக் குடிக்கக் 
கொடுத்தார்கள். ௮வரோ அகைச் 

சுவை பார்த்தபின், அதைக் குடிக்கா 

மல் விட்டுவிட்டார், 

அவரைக் திலுவையில் அறை 
நச பின்பு, அவர்கள் சீட்டுப் போட்டு 
அவருடைய வஸ்திரங்களை த் தங்களுக் 

குள்ளே பகாந்துகொண்டார்கள். இவ 
விதமாய்: என் வஸ்இரங்களையும் தங்க 

என் ளுக்குள் Car பங்கிட்டார்கள். 

போட் ௮ங்கியின்பேரிலும் எட்டுப் 

டார்களென்று, தீர்க்ககரிசியால் சொல் 
லப்பட்ட வாக்கியம் கிறைவேறிற்று, 

21-10; 15-24; லூக், 

23-91 அரு. 10-25. 

50. பின்பு அவர்கள் உட்கார்ந்து 
காகுதுக்கொண்டிருந்தார் 

சங், மாற், 

அவரைக் 

கள். 

31. அன்றியும், இவன் யூதர்களு 
டைய இராஜாவாகிய யேசு என்பதாய் 
அவருடைய இர்ப்பின் நியாயக்தை 

எழுதி, அவருடைய Gig சுக்குமேலாக 
வைத்தார்கள். 

38 அப்பொழுது ௮வரோடுகூட இர 
ண்டு கள்ளர்கள், வலது; பக்கத்தில் ஒரு 

வனும், இடது பக்கத்தில் ஒருவனுமா 

கச் சிலுவையில் அறையப்பட்டார்கள். 

0. அப்படியிருக்க, ௮வ்வழியாய்ப் 

போனவர்கள் ௮வரைச் தூஷணித்து, 

தங்கள் தலைகளை அசைத்து : 

40. ஆ! சர்வேசுரனுடைய அலய 
ததை இடித்து, pon mentors Hor Cor 
அதைக் இரும்பக் கட்டுகிறவனே ! உன் 
னைத்தானே இரட்டுத்துக்கொள்்: நீ 
சர்வேசுரனுடைய சுதனானால், சிலுவை 
யினின்று இறங்கி வா என்பார்கள்.  



  

  

    

  

மத்தேயு 27-ம் அதிகாரம். 

41. அவ்விதமே பிரதான அசாரிய 
ரும், வேத, பாரகரும் மூப்பரோடு 

கூடப் பரியாசம் பண்ணி : 

42, இவன் மற்றவர்களை இரட்டித் 
தான்; தன்னைத்தானே இர்டித்துக் 
கொள்ள இவனால் கூடவில்லை ; இவன் 
இஸ்ராயேலின் இராஜாவானால், இப் 

போதே இலுவையினின்று இறங்கட் 
டும், ௮ப்போது இவனை விசுவக௫ிக்கி 

மம். 

43. சர்வேச£னை ஈம்பினானே; 
அவர் இவனை நகேடூச்தால் இப்போ 
தே இவனை இரட்டிக்கட்டும். எனெ 
ன்ரால் ரான் சர்வேகரனுடைய குமார 
னென்று சொன்னானே என்ளூர்கள். 
em, 2-9, 

41, அவரோடுகூட. சிலுவைகளில் 
அறையப்பட்டிருந்க களளர்களும் அப் 

படியே அவரைப் பழிகதுக்கொண்டி௫ு 

ந்கார்கள், லூக், 22-87. 

42. அல்லாமலும், (பகல) ஆரும் மணி 

Corpse ஒன்பதாம் மணி கோம் 

வாக்கும் பூமண்டலமெங்கும் அர்த 

காரமுண்டாயிற்று. 

AG. ஏறக்குறைய ஒன்பதாம் மணி 
நேரத்தில் யேசுகாதர் C155 FSS 

மாய், எலி! ஏலி! லாமா சபக்தானி ! 

அதாவது: என் சர்வேசுரா, என் சர் 
வேசுரா, நீர் என்னைக் கைசெகிழ்க்தது 

எதென்று கூப்பிட்டார். சங், 21-3. 

47. அப்போது அங்கே நகின்றவர்க 

ஸில் சிலர் இறைக் கேட்டு; இவன் | 
எலியாசென்பவரைக் கூ ப்பிடுகிடுன் 

என்று சொல்ல, 

46. உடனே அவர்களில் ஒருவன் 
ஓடிப்போய், கடற்காளானை எடுத்து, 

      
| 
| 
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௮தைச் காடியில் நிறையத் தோய்த்து, 
ஒரு கோலின் மேலேற்றி, அவருக்குக் 
குடிக்கக் கொடுத்தான். 

40. மற்றவர்களோ : பொறு, எலி 
wien ais, இவனை இரட்டுப்பாரோ, 

பார்ப்போம் என்ஞர்கள். 

50. யேசுநாதர் மறுபடியும் மகா சத் 

தத்தோடு கூப்பிட்டு உயிாவிட்டாா, 

21. அப்போது, இதோ தேவாலய 
கீதின் திரைச்சீலை மேலே அுவக்கிக் 

கிமேமட்டும் இரண்டாயக் கிழிந்து 

போக, பூமியும் ௮திர, கல் மலைகளும் 
பளெக்துபோக, 2. நாளா. 53-14. 

52. கல்லறைகளும் இறக்கப்பட்டு, 
மரித்த அகேக அர்ச்சியசிஷ்டவர் களு 
டைய சரீரங்களும் உிர் தகன. 

53. மேலும் அவருடைய உத்தா 

ன.த்துக்குப்பிறரு, இவர்கள் கல்லறை 
களினின் று புறப்பட்டுப் பரிச்த்த BE 

TIBOMKSG!, அகேகருக்குக் தரிசனை 
யாஞார்கள், 

54. அன்றியும், செந்தூரியனும் 
அவனோடகூட யேசுநாதமாக் காத்து 
க்கொண்டிருந்தவர்களும் பூமியதர்ச் 

தியையும், சம்பவித்த மற்றவைகளையும் 
கண்டமாத்திரத்இல், மிகவும் பயந்து : 

மெய்யாகவே இவர் கேவ தனாயிருக் 

தார எனமுாகள். 

௦5. மேலும் கலிலேயாவிலிருந்து 

யேசுசாகமைப் பின்சென்று, அவருக் 
குப் பணிளிடை செய்துகொண்டுவர்த 

ona ஸ்இர்கள் ௮ங்கே தூரத்தில் 
நின்றுகொண்டிருங்கார்கள். 

் ) 0. ௮ வா களுக் குள் ம am மரியமத ே ல் 

னம்மாளும், இயாகப்பருக்கும் யோசே 

ப்புக்கும் தாயான மரியம்மாளும், 

செபதேயுவின் குமாராகஞுடைய தா 
யும் இருந்தார்கள். 

44, வலது பக்கத்துச் கள்ளன் மனந்திரும்பின.து மெய்யே, ஆயினும் துவக்கத்தில் 

அவனும் யேசுராதர்சுவாமியைத் தாஷவணித்தானென்று நினைக்க இடமுண்டு, 

45,  பூதருடைய சணக்கன்படி பகல் ஆரும் மணியென்றால், மத்தியானமென்றர்த்த 

மாம, 
  

 



i \ 1 ணாள பங்கம் வரா ரர் 
Hirt 944 sends ae ர ரி   

57. சாயங்காலமானபோது, அரி 
மத்தியா ஊரானும், ஓசுவரியவானுமா 
இய யோசேப்பென்னும் பேருள்ள ஓர் 
மனுஷன் வந்தார். இவரும் யேசுநாத 
ருக்குச் சஷனாயிருந்தவர், மாற். 15- 
42; லாக் 28-50; ௮௬. 19-88. 

58. Qat பிலாத்துவினிடத்தில் 
போய், யேசுகாதருடைய சரீரத்தைக் 
கேட்டார். அப்பொழுது சரீரத்தைக் 
கொடுக்கும்ப.,. பிலாத்து கட்டகரையிட் 
டான், 

௦9. அதலால் யோசேப்பென்பவர் 
அந்தச் சாரக்சை யெடுத்து, ௮கதைச் 
தாய பரிவட்டத்தினால் சுந்றி, 

60. தான் கற்பாழறையிலே வெட்டி.யி 
ருந்த புதிதான கல்லறையில் அதை 

அ௮டக்கஞ்செய் து, கல்லறை வாசலிலே 
ஓர் பெருங் கல்லைப் புரட்டிவைத்துப் 
போனா, 

61. ௮ங்கே மரியமதலேனம்மாளும், 

மற்ொரு மரியம்மாளும் கல்லறைக்கு 

எதிர உட்கார்ந்திருந்தார்கள். 

03. ஆயக்த தீதினத்திற்குப் பிக்இின 

இனமாகிய மறுகாளிலே பிரதான ஆசா 

ரியரும் பரிசேயரும் பிலாத்துவினி 

டத்தில் கூடிவந்து : 

3. ஆண்டவனே ! அச்சக வஞ்சகன் 
உபிரோடிருக்கையிலே மூன்றுகாளைக் 

குப்பின் உ௱ரர்ப்பேன் என்று சொன் 

னது எங்கள் ஞாபகத்திலிருக்கிற து. 

04. அசையால், ஒருவேளை அவனு 
டைய சீஷர்கள் வந்து, அவனைக் கள 
வாய்க் கொண்டுபோய், மரித்தோரிலி 
ருக்து உயிர்த்தானென்று ஜனங்களுக் 
குச் சொல்லாதபடி, மூன்றுகாளமட் 
டும் கல்லறையைக் காவல்பண்ணக் 
கட்டளையிடும், இல்லாவிட்டால் பிந 

இன மோசம் முந்தின மோசத்திலும் 
௮இர கெடுதியாயிருக்கும் என்ளுர்கள். 
பல்க 

-   

மத்தேயு 28-ம் அதிகாரம், 

  

  
62. ஆயத்தத் இனமென்ருல் வெள்ளிக்கெமையாம். 

சமையல் (மூதலாய்ச் "செய்யா ருந்த இனால், அன்றைக்கு வேண்டிய காரியமெல்லாம் வெள் 
ளிச்சிழமையே ௮யத்தம் பண்ணிச்சொள்வார்கள். 

65. அதற்கு பிலாத்து : உங்களு 
க்குக் காவல்சேவகர் உண்டே. நீங்கள் 
போய், உங்களுக்குத் தெரிந்தபடி 
கா வல்செய்துகொள்ளுங்கள் என்ரான். 

00. ஆகையால், அவர்கள் போய், 
கல்லின்மேல் முத்திரையிட்டு, காவல் 
சேவகமைவைத்துக் கல்லறையைப் பத் 
இரப்படுக்தினாகள். 

26-ம். அ.தஇகாரம். 

இறீஸ் தாசர் உயிர்த்த தம், வூர்கள் சகல 
ஜாதி ஜன௩களுக்கும் பிரசஈ இக்கப் போ 
கும்படி கட்டளைபெற்ற தும். 

1. ஓய்வுகாள் முடிவாக, வாரத்தின் 

மரல்காள் விடியற்காலமாகையில் மரி 

யமகலேனம்மாளும் மற்றொரு மரியம் 
மாளும் கல்லறையைப் பார்க்க வந்தார் 

கள. மாற, 10-1; லூக். 24-1; 
௮. 20-]. 

2 அப்பொழுது இதோ, பூமி மிக 

வும் ௮, ஆண்டவருடைய தூதன் 

வானக்தினின்று இறங்கிவந்து, கல்லைப் 
பாட்டி அதின்மேல் உட்கார்ந்தார். 

2. அவருடைய ரூபம் மின்னலைப் 

போலவும் அவருடைய உடை வெண் 
பனியைப்போலவும இருக்கது, 

1. காவற்சேவகரோ அவரை க்கண்ட 
பயங்கரத்தால் இடுக்கிட்டுச் செத்தவர் 
களாப்ேே IT OOM COT Hot. 

Ye அப்பொ தேது, தேவா தன் அந்த 

an Bi adn பார்த்து: நீங்கள் பயப்பட 

வேண்டாம், சிலுவையிலே அறை 

யுண்ட யேசுகாதரைக் தேடுகிறீர்க 
ளென்று அறிவேன். 

0. அவர் இங்கே இல்லை. ஏனெ 
னில் தாம் திருவுளம்பத்.நினபடியே 

உயிர்த்தெழுக்தார். ஆண்டவர் வைக் 

கப்பட்டிருந்த இடத்தை வந்துபாருக் 

கள், 

யூதர்கள் சணிக்கிழமையிலே, 

  

     



  

  
“அப்பொழுது இசோ, பூரி மிகவும் அதி, ௮ண்டவருடைய நூதன் வானத் 

தினின்று இறங்கி வரத, கல்லைப் புரட்டி அதின்மேல் உட்சார்கதார்.” 

(மச். 28-2.) 

ச். 

“gai இங்கே இல்லை: தாம் இருவுளம்பற்தினபடியே உயிர்தீதெழுர்தார்.”! 

(og. 28-6.) 
84



கான ளான ப ப்ளான் id ப் 
ர் 11% 

i) 

7. மின்னும் நீங்கள் தலிரமாய்ப் 
(போய், அவுர் உயிர்த்தெழுக்காசொ 
ன்று ௮வரூடைய சீஷர்களுக்குச் 
சொல்லுங்கள். இதோ, உங்களுக்கு 
முன்னே கலிலேயாவுக்குப்போகரார் ; 
அங்கே௮வரைக்காண்பீர்கள்; இதோ, 

| முன்னமே உங்களுக்கு அறிவித்தேன் 
| | என்னார். 

| 8. அப்பொழுது ௮வர்கள் அச்சத் 
' தோடும், மிகுந்த சந்தோவூத்தோடும் 
கல்லறையைலிட்டுக் தீவிரமாய்ப் புற 
ப்பட்டு, அவருடைய சீஷர்களுக்கு 

| இதை அறிவிக்கும்படி ஓடினார்கள். 

ட. 9. ஓடுகையில், இதோ, யேசுகாதர் 
அவர்களுக்கு எதிர்ப்பட்டு; நீங்கள் 
வாழ்க என்ார். அவர்களோ அணுகி 

அவருடைய பாதங்களைத் தழுவி, ௮வ 
ரை ஆராதித்தார்கள். 

10. அப்பொழுது யேசுநாதர் ௮வ 
tsar நோக்கி; அஞ்சா திருங்கள். 
பள் போய், என் ௪ே காதராகள் கலி 

லேயாவுக்குப் போகும்படி அவர்களு 
க்கு அறிவியுங்கள். அங்கே அவர்கள் 
என்னைக் காண்பார்கள் என்ளூர், 

11. அவர்கள் போன பின்பு, இதோ 
காவல் சேவகரில் சிலர் mars Haas gi, 
சம்பவித்த யாவையும் பிரதான ஆசாரி 
யாகளுக்கு அறிவித்தார்கள், 

12. ஆதலால், அவர்கள் மூப்பர் 
களோடு கூட்டங்கூடி, ஆலோசனை 
செய்து, சேவகர்களுக்குப் பணத்தை 
எராளமாய்ச் கொடுத்து : 

  

  13. காகங்கள் நித்திறை செய்துகொ 
-ண்டிருக்கையில், அவருடைய சீஷா் 
(கள் இரவிலே வந்து, ௮வனைக் கள 

  
| கவ்யம் 

ores nd a அடவ வ 
அர்ச், மத்தேயு சவிசேஷம் முத்திற்று:  * 

ஒர கவனம் அட எட வம்பலர் > — EES 19 8 

ஷ் க் ப ig வேட்டி 

ரமத்தேம. 98-ம் அதிகம் 

  
| 20. அப்போஸ்தலர்கள் மரிப்பார்களென்று யேசுநாதர் அறிந்திருந்தும், உலகமுடி 
யமட்டும் அவர்களோடுகூடச் தாமிருக்கிறதாகச் சொல்லுகறெபடியால், ௮ப்போஸ்தலர்ச 
ஞூடைய மரணத்துக்குப் பின், அவர்களுடைய ஸ்தானத்திலே இருக்கறெவர்களேர்டும் யே 
சுகாதர்சுவாமி வசிக்கருரொன்று சொல்ல வேண்டியது. அப்போஸ்தலர்களுடைய ஸ்தா 
னங்களும் உலகமுடி.யமட்டும் நிலை கிற்குமென்று நிச்சயமாயிருக்ற து. 

    

  

பவம் டம i 

PRES 
வாய்க் கொன்டபோனுக்ளேன்ற 

சொல்லுங்கள், 

14. இது அதிபதிக்குக் கேள்வியா 
னால், நாங்கள் அவனிடத்தில் இணக்க 
மாய்ப் பேடு, உங்களுக்கு மோசம் 

வராதபடி. ௦ செய்வோம் GT ea capt Barr. 

15. garter vengens anaes 
கொண்டு, தங்களுக்குப் படிப்பி ச சபடி 
யே செய்தார்கள். இதினாலே இர்தப் 
பேச்சு யூதர்களுக்குள்ளே இந்சாள் 
வனாக்கும் பிரசித்சமாயிருக்கிறது. 

16. பதினொரு சீஷர் களும் கலிலே 
யா நாட்டில் யேசுநாதர் தங்களுக்குக் 
குறித்த மலைக்குப் போய், 

17. ௮ங்கே அவரைக் கண்டு, அசா 

தித்தார்கள். சிலரோ சந்தேகப்பட் 
டார்கள். 

18. அப்பொழுது, யேசுகாதர் 

௮ ணு அவர்களோடு பேசித் இருவு 

ளம்பற்றினதாவது : பரலோகத்திலும் 
பூலோகசத்திலும் எனக்குச் சர்வ ௮இ 
காரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

19. ஆகையால் நீங்கள் போய், சகல 
ஜாஇ ஜனங்களுக்கும் உபதேசித்து : : 
பிதாவுடையவும் சுதனுடையவும் இஸ் 

பிரித்துசார்துடையவும் காமத்தினாலே 
அவர்களுக்கு ஞானஸ்கானங்கொடு 
தீது, மாற், 10-15. 

30. கான் உங்களுக்குச் கட்டளையி 
ட்ட யாவற்றையும் அனுசரிக்கும்படி 
அவர்க ளுக்குப் போதியுங்கள். இதோ 
நான் உலசகமுடியுமட்டும் அர்காளும் 
உங்களோடு கூட இருக்கிறேனென்று 
திருவுளம்பற் D/O eT. 

    

?   ~





பாயிரம், 

உட ச ச ச உ, ச . ௪ y 

அர்ச். மாற்கு தலையான ௮ப்போஸ்தலரான அச். இராயப்பருக்குச் சீஷ 

ளாபிருக்கார். அர்ச். இராயப்பர் உரோமாபுமியிலை ஈவிசேவக்கைப் பிரசங்கி 

DAI தி ருச்சபையை ஸ்தா பித்தபிறகு அந்தப் புதுக் TM BIA Ta வச். 
‘ ச . ச் ச v . * சூ * . » ச . . 

இசாயப்பா [ரி TFB & 5 ara சஷூதகைச் சுருக்கமாய் தங்களுக்கு எழுதிக் 

கரமெவெண்டுமென்று அர்ச், மாற்குவை& கேட்டுக்கொண்டார்கள். அப்படியே 
. - . ல் [த op . om, . ~ - ’ ‘ . ப \ Oo அவர் கர்த்தர் அவதாரக்நின் ஏறக்குறைய 15-ம் வருஷத்தில் Qi sé விசேஷ 

ர் 

GD BE ch HELM ௭ முதினா். இமை ர்ச். இராயப்பர் பார்வையிட்டு ஏற 

mao) an oxi கிறிஸ் அவா FOG (TM வ ழங்குவித்தார், இது அச், பனி. 3 த்ய எழு 

திய சவிசேவக்இின் ஈருக்கம்போ லி ருக்கிறது. அவர் இசை லீன் பாஹை 

பில் எழுதினாரோ, அல்லது கிறறேக்ப் பாஷையில் எழுகினாரோ, சச்சயமில்லை, 

அனாலும் ஆ முகற்கொண்டு இத அர் இரண்டு பாஷைகளிலும் asym Faris 

குது, பிற்பாடு, அர்ச். மாற்கு அவவிட த கிலிரு£து அச். இராயப்பராலே எதி 

Lg தேசழ்தின் இராஜதானிப் பட்டணத் துக்கு நுறதல் மேஜ்றிரா ணியாராக 

அனுப்பப்பட்டு, அநக ரன் அதில் அவர் பட்ட பிரயாசத்த சினாலே, அர்கப் 

பட்டரைத்திலும், அரச ராச்சியம்திலும் ஈழ்தியவேதம் மிகவும் பரம்பினறும் 

ஸ் விர ry அவருடைய Bil ல், DD லேயே ௮ BE இ. ரி SW GI MIT GH BHM அரக PMH 

GDGH HOG) வனவாசிகளாஞார்கள். அவ்விடத்து அஞ்ஞானிகள் தங்கள் 

செவர்களை அத்தனை ஆபிரம்ே Lait விட்டுவிட்ட 5 OHS காரணம் அர்ச். மாய்கு 

என்று நினத்து, அவரைக் கொல்லம் சாமானித் து, ஐருகான் அவர் பூசைபண் 

OM SIG) HEH HOCH Toso அ௮வவாப் பலவந்தமாயப் பிடித்தும் கழுத 

Row GUT NO NS கட்டி, அங்கே இடாத Bu ளான கற்களின்மேலே சிஷ்சிரமாய் 

இழுத்துக்கொண்டுபபோனதினாலே, காகா மனுஷாவதாரமான (11-ம் வருஷக் 

சிலை வேசசாட்யோக மாணத்தையடைர்தார். பிற்பாடு அம்க அஞ்ஞானிகள் 

அவருடைய சரிரத்தைர் கட்டுப்போட ஆயழ்சம்பண்ணுகிறபோது, சனமான 

இடியும், மின்னலும், மழையும், கல்மா சியும், புசலும் வர்க னாலே பயந்து லடி.ப் 

Or ஞர்கள், இரிஸ்துவாகள் I Bhs: சாரத்தை எடுததுத் கக்க wan 

க்திலே அடக்கம்பண்ணிஞர்கள். பிற்காலத்தி லை இறிீள்துவர்சள் அசை வெளி 

சென்கி ற பட்டண க்றுக்குக் கொண்டுபோய், அவ்விட க்திே ல அவரைக்கு (0) Bl 

செழு நேர்த்தியான OFT MEE TLW., அதிலே மகா பூச்சியத்தோடே ஸ்தாபித 

காரர்கள், 
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அருள ப்பர் 

௮த்தலுக்காகப்   
  

அர்ச். மாற்கு எழுதிய 

யேசுககுநீஸ்துநா தருடைய 
பரிசுத்த சுவிசேஷம். 
    

முதல் அதிகாரம், 

பிரசங்கிச்ச தும், யேசுநாதர் 
ஞானஸ்நானம் பெற்றதும், பசாசினால் 
சோதிக் கப்பட்ட தும், மதல் சீஷர்களை 
அழைத்த தும், ஆவேஷமுள்ளவர் களும் 
aur Baan si களும் குணமாக்கப்பட்ட 

தும், 

1. சாவேசாரனுடைய சுதனாகிய 
யேசுக்கிறிஸ்துநாதருடைய சுவிசேஷ.த் 
ne ie : 

2. இதோ, கான் உமது சமுகத்துக்கு 
முன்பாத என் தூதனை அனுப்புக 
றேன் ; ௮வன் உமக்கு முன்னே உமது 

வழியை  ஆயத்தப்படுத்துவானென் 

றும், 
3. அண்டவருடைய வழியை முஸ்இ 

ப்புச் செய்யுங்கள், அவருடைய பாதை 
களைச் செவ்வையாக்குங்களென்றும், 
வனார்தரத்தில் கூப்பிடுகிறவனுடைய 

குரலொலி என்று இசையாஸ் தீர்க்க 
தரிசியின் ஆகமத்திலே எழுதியிருக் 

படியே, மல்க். 3-1; இசை, 40-89 ; 
மத், 5-3; லூக், 8- 4: அரு. 1-4. 

4. அருளப்பர் வனாந்தரத்திலே 
ஞானஸ்கானங்கொடுக்து, பாவப்பொ 

பச்சாதீதாபத்தின் 

Stine 

  
  

ஞானஸ்கானத்தைக்குறித்துப் பிரசங் 
கித்துக்கொண்டிருக் தார். 

5. அப்போது யூதேயா தேசத்தார் 
அனைவரும், வருசலேம் பட்டணகத்தார் 
யாவரும் அவரிடத்தில் புறப்பட்டுப் 

பாய், தங்கள் பாவங்க வெளிப்படு 

க்தி, ௮வர் கையால் யோர்தான் நதி 
யில் ஞானஸ்கானம்பெறுவார்கள். மத். 

3-0. 

0. அருளப்பர் ஒட்டக மயிருடை 
யைத் தரித்து, இடையில் ஓர் வார்க்கச் 
சையைக் கட்டியிருநதார், ௮வரு 

டைய உணவோ வெட்டுக்கிளிகளும் 
காட்டுத்தேனுமாம். மேலும் அவர் 
பிரசங்கித்துச் சொன்னதாவது : மத், 

3-4. லேவி, 11-92, 

7. என்னிலும் ௮தஇிக வல்லவர் என 
க்குப் பின்வருகிருர், அவருடைய 
பாதரட்சைகளின் வாரைக் குனிந்து 

அவிழ்க்க நான் பாத்திரவானல்ல. மத், 
3-11; arg. 3-16; 2H. 1-27. 

8. நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு 
ஞானல்கானங்கொடுத்தேன். Ha 
ரோ இஸ்பிரீத்துசாந்துவினால் உங்களு 

க்கு ஞானஸ்கானங்கொடுப்பார் என் 
றார். அப், ட. 1-5; 2-4, 11- 16; 
1 0-4, ் 

5. மத்தேயு 8-ம் அதிகாரம் 6-ம் வசனத்தின் வியாக்யொனங் காண்க, 
  

 



  

(மா ] 1ம் காரம், ற 
  

9. பின்னும் சம்பவிச்ககாவது : அர் 
நாட்களில் யேசுராதர் கலிலேயா நாட் 
டி.லுள்ள காசரோத்தூரிலிருந்து வரது, 
அருளப்பர் கையால் யோர்தான் நதி 
யில் ஞானஸ்கானம்பெற்று, 

10. ஜலத்தினின்று ஏறினவுடனே, 
பரமண்டலம தஇறக்கப்பட்டிருக்கிறதை 
யும், இஸ்பிர்த்துசாந்துவானவர் புரு 
வடிவாய் இறங்கித் தமதுமேல் நிற்கிற 
தையும் கண்டார். லூக், 3-32. HH. 

]-32. 

11. அப்போது: என் நேச குமா 
ரன் நீரோ, உம்மில் நான் பிரியமாயிருக் 

AC mer என்று பரமண்டலங்களில் 

நின்று ஓர் குரலொலி உண்டாயிற்று, 

12. உடனே இஸ் 97த் துவானவர் 
அவரை வளனாகதரததிற்குப் போகும 
படி. தூண்டினா. மத். 4-1] ; லூக், 1-1. 

13. அவர் வகைதரழ்திலே காற்பறு 

பகலும் நாற்பது இரவுமிருநது, சாத 

தானால் சோதிக்கபபட்டு, காட்டு மிரு 
கங்களின் நடுவே சஞ்சரி, த்துக்கொண்டி. 
ருந்தார். தேவதூதர்கள் அவருக்குப 
பணிவிடை செய்தார்கள். 

14. அனால் அருளப்பர் காவலில் 

வைக்கப்பட்ட பின்பு, யேசுகாதர் கலி 

லேயா நாட்டுக்கு வநது, சர்வேஈரனு 
டைய இராச்டியத்தின் சவிசேஷத் 

தைப் பிரசங்கித்து : மத். 4-]12; லூக், 
4-145 oH. 4-45, 

19. காலம் நிறைவேறி, சரவேஈர 
னுடைய இராசசூயம் சமீபமாயிற்று. 
பச்சாத்தாபப்பட்டுச் சுவிசேஷத்தை 
விசுவசியுங்கள் என்றார், 

16. மேலும் ௮வர் கலிலேயாக் கட 
லோரமாய் ஈடந்துபோகையில், மோ 
னும் அவருடைய சகோதரனாகிய 
பெலவேகஇரரும் கடலில் வலைகளை 
விசிக்கொண்டிருக்கிறதைக் கண்டார். 
(ஏனெனில் அவர்கள் செம்படவர்களா 

  

  

17. யேசுநாதர் ௮வர்களை நோக்கி; 
என் பிறகே வாருங்கள். உங்களை மனு 
ஷர்களைப் பிடிக்கறவர்களாக்குவேன் 
Gramm. 

18. உடனே அவர்கள் தங்கள் வலை 
களை விட்டுவிட்டு, ௮வனைப் பின்சென் 
முர்கள், 

19. மீளவும் ௮வர் அ௮வவிடத்திலிரு 
ந்து சற்றுக் தாரஞ் சென்று, செபதே 
யுவின் குமாரனாகிய யாகப்பரும், ௮வ 

ருடைய சகோ தரனாகிய அுளபபரும், 
படகிலே வலைகளைப பழுது பார்த்துக் 

கொண்டிருக்கிறதைக் கண்டு, 

20. உடனே அவர் களையும் அழைத் 

தார். அவர்கள் தங்கள் தகப்பனா 

இய செப்தேயுவைக் கூலியாட்களோடு 

படகிலே விட்டுவிட்டு, அவனாப் பின் 

Os em api BoM. 

2], பின்பு, அவர்கள் கப்பா னாவும் 

ஊருகிகுப போ ஞாகள். உடனே அவா 

ஓய்வுகாட்களில் ஜெப அலயசத்இல் Na 

வேட ஈது, நத ஆக போஇத்து 
a5 sot, wa. 4-13; க. 4-3], 

22 அவர்கள் அவருடைய போத 

கத்தின்மேல் அச்சரியபபட்டார்கள். 
ஏனெனில் ௮வர் வேதபாரகரைப் 

போல் போடுியாமல் , அதிகா ரமுடைய 

வராய் அவர்களுக்குப் போதித்துவந் 
தீரா. மதி, 1-28; லூக். 4-32. 

23. அப்பொழுது அசுத்த அரூபி 
பிடித்திருரத ஜா மனிதன் அவர்களு 
டைய ஜெப ஆலயத்திலிருந்தான். 
அவன் உரத்தச் சக்தமாயக் கூபபிட்டு ; 

ஓக, 4- 33, 

21, நசரோனுவாகிய யேசுவே ! எங்க 
ளுக்கும் உமக்கும் என்ன? எங்களைக் 
கெடுக்க வந்தீரோ?' நீர் இன்னாரன்று 
அறிவேன் ; நீர் சர்வேசுரனுடைய பரி 
சுத்தா என்றான். 

2௦. யேசுநாதர் ௮தை அதட்டி: நீ 
பேசாமல், இந்த மனிதனை விட்டுப் 
பு௰ப்பட்டுப்போ என்ளுர், 

    யிருந்தார்கள்.) மத். 4-18; லூக். 5-2.  
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97, ase எல்லாரும்  ச்சரியப் 
பட்டு: இது என்ன? ஈவமான இர்தப் 
போதகம் எப்படிப்பட்டது? இவர் 

அதிகாரத்தோடு அசத்த ௮ரூபிகளு 
க்கும் கட்டளையிடுகருர் ; அவைகளும் 
அவருக்குக் £ழ்ப்படி.சன்றதே என்று 
தங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கொண் 
டார்கள், 

28. இதினிமித்தம் ௮வருடைய இர் 
த்தி சீக்கிரத்திலே கலிலேயா காடெங் 
கும் பரம்பிற்று, 

29, உடனே ௮வர்கள் ஜெப ஆலய 
த்தை விட்டுப் புறப்பட்டு, யாகப்பரோ 

டும் அருளப்பரோடுங்கூட சிமோன் 
பெலவேந்திரர் என்பவர்களுடைய 
விட்டுக்கு வர்தார்கள். மத். 8-14; 
லூக், 4-88, 

30. ௮ங்சே சமோனுடைய மாமி 
காய்ச்சலாய்க் டடெந்தாள். உடனே 
௮வளைக்குறித்து அவரிடத்தில் சொன் 
னார்கள்.       91. அவர், கட்டப்போய் அவளு 
டைய கையைப் பிடித்து அவளைத் 
தூக்கினார். உடனே காய்ச்சல் ௮வ 
ளை விட்டுவிட்டது; ௮வள் அவர்க 
ளுக்குப் பணிவிடை. செய்தாள். 

39. சாயல்காலமா௫ச் சூரியன் ௮ஸ்.த 
மித்த பின்பு, எல்லாப் பிணியாளிகளை 
யும் பேய்பிடி தீ தவர்களையும் ௮வரு 
(டைய. சமுகத்தில் கொண்டுவந்தார் 
கள... ன் 

ப 23. பட்டண்மளைத்தும் அர்தவிட்டு 
வாசதுக்குமுன் வந்து கூடியிருந்தது. 

  

\f ன் அரெகனாயும். அவர் | செளக்பெப்     4. நானாவித பிணிகளால் வருந் |       

85. (மழுகாள்) அவர்: அதிகாலை 
கருக்கலோடு எழுந்து புறப்பட்டு, 
ந்தாரமான ஓர் இடத்திற்குப்பே 
அங்கே ஜெபம்பண்ணிக்கொண்டி, 

தார். | 

36. அப்போது, PC com gut வ ம்! 
டி ருந்தவர்களும் அவளனாப் Bene | 
ர்ந்துபோய், 

87. அவரைக் கண்டபோது : ae: 
லாரும் உம்மைத் ore en em 
அவருக்குச் சொன்னார்கள். 

88. ௮வரோ அவர்களை சோக்கி : ் 
அடுத் த்த ஊர்களிலும் பட்டணங்களி. 
லும் சான்பிரசங்கக்கவேண்டுமா தலால்: 
அவ்விடங்களுக்குப் போவோமாக.. 
எனெனில் அதற்காகவே வே amore 

றார். 
89. அப்படியே அவர் வர்க 

ளுடைய ஜெப ஆலயங்களிலும். கலி; 
லேயா நாடடங்கலும் பிரசக்கித்துக் |: 
கொண்டும்  பசாசுகளைத் அரத்திக் 
கொண்டும் இருந்தார். 

40. அப்பொழுது ஒரு குஷ்டே 18 
அவரிடத்தில் வந்து முழங்காற்படியி 
ட்டு: உமக்குச்: சித தமானால் என்னை. 
சுத்தமாக்க உம்மாலாகும் என்று அவ. 
னா மன்றாடினான். மத், 8-2) அட 

6-12. 

41, யேசுகா த்ரோ அவன்மேல். மக 
மிரங்கித் தம்முடைய கரத்தை நீட்ட 
ுவனைத் தொட்டு : சித் தமாயிருச்! 
றேன், சுத்தமாகக்கடவாய் என்முர் 

49. என்றவுடனே, குஷ்டரோ 
அவனை விட்டு நீங்கிற்று. அலன் 

  

    

  

     

  

   

  

      

             

   

  
     
   

    

 



  

  

190 மாற்கு 8-ம் அதிகாரம். 
  

44. நீ இதை ஒருவனுக்கும் சொல் 
லாதபடி பார்த்துக்கொள். ஆயினும் நீ 
போய், பிரதான ஆசாரியனுக்கு உன் 
ஊக்காண்பித்து, உன் சுத்திகரிப்புக் 
காக மோயிசன் கட்டகாயிட்டவை 
களை அவர்களுக்கு அத்தாட்சியாகச் 

செலுத்து என்று அவனுக்குத் இருவு 
ளம்பற்றினார். லேவி. 14-29, 

45. அவனோ புறப்பட்டுப்போய், 
இச்செய்தியை எங்கும் பிரசித்தம்பண் 

GOT FO) HT IB CET. ஆகையா. ல் யேசு 
நாதர் வெளியரங்கமாய் ஒரு பட்டணத் 

இலும் பிரவேிக்கசக் கூடாமல், வெளி 
யே வனாந்கரமான இடங்களிலே தங்கி 

யிருந்தார். ஈாத்திசைகளிலிருந்தும் 

ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடிவருவார் 

கள், 

2-ம். அதிகாரம். 

யேசுராதர் ஒர் இமிர்வா சக்காரனைச் செளக் 
இயப்படுக் தின தும், லேவியென்ற மத் 
தேயுவை அழைக்க தம், தாம் பாவிச 
ளோடு சஞ்சரிப்பசற்குள்ள காரணங் 
களை வெளியாகப் பரிசேயர் முதலிய 
வர்களைச் கண்டிக்கறும். 

1. இல நாட்களுக்குப் பின், அலர் 

மறுபடியும் கப்பானாவும் ஊருக்கு 
|போனார். மத். 9-], 

2. அவர் விட்டிலிருக்கிருொன்.று 

கேள்விப்பட்டவுடனே திரளான ஜனங் 

கள் வந்து கூடினகால், வீடும் வாசலு 
முதலாய்க் கொள்ளாமல் போயிற்று. 
aut தேவ வாக்கியத்தை அவர்க 

ளுக்குப் பிரசங்கித்தார். 

அப்பொழுது நா லுபேரால் ரமக் 

கப்பட்ட ஓர் இமிரவாதக்காரனை அவ 

ரிடத்தில் கொண்வெந்தார்கள். லூக், 

6-18. 

31, அனால் கூட்டத்தினிமித்தம் ௮வ 

ருடைய சமுகத்தில் ௮வனை வைக்கக் 
கூடாழல், அவரிருந்த விட்டின் கூரை 
யைப் பிரித்துக் இறப்பாக்க, திமிர் 

  

  

வாதக்காரன் கெடக்கற கட்டிலை இறக் 
ஞர்கள். 

2. யேசுகாதர் அவர்களுடைய விசு 

ANF EOFS Soo), இமிர்வாதக்காரனை 

நோக்கி: மகனே, உன் பாவங்கள் உன 

க்கு மன்னிக்கப்பட்டன என்று Pon 

ளம்பற்றினார். 

0. அப்பொழு தூ அங்கே உட்கார்ந் 

தருக்க  வேதபாரகரில் Ser: 

7. இவன் இப்படிப் பேசுவானேன்? 
தேவதாஷணஞ் சொல்லுகிறான். சர் 
வேசுரன் ஒருவசோயன்றிப் பாவங்களை 
மன்னிக்கததக்கவா யார் என்று தங் 

கள் இரு, சயங்களில் இர் இத்துக்கொண் 
டிருந்தார்கள். யோபு, 14-41, இசை. 
43-25, 

8. அவர்கள் இப்படித் தங்களுக்கு 

ar Gar இர்திக்கிடுர்களென்று யேசுநா 

தர் தமது புத்தியால் ௮றிஈ்து, அவர்க 
0 ட் ௪ ச T * * ௫ e 

ளைப்பார்த்து : நீங்கள் உங்கள் இருத 

யங்களில் இவைகல்ரச் Ri Da®@ » 

தென்ன? 

0. இர்கத் இமிர்வா தக்காரனை கோக்க 2 
உன் பாவங்கள் உனச்கு மன்னிக்கப் 
பட்டன என்று சொல்வதோ அல்லது 
நீ எழுந்து உன் கட்டிலையெடுத்துக்கொ 

ண்டு ஈடவென்்.று சொல்வதோ எது 
எளிது? 

10. பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக் 
கும்படி. மனுமகனுக்கு அ௮திகாரமுண் 

டென்று நீங்கள் ௮றிந்துகொள்ளவே 
ண்டியதென்று சொல்லி, இமிர்வாதக் 

காரனை நோக்கி : 

11, உனக்குச் ௦ சொல்லுகிறேன் : நீ 
எழுந்து உன் கட்டிலை எடுத்துக்கொ 
ண்டு, உன் விட்டுக்குப்போ என்ளூர். 

19. உடனே அவன் எழுந்து, தன் 
கட்டிலை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருக் 
கும் முன்பாகப் போனான். ஆகையால் 

எல்லோரும் அச்சரியப்பட்டு : நாங்கள் 
ஒருக்காலும் இப்படிக் கண்டதில்லை 
என்று சாவேசுரனை ஸ்துதித்தார்கள்,  



  

  
| 
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18. திரும்பவும் அவர் புறப்பட்டுக் 19. அதத்கசூ யேசுநாதர் : மணவா 
கடற்பக்கமாய்ப் போனார். ௮ப்பொ | என் தங்களோடிருக்கிறவரையில், மண 
முது ஜனக்கூட்டமெல்லாம் ௮வரிடத்  வாளனுடைய தோழர்கள் உபவா௫க் 
இல் வரவே, அவர்களுக்கு உபதே௫ித் | கக்கூடுமோ ? மணவாளன் அவர்க 

தார். ளோடிருக்கிற காலமெல்லாம் அவர் 
14. பின்னும் வர் நடந்துபோதை | கள் உபவாசிக்கக்கூடாது. 

பில், அல்பேயின் குமாரனாகிய லேவி 20. மணவாளன் அவர்களை விட்டு 
என்பவர் அயத்துறையில் உட்கார எடுபடும் நாட்கள் வரும். | ௮ப்போது 

ருக்கக்கண்டு : என்பிறகே வாவென்று | அர்த காட்களில் அவர்கள் உபவா௫ிப் 

அவருக்குச்சொன்னார். அவர் எழுந்து | பாகள், மத். 9-159; லூக், 5-9. 

அவளைப் பின்சென்றார். மத, 9-9; 
- ON 21. ஒருவனும் கோடிப்புடவையில் 

அக, Ome * : 

அுண்டெடுத்துப் பமைய வஸ்தரத் 
15 ன் சம்பவிச்சுகேடு ் ‘, . “ ‘a: 

Je A BOW POT FLOIIGM HO Bol 5 தோடு கைக்கமாட்டான். ஏனெனில் 
. : ° t ye ம் “ 0 . . ட . ௭ . a 

cone . யே யாதா அவருடைய வி: டம... அ௮ப்படிச்செய்தால், கோ டி.க் துண்டு 

லே பந்தியமர் இருக்கையில், நேசம் பழையதினின்று ol bit tt, LF Hh 0 gen 

ஆயக்கா gn களும் பாவிகளும் aS rt அலன் ர 

டும் அவருடைய ஜெர்களோடுக்கூடப் 99 

பந்! i யமாந்தா ர்கள். எனெனில் அவா 

[ரி ற்சே வந்தவ வாக் வெகு ர் பிருக் 

தார்கள், 

      
இராட்ச சத்தைப் பழைய க் 
ளில் வார்க்கமாட்டான். . எனெனில் 

அப்படி.ச்செய்சால் ரசம் சித்தை 

10. அவா ஆய: க்காரரோடும் பாளி தத வெடிப்பிக்கவே, ரரழுறம் இதப் 
களோடும் போஜனபானம்பண் 6 ao) று போம், இத்தைககு ம் சே தமாகும். 

தை வேதபாரகரும் | பரிசேயரும் ஆகையால் புது ரசத்தைப் புதுச் இத் 
கண்டு, அவருடைய சீஷ களை கோக்க; தைகளில் வார்த்துவைக்கவேண்டும் 

உங்கள் குரு, அயச்காரரோடும் பாவி என்றார் 
சளோடும் போஜனபானம்பண்ணுவா 

னேன்? என்ர்ர்கள். 

  
93. மீள வும் சம்பனித் ரசேதெனில், 

அண்டவர் ஓய்வுகா௨ ளில் விளைவு நிலங்க 

17. (யேசுநாதர் அதைக்கேட்டு ௮வ ளின்வழியாய்ப் போகும்போது, ௮வ 
ர்களா நோக்கி: செளக்கியமாள்ளவர்க ருடைய ப Papi woir paar mr fi இர் 

ளுக்கு வைக்இியன் ட வண்டி யில்லை, நகக் கொ ய்யத் நுடங்கினார்கள். மத். 
வியாது யஸ்.தர்களுக்ே 9௪ வேண்டிய ற. | 19.1. ஓக், 0-1, 
ரிதிமான்களாய ja, LIT A rar ws அழை 

க்க UGC Koo என்னா. ] இமோ. 1-15. 

      21. அப்போது பரிசேயர் அவரை 
கோக்கி; இதோ ஓய்வுகாளில் செய்யத் 

காதகை இவர்கள் செய்வானேன்? 
16. அருளப்பருடைய சீஷரும் பரி 

செயரும் ean Hd pl வருவார்கள். 

| 

3 
௫
 

என்றார்கள். 
அவர்கள் அவரிடத்தில் வந்து : அரு 

ளப்பருடைய சீஷர்களும் பர்செயரு 23. அதற்கு அவர் : காவிதென்பவர் \ 
டைய சீஷர் FORD B/E இிக்கிளுர் அவ; இப்பட்டுத் தாழும் தம்ே மாடிருந்த 

களே: உம்முடைய சீஷர்கள் உபவா௫ ! வாசகரும் பசியாயிருந், தபோது என்ன 

யாதிருப்பே தன்? என்றுர்கள்.. | செய்தாரே ன்றும், 

  

  

21, 22, "இவ்விரு வசனங்களுக்கும் மத், சுவி, 0b 9B. ate வசனத்தின் 

வியாக்யொனத்தைக் காண்க. 
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20 பிரதான ஆசாரியனாகய ௮பியத் 
தர் காலத்திலே ௮வர் எப்படி. த்தேவா 
லயத்தில் பிரவேசித்து, ஆசாரியர்களே 
யன்றி வேறொருவரும் புசிக்கத்தகாத 
(தேவ) சமூகத்து அப்பங்களை யெடுத் 

அத் தானும் புசித்து, தன்னோடிருக்த 
வர்களுக்கும் கொடுத்தாரொன்றும் நீங் 
கள் ஒருபோதும் வாகித் ததில்லையோ ? 

erent. ரச, 91-0. ; லேவி. 24-0, 

27. அவர் மறுபடியும் அவர்களை 
கோக்கி : ஓய்வுகாள் மனுஷனுக்காக 
உண்டாக்கப்பட்டதேயன்றி, மனுஷன் 

ஓய்வுகாளுக்காக 
வனல்ல. 

உண்டாக்கப்பட்ட 

28. அதலால் மனுமகன் ஓய்வுகாளு 
க்கும் அண்டவராயிருக்கிர௫ர் என்று 
தருவுளம்பற்றினார். 

9-ம். அதிகாரம். 

யேசுநாதர் சூம்பின கரத்தையுடையவனை 
யும் வேறு பிணியாளிகளையும் செளக் 
இயமாக்கன தும், அடப்போஸ்தலர்களைத் 
தெரிந்துகொண்டதும், தாம் தலையான 
பசாசினாலே பேய்களை ஒட்டவில்லையெ 
ன்ற துமாகிய வர்த்தமானங்கள். 

1. மறுபடியும் ௮வர் ஜெப அலயத் 

இல் பிரவேசித்தார். அங்கே சூம்பின 

கரத்தையுடைய ஐர் மனிதனிருந்தான். 

மத். 12-8; லூக். 6. 

2. அவர்பேரில் குற்றஞ்சாட்டும் 

பொருட்டு, ஓய்வுகாளிலே செளக்கியப் 

படுத்துவாரோவென்று அ வாமேல் 
கோக்கமாயிருந்தார்கள். 

8. அப்பொழுது அவர் சூம்பின கர 

த்தையுடைய மனிதனை நோக்கி; நீ 
எழுந்து நடுவிலே நில் என்று சொல்லி,       

4, அவர்களைப் பார்த்து: ஓய்வுநா 
ளிலே ஈன்மை செய்வதோ இன்மை 
செய்வதோ, சீவனைக் காப்பதோ ௮ல் 
லது ௮ழிப்பதோ, எது தகுதி? என்று 
கேட்க, அவர்கள் மெளனமாயிருந்தார் 
கள். 

௦. அவர்களுடைய இருதயக் குருட் 
டாட்டத்தின்மேல் ௮வர் துயரப்பட் 

டு, அவர்களைக் கோபமாய்ச் சுற்றிப் 
பார்த்து: உன் கரத்தை நீட்டென்று, 
௮ர்த மனிதனுக்குச் சொன்னார் ; Has 
ன் நீட்டவே, ௮வனுடைய கரம் சொஸ் 
தமாயிற்று. 

6. உடனே பரிசேயர் புறப்பட்டுப் 

போய், ௮வளரா எப்படிச் சங்கரிக்கலா 
மென்று எரோதியரோகூட ௮வரு 
க்கு விரோதமாய் ஆலோசனை பண்ணி 
ஞர்கள். மத். 12-14, 

7. யேசுநாதர் தம்முடைய சீஷர்க 

ளோடு ஒதுங்கிக் கடலோரத்துக்குப் 
போனார். அவரைப் பின்சென்று இர 

ளான ஜனங்கள் கலிலேயாவிலும், 
யூதேயாவிலும், 

8. ஈருசலேமிலும், இதுமேயாவி 
லும், யோர்தான் நதிக்கு ௮ப்புறத்திலு 
மிருந்து வந்தார்கள். அன்றியும் இர் 

சிதோன் பட்டணங்களின் தஇிசையிலி . 
லிருந்தும் இரளான ஜனங்கள் ௮வர் 

செய்துவர்த அற்பு தங்களைக் கேள்விப் 
பட்டு ௮வரிடத்தில் வந்தார்கள். 

0. ஜனங்கள் கும்பலாயிருந்ததைப் 

பற்றி, அவர்கள தம்மை நெருக்காத 
படி, தமக்காக ஓார்படகைத் தயார் 

செய்யவேண்டுமென்று அவர் தம்மா 
டைய சீஷர்களுக்குச் சொன்னார். 

  

26-ம் வசனத்துக்கு அர்ச். மத், 19-ம் 
காண்க, 

t 

AE. 29-0 ager gs Gor வியாகயயொனம் 

27.  ஒய்வுகாள் மனுஷனுக்சாக உண்டாக்கப்பட்டதென்பதின் கருத்தேதெனில், 
மனிதன் ஆறுநாள் உழைத்து வேலைசெய்தபின், ஒருசாள் இளைப்பாறி சரீரப் பெலனைச் 
காப்பாற்றவும், ௮ந்.த நாளில் ஆத்.தும ஈன்மைச்சாகச் சர்வேசுரனுக்கு ஊழியஞ்செய்யவும் 

] அர்த காள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருச்சிறதென்பதாம்.  



மாற்கு 8-ம் அதிகாரம். 98) 
  reteset அருவி 

10. ஏனெனில், ௮வர் ௮கேகரைச் 
சொஸ் தமா க்கின தினால், பிணியுள்ள 

யாவரும் ௮வளாத் தொடவேண்டுமெ 
ன்று அவர்மேல் நெருங்கிவிழுவார்கள். 

ll. Ha SS அரூபிகளும் அவரைக் 
கண்டமாத்திரத்தில் ௮வர் ரூன்பாகச் 

சாஷ்டாங்கமாகவிழுந்து : 

12. நீர் சர்வேசுரனுடைய குமார 
னென்று உரத்த சத்தமாய்க் கூப்பிட் 
டன. அவரோ தம்மை வெளிப்படுத் 

தாதபடிக்கு அவைகளை மிகவும் பய 

முறுத்தி ௮டக்குவார். 

13. பின்பு ௮வா ஜா மலையின் மேல் 

ஏறி தமக்குச் சிச்கமானவர்களை தம் 
மிடத்தில் வரவழைக்கவே, அவர்கள் 

அவரிடத்தில் UAB BA 

! Lb. அப்பொழுது அவர் பன்னிருவர் 

தம்மோடிருக்கவும், தாம் அவர்களைப் 

பிரசங்கிக்க அனுப்பவும் நியமித்து,   
15, வியா திகலாச் சொஸ்தமாக்க 

வும், பேய்களைக் துரத்தவும் அவர்களு 

க்கு அஇகொரங்கொடுத்தார். 

. 10. (அவர்களில்) சீமோனுக்கு இரா 
'யப்பான்று பெயரிட்டார். 

17. (மற்றவர்களாரெனில்), செப 
| 'தேயின் குமாரனாகிய யாகப்பர், யாகப் 
| புடைய சகோ தரனாகி wt அருள்ட பா; 

இவலிருவருக்கும் இடியின் மக்களெ 

ன்று அர்திதமுள்ள " போவானெர்கேஸ் 
என்று பெயரிட்டார். 

| 18. பெலவேந்இரர், பிலிப்பு, பர் 
'தலோமைய௰, மத்தேயு, தோமையார், 
அல்பையின் குமாரனாகிய யாகப்பர், 

ததேயு, கனானேய சீமோன், 

19. அவரைக் காட்டிக்கொடுத்தவ 
ஞகிய யூகாஸ்இஸ்காரியோச் ஆய 

' இவர்களாம். 

20. பின்னும் அவர்கள் வீட்டுக்கு 
வந்தார்கள், அங்கே மறுபடியும் இர 
ளான ஜனங்கள் கூடிவந்ததினால், அப் 
பம் புசிக்கமுதலாய் அவர்களுக்குக் 

| கூடாமையாயிருந்தது. 

  
பன்னை Mine treet enn 

  

21. ௮வருடைய இனத்தார் இதைக் 
கேட்டபோது: ௮வர் பி.த்துக்கொண்டி | 

ருக்கிருரொன்று சொல்லி, அவரைப் 
பிடிக்கப் புறப்பட்டார்கள். 

22. எருசலேமிலிருந்து வந்த Cas 
பாரகர்: இவன் பேயேலசேபூபைக் 
கொண்டிருக்கிறானென்றும், பசாசுக 
ளின் தலைவனைக்கொண்டு பசாசுகளைத் 
தர த்துகிரமுனென்றும் சொன்னார்கள். 
மத. 0-5-4. 

25. அவர்களை ௮வர் வரவழைத்து, 
உவமைகளில் ௮வர்களுக்குச் சொன்ன 
தாவது: சாத்தான் சாக்தானை எப்படி 
துரத்தக்கூடும் ? 

24. ஒரு இராச்சியம் தனக்குத்தா 
னே விரோதமாய்ப் பிரியுமாகில், ௮ரஈத 

இராச்சியம் நிலைகிற்கமாட்டாதே, 

2௦. ஒரு வீடு தனக்குத்தானே 

விரோதமாய்ப் பிரியுமாகல், அந்த விடு 

நிலைநிற்கமாட்டா தே. 

20. அப்படியே, சாத்தான் தனக்கு 
விரோதமாய் எழும்பிப் DABS CK 
தால், நிலைகிந்கமாட்டாமல் அழிந்து 
போவான். 

௦7. பலவானை முந்திக் கட்டினாலொ 
ழிய, ஒருவனும் ௮வன் வீட்டுக்குள் 

புகுந்து, அவனுடைய தட்டுமுட்டுக் 
களைக் கொள்ளையிடமுடியாது. கட்டி 
னால், அப்போது அவன் வீட்டைக் 
கொள்ளையிடவொன். 

98, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் | 
சொல்லுகிறேன் : மனுமக்களுக்குச் 

சகல பாவங்களும், ௮வர்கள் தூாஷணி 
த்இருக்கும் தாஷணங்களும் மன்னிக்க 
ப்படும். 

20. ஆயினும் இஸ்பிர் த்துசாநதுவுக் 

கு விரோதமாய்த் தூஷணித்திருப்ப 
வன் என்றென்றைக்கும் மன்னிப்பை 
அடையாமல் நித்திய பாவக்குற்றவா 
ளியாயிருப்பான் என்ருர், மத். 12-18; 
லூக். 12-10; 1 ௮௬. 0-16. 

  

 



  

  

94 மாற்கு 4-ம் அதிகாரம். 
  

20. அவர் அசுத்த அருபியைக் 
கொண்டிருக்கிரொன்று அவர்கள் 

சொல்லிக்கொண்டிருக்ததினால் அவர் 
இப்படிச் சொன்னார். 

91. ௮அத்தருணத்திலே அவருடைய 
தாயாரும் சகோதரரும் வந்து, வெளி 

யே சின்று, அவரை அழைத்துவரும் 
படி. அவரிடத்தில் அளனுப்பிஞார்கள். 
மத. 12-40; இரக. 8-19. 

82. அப்பொழுது ஜனக்கூட்டம் 
அவளைச்சுற்றி உட்காரந்திருக்க, அவ 
ர்கள் ௮வரை நோக்கி : இதோ உம்மு 
டைய தாயாரும் சகோதாரும் வெளி 
யே நின்று, உம்மைத் தேடுகிரர்கள் 

GT OT (ng Bat. 

99. அவரோ அவர்களுக்குப் பிரத் 
இியத்தாரமாக: என் தாயாரும் என் 
சகோதரரும் யார்? என்றுசொல்லி, 

od. தம்மைச்சூழ உட்கார்ந்திருக்க 
டி க , க * ப் உ ae , yy 

வர்களைச் சுற்றிப் பார்த்து; இதோ ! 
என் தாயும் என் சகோதரர்களும் இவ 
ர்களே, 

9௦. ஏனெனில் சாவேசுரனுடைய 
சித்தக்தை நிறைவேற்றுகிறவன் எவ 

னு, அவனே என் சகோதரனும் என் 

சகோதரியும் தாயுமா ॥ரிருக்கிறான் என் 

று] இருவுளம் பற்றிஞரா. 

4-ம். அதிகாரம், 

கர்த்தர் விசைகறெவனுடைய உவமையை 
யம், தண்டின் மேலேத்றிய விளக்கு, 
நிலத்தில் ஊன்றிய விதை, கடுகுமணி, 
இவைகளின் உவமைகளையும் இருவுளம் 
பற்றின தும், கடற்கொர்தளிப்பை ௮ம 
ர்த்தி. தம், 

1. ௮வர் மறுபடியும் கடற்கரையில் 
போதிக்கச் துடங்கினார். அப்பொ 
முது இரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் 
வநது கூடினமையால், ௮வர் கடலில் 

© 

| 

  

  

ஓர் படகின்மேல் ஏறி உட்கார்ந்தார். 
ஜனங்களெல்லாரும் கடலோரமாய்க் 

கரையிலிருந்தார்கள்; 

2. அவர் அுநேக காரியங்களை உவ 
மைகளாக அவர்களுக்குப் போதித்து, 
தம்முடைய போதககத்திலே அவர்களு 
க்குச் சொன்னதாவது: மத். 18-9; 
அரக், 8-4, 

3. கேளுங்கள் : இதோ, விகைக்கி 

றவன் விதைக்கப் புறப்பட்டான். 

4. அவன் விதைக்கிறபோது, சிலது 
வழியோர த்தில் விழுந்தது, _ ஆகை 
யால் அகாயத்துப பறவைகள் வநது 

அவைகளைப் பட்டுத்துப்போட்டன. 

3. வேறு சிலது ௮/இக மண்ணில் 
லாச கற்பாறை நிலக்தில் விழுந்தது ; 

அகற்கு ஆமமான மண்ணில்லா தினா 
ல ரீக்ரெ.த்இல் முளைத்தது. 

0. அனால் வெயில் ஏறவே, அது காய் 
ந்து, வேரில்லா தபடியால் இீப்நதுபோ 
யிற்று, 

7. வேறுசிலது முள்குக்கள் நடுவில் 
விழக்கது. முள்ளுக்கள் ஏழும்பி அதை 
நெருக்கிப்போட்டதினால், ௮து பலன் 
கொடாமல்போயிஆ்று. 

8, வேறு சிலது ஈல்ல நிலத்தில் விழு 

ந்து, வளர்க்தோங்கி விளைந்து, ஒன்று 
முப்பதும், ஒன்று அறுபதும், ஒன்று 
நாறுமாகப் பலனைத் தந்தது. 

0. கேட்கச் செவியுள்ளவன் கேட் 
கக்கடவான் என்று திருவுளம்பத்றி 

ஞர். 

1. அவர் தனித்திருக்கும்போ.து, 
அவரோடிருந்கத பன்னிருவரும் இந்த 
உவமையைக் குறித்து ௮வரை வினாவி 
ஞர்கள். 
    

  

5௦-ம் வசனத்துக்கு அர்ச், மத், 12-ம் 

காண்க, | 

௮இி. 48-ம் வசனத்தின் வியாக்கியானம் 

  

 



  

மாற்கு 4-ம். அ இகாரம். 

  

  

11. “வர் அவர்களுக்குத் இரு 
வுளம்பத்தினதாவது : சர்வேசுரனு 
டைய இராச்சியத்தின் Qo shu sen x 
அறியும்படி உங்களுக்கு ௮ருளப்பட் 
டது. பு/ றம்பே இருக்கிறவர்களுக்ே கா 
சகலமும் உவமைகளால் சொல்லப்படு 

இற.தூ. 

19, ஏனெனில் ஒருவேளை அவர்கள் 

மனரந்திரும்பா தபடிக்கும் பாவங்கள் 

அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படா தபடிக் 

கும், அவர்கள் கண்ணாரக்கண்டும், கா 

COD) BOUT avr Taal, காதாரக்கேட்டும் 

உணரா தவர்களாகவும் இருக்கும்படி.யா 

மே என்றார். இசை, 0-0 ; மத். 18-14;     

  

௮௫௬. 11-40; அப். நட, 28-20) 
உரோ. 11-8. 

13. மீளவும் ௮வர் அவர்களை நோக் 
2. இந்த உவமையை நீங்கள். அறிய 

வில்லையோ ? அப்படியானால், மற்ற உவ 

மைகளையெல்லாம் எப்படி அறிவீர் 

கள் 7 

14. விகைக்கிறவன் வாக்கியத்சை 

| Mn GER caper. 

15. வாக்கியம் விகைக்கப்படுகிற 

| வழியோ ரமானவர்கள் யாசானில் வா 

க்கியக்தைக் கேட்கிறவர்களாம். ஆயி 

னும் அவ்ர்கள் வாக்கியத்தைக் Cate. 

பின், சாத்தகான் உடனே வந்து, அவர் 
கள் ' இருதயங்களில் விகைக்கப்பட்ட 

வாக்கியத்தைப் பறித்துக்கொள்ளு) 

மான, 

16. ௮வ்வண்ணமே கற்பாறை நில 

த்தில் வாக்கியம் விகைக்கப்பெற்றவர் 
Ce . ர் ணை அ த 

கள யாரெனில் வாக்கியத்தைக் கேட் 

டமாத்திரத்தில், உ டனே அதைச் ரர் 

தாஷமாய் 6 ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் 
கான், 

17. ஆயினும் அவர்கள் தங்களில் 
வேரில்லாமல் நிலையற்றவ ர்களாயிருக் 
Bagh war. பின்பு வாக்கியத்தினிமித் 
தீம் நெருக்குடையும் உபத்திரவழும்   

உண்டாகவே, ௮வர்கள் உடனே இட 
தல்படுகிஞர்கள். 

18. முள்ளுக்கள் ஈடுவில் வாக்வெம் 
விதைக்கப்பெற்ற மற்றவர்களும் உண் 

டு, அவர்கள் வாக்கியத்தைக் கேட்டு 

DOT Kon GM oor. 

19. ஆனால் பிரபஞ்சத்தின் கவலை 
களும் ஐசுவரியங்களின் மாய்கையும் 
மற்றவைகளின்மேலுள்ள துரிச்சைக 
ளும் உட்பிரவேடுத்து, வாக்கெத்தை 
அமுக்கிப்போடுகின்றன. அதலால் 
YA பலனற்றதாய்ப் போகின்றது. 
1 தமோ, 6-17. 

20. கல்லகிலக்தில வாக்கியம் விதைக் 
கப்பெற்றவர்கள் யாரெனில், வாக்கியத் 
தைக் கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டு, ஒன்று 
முப்பதும், ஓன்று அறுபதும், ஒன்று 

நாறுமாகப் பலன் கொடுக்கிறவர்கள் 

தானென்று இருவுளம்பற்றினார். 

21, மீளவும் அவர் அவர்களை நோக் 
இ: பேக்கை மரக்காலின் ழோவது, 
கட்டிலின் இேழோவது வைக்கும்படி. 

கொண்டுவருவார்களோ ? தண்டின்மே 

லல்லோ வைக்கும்படி. கொண்டு வரு 

வார்கள். மத், 5-]59; லூக், 8-16; 

11-35. 

22. ஏனெனில் வெளிப்படாத மறை 
பொருளும் இல்லை. பிரசித்தமாகாத 
படி. இரக௫ியமாக்கப்பட்டதுமில்லை. 

மத். 10-00; தூக், 8-17, 

25. யாடு தொருவன் கேட்கச் செவி 

uy a ளவனாயிருந்தால் கேட்கக்கடவான் 

் என்ஞார். 

24. மறுபடியும் அவர் ௮வர்களை 

நோக்கி : நீங்கள் கேட்கிறதைக். கவனி 
யுங்கள், எந்த அளவினால் ௮ளப்பிர் 
களோ, ௮ந்த அளவினால் உங்களுக் 
Gs திரும்ப அ௮ளக்கப்படுவதுமன் றி, 
கூடவுங்கொடுக்கப்படும். மத். 7-2 

ars, 6-38, ° 
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25. ஏனெனில் உள்ளவனுக்குக் 
கொடுக்கப்படும், இல்லாதவனிடத்தி 
லிருந்து உள்ளதும் பறித்துக்கொள் 
ளப்படும் என்ளூர். மத், 13-12; 
2௦-29; லூக். 8-18; 19-90. 

20. இன்னமும் ௮வர் வசனித்ததா 
வது: சர்வேசுரனுடைய இராச்சிய 
மானது ஒரு மனிதன் நிலத்தில் விசை 
யை விதைப்பதற்கு ஓஒப்பாபிருக்கின் 

ற்து. 
27. இரவும் பகலும் ௮வன் நித்திறை 

செய்தாலும், எழுக்இருக்தாலும், ௮வ 
னுக்குக் தெரியாமலேவிதை முளைத்து 
வளருகின்றது. 

26. ஏனெனில் பூமியானது முந்தப் 
பயிரையும், பின்பு கதினாயும், பின்னுங் 
கதிரில் நிறைந்த தானியத்தையும் பல 

QEF தானாய் தருகின்றது. 

20. பலன் விளஈத உடனே அறுப் 

புக்காலமானதால் உடனே ௮றிவாளை 
ப்போடுகிறுன் என்ளூர், 

80. மறுபடியும் ௮வா உனாத்ததா 
வது: சர்வேசுரனுடைய இராச்சியத் 
தை எதற்குச் சமானமாக்குவோம? 
அல்லது ௮தை எநத உவமானத்திற்கு 
ஒப்பிடுவோம்? 

81. ௮து ஒரு கடுகுமணிக்கு ஒப்பா 
யிருக்கின்றது. ௮து பூமியில விதைக் 
கப்படும்போது பூமியிலுள்ள சகல 
விதைகளிலும் ௮.௧ சிறிதாயிருக்கின் 
றது. மத். 18-81; லூக், 13-18. 

82... ஆயினும் விகைக்கப்பட்டபின் 
போ, ௮.துஎழும்பி, சகல பூண்டுகளிலு 
ம் ௮திகப்பெரிதாகி, ௮காயப்பட்டுகள 
௮.இன் நிழலின்கழ்வாது, வசிக்கத்தக்க 
பெருங்கிளைகளை விடுகின்றது என்ளுர். 

33. அவர்கள் கேட்டுணரத்தக்க 
விதமாய் இப்படிப்பட்ட sss vas 

வலக் 

  

மைகளால் அவர்களுக்கு வாக்கியத் 
தைச் சொல்லிக்கொண்டிருக்தார். 

84. அனால் உவமையின்றி அவர்க 
ளோடு பேசனெவரல்ல. ஆயினும் தம் 
முடைய சீஷர்களுக்கு எல்லாவற்றை 
யும் தனியே வியாக்யொனம்பண்ணு 
வார். 

85. அ௮ன்றையத்தினம், சாயங்கால 
மானபோது அவர்களை நோக்க: ௮க்க 
ரைக்குப்போவோமாக என்ளூர், 

80. ஆகையால் அவர்கள் ஜனக்கூட் 

டத்தை அனுப்பிவிட்டு, ௮வர் படகில் 
இருந்தபடியே அவரைக் கொண்டுபோ 
ஞர்கள். வேறே படகுகளும் ௮வ 

சோடுகூட இருநதன, ws. 8-23; 
அக். 86-22. 

51. அப்பொழுது பலத்த சுழல்கா 
ற்று உண்டாகி, படகு தநிரம்பத்தக்க 
விதமாய் அலைகள் அதின்மேல் மோதிக் 
கொண்டிரு கன. 

38. அவரோ பின்னணியத்தில் ஓர் 
தலையணை யின்மேல் நித்திரைபண்ணிக் 
கொண்டிருசக்தார். அவர்கள் ௮வரை 
எழுூபபி: போககரே ! நாங்கள் சாகி 

றது உமக்குக் கவலையில்லையோ? என் 
(Gt ar. 

39. உடனே அவர் எழுந்து, காற் 

றையும் அதட்டி, கடலை கோக நீ சத் 
இக்காதே, இரையாதே என்றார், உட 
னே காற்று ஒளிஈது, மிகுஈக அமரிக் 
கை உண்டாயிற்று. 

40. அப்பொழுது, Hout sour eden 
கோக்க: நீங்கள் ஏன் பயப்படுஇிறீர்கள்? 
இன்னமும் உங்களுக்கு விசுவாசமில்லை 
யோ? என்றார். அவர்களோ மிகுந்த 
பயங்கரமுற்று, ஒருவர் ஒருவரைப் 
பார்த்து: இவர் யாரான்றுநினைக்கிருய்? 
இதோ, காற்றுங் கடலும் இவருக்குக் 

கழ்ப்படிகின்றதே என்ளுர்கள். 
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5-ம். அதிகாரம். 

துரத்தப்பட்ட பேய்க்கூட்டம் பன்றிகளுக் 

குள்ளே பிரவேத்ததும், பெரும்பாடு 

ள்ள ஒரு ஸ்திரீ செளக்கியமான தும், 

ழயீரொன்பவனுடைய மகளைக் கர்த்தர் 

உயிர்ப்பித்த தம். 

1. அதற்குப் பிற்பாடு ௮வர்கள் கட 
லின் ஜலசந்தியைக் கடந்து, ஜெராசே 

னியருடைய நாட்டுக்கு வரதார்கள். 

மத். 8-28; லூக், 8-206. 

2 ௮வர் படகிலிருஈது இறங்கின 
வுடனே, அ௮சுத்தஅருபி பிடித்திருக்க 

ஓர் மனிதன் சல்லறைகளிலி ருது அவ 
ருக்கு எதிராக வகதான் 

். அவன் கல்லறைகளில் வாசம் 
பண்ணின துமன்றிச் சங்கிலிகளாலே 
(முதலாய் அவனைக் கட்டி படக்க எவனு 
ஓம கூடா இருநத.து. 

1, ஏனெனில் அவன் அ௮சேகமுறை 
விலங்குகளாலும சங்கிலிகளாலும கட் 

டுண்டிருகதும், சங்கிலிகளையும முறி 
கறு, விலங்குகளையும் உடைததுபபோ 
டுவான். அதலால் அவனை கட்டியடக்க 

ஒருவனஞாலும கூடவில்லை. 

9. அவன் ஏபபோதும் இரவும் பக 
லும் கல்லறைகளிலும மலைகளிலும் 

இருஈது கூக்குரலிட்டுக் கல்லுகளால் 

தன்னை அடி.த்துக்கொள்ளுவான். 

6. ௮வன் தாரத்திலே யேசுநகாதனாக் 
கண்டு, ஓடிவாது௮வரை ஈமஸ்கரித்து, 

  
  

7. உரத்த சத்தமாயக் கூப்பிட்டு 2 
யேசுவே ! அதி உன்னத கடவுளின் 
குமாரனே, உமக்கும் எனக்கும் என்ன? 
என்னை வாதைப்படுத்தா தபடிக்குச் சு 
வாமியின்மேல் உமக்கு ஆணை என்றான். 

8. எனெனில் ௮வர் ௮வனைகோக்கி: 
அசுத்த ௮அரூபியே ! இம்மனிதனைவிட் 
டுப் புறப்பட்டுப்போ என்று சொல்லி 
யிருநதார், 

9. பின்னும் ௮வர் உன் பேரன்ன 
வென்று அவனைக் கேட்க, ௮வன் என் 
Gur: படை, ஏனெனில் காங்கள் ௮கே 
கராயிருக்கிழோம் என்றான். 

10. மேலும் தன்னை ௮த்தேசத்தி 

னின்று துரக்தாதபடிக்கு ௮வரைமிக 
வும் கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொண்டான். 

1]. அப்போது ஓர் பெரும் பன்றிக் 
கூட்டம் அங்கே பலைச்சா£பில் மேய் 
நதுகொண்டிருஈதது. 

12. ௮௩த அரூபிகள் ௮வரை கோ 
க்கி: நரஙகள் ௮நதப் பன்றிகளுக்குள் 
ளே Gr ராமும்படி, எங்களை HOU OE 

குள் அனுபபுமென்று ௮வராைக் கெஞ்சி 
மன்ரூடின. 

13. உடனே யேசுநாதர் ௮வைக 
ஞுக்கு உத்தரவுகொடுத்தார். அத 
லால் ௮௩௧ ௮ருபிகள் புறப்பட்டுப் பன் 
நிகளுக்குள்ளே பிரவேசிக்கவே, ஏறக் 

குறைய ஈராயிரம் பன்.றிகளுள்ள அந் 
தக் கூட்டம் மிகுநத வேகததோடு , தலை 
சழாய்க் கடலிலே பாய்ந்து, ஜலத்தில் 
இக்குமுக்காடி. மடிந்தது. 

  
    ee ee 

13.   ரங்களைக் காணவும். 
 அலைவகககவககவைது 

இக்தச் சரித்திரத்தை அர்ச். மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா: மூவரும் எழுதியிருக்க 

wiser. அர்ச். மத்தேயு பேய்பிடித்த இரண்டுபேர் இருந்சார்களென்ஒரர். 

பேய்பிடி.ச்ச அவ்விருவரில் ஒருவன் ௮தஇிசமாய் வா இக்கப்பட்டவனாகவும், அ.த்தேசச்தாருக் 

குள்ளே அதிகமாய் அநியப்பட்டவனாகவும் இருந்த இனாலாக்கும் அவனொருவனைக்குறிதீதே 

மற்ற இரண்டு சுவிசேஷகரும் எழுதியிருக்கொர்களொழிய, மற்றவனைக்குறித்து ஒன்றும் 

எழுதவில்லை. அர்ச். மத். 8-ம் ௮இ. 83-ம் வசனத்தின் வியாக்கயொனத்தில் மற்றும் விப 

ஆயினும் 
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14, அவைகளை மேய்த்தவர்களோ 
ஓடிப்போய், பட்டணத்திலும் காடுக 
ளிலும் இந்தச்செய்தியை அறிவித்தார் 
கள். ஆகையால் சம்பவிச்சதென்ன 
வென்று பார்க்கும்படி, ஜனங்கள் புறப் 
பட்டு, 

15. யேசுநாதரிடத்தில் வந்தபோது, 
பசாசினால் அ௮லைச்களிக்கப்பட்டிருந்த 

வன் வஸ்இரந்தரித்து; புத்திக் தெளி 
வோடு உட்கார்ந்இிருக்கறகைக் கண்டு 
பயந்தார்கள். 

16. மேலும் பேய்பிடி.த்திருந்தவனு 
க்கும் பன்றிகளுக்கும் எவ்விதம் சம் 
பவித்ததென்று கண்டிருர்தவர்களும் 
அவர்களுக்கு விபரமாய்ச் சொன்னார் 
கள், 

17. அகையால் தங்கள எல்லைகளை 

விட்டு அவா போ கும்படி, அ௮வளாமன் 

(GUS தொடங்கினார் கள். 

18. ௮ப்படியே அவர் படடிலேறும் 
போது, பசாகினால் உபாதிக்க வாகைப் 
பட்டவன் தானும் ௮வரோடிருக்கும் 

படி. ௮வரை உக்தரவுகேட்கத் துவக்கி 
னான். 

10. ஆனால் யேசுநாதர் ௮வனை ஏற் 
அுக்கொள்ளாமல், அவனை நோக்கி : கீ 

உன் விட்டில் உன் பந்துக்களிடத் இற் 
குப்போய், ஆண்டவர் உனக்குச் செய் 
த்து எம்மா தீதிரமென்றும், உன்பேரில் 
எவ்வளவு இரக்கமாயிருகதாரன்றும் 
அவர்களுக்கு அறிவிப்பாயாக என்றார். 

20. அவ்வண்ணமே அவன் போய், 
CuK sr et தனக்கு எவவளவு பெரி 
தான காரியங்களைச் செய்தருளினாரெ 
ன்று, தெக்கப்போலி நாட்டில் பிரசித் 

தப் படுத்தத் துவக்கினான். அதினால் 
எல்லாரும் ௮ச்சரியப்பட்டார்கள். 

21. யேசுகாதர் மறுபடியும் படக 
வேறி, ஜலசந்தியைக்கடந்து, இக்கராக் 

குவந்து கடலோசத்தி லிருக்கும்போ.து, 
இரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடி 
வந்தார்கள்.   

22. அப்பொழுது ஜெப gous 
தலைவர்களில் ஒருவனாகிய ஜயீசொன்ப 
வன் வது, அவரைக் கண்டவுடனே 

அவருடைய பாதத்தில் தண்டனாக 
விழுந்து : மத். 9-16; லூக். 8-40, 

23. என் குமாரத்தி மரண ௮வஸ் 
தைப்படுகராள், ௮வள் செளக்கியப்ப 
ட்டுப் பிழைக்கும்படி. நீர் வது, அவள் 

மேல் உமது கையை வைத், கருளும் 

என்று மிகவும் கெஞ்சி மன்ருடினான். 

24. அப்படியே ௮வர் ௮வனோடே 
கூடப்போனார். வெகு ஜனக்கூட்ட 

மூம் அவரைப் பின்பற்றி ௮வரை 
நெருக்கிக்கொண்டு போனது. 

2௦. அப்பொழுது பன்னிரண்டு வரு 

ஒுமாய்ப் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திர 

யானவள, 

26. ௮ரேக வைத்தியர்களால் பல 
வேதனைகளுக்குள்ளாகி, தனக்குள்ள 

செலவழித்திருக்தும் 

சற்றும் வாரியாகாமல், மென்மேலும் 
௮திக வாசைப்பட்டிருக்கையில், 

(யர் வதையும் 

27. யேசுநாதரைப்பற்றிக் கேள்விப் 
பட்டவுடனே கூட்டத்துக்குள் பின் 

DFG) அவருடைய வள்திரத்தைத் 
தொட்டாள். 

28. எனெனில் ௮வருடைய வஸ்தி 
ரத்தையாவது தொடுவேனாகில் செளக் 
இயம் ௮டைவேனென்று சொல்லிக் 

கொண்டிருந்தாள். 

20, அக்ஷண்மே அவளுடைய உதிர 

ஊற்று வற்றிப்போக, ௮௩த உபாதை 
குணமாயிற்றென்று தன் சரீரத்தில் 

உணார்துகொண்டாள். 

30. உடனே யேசுகாதர் தம்மிடத்தி 
னின்று புறப்பட்ட வல்லமையைத் தமக் 
குள்ளே அறிந்துகொண்டு, ஜனக்கூட்ட 
த்தைத் திரும்பிப் பார்த்து : என் வஸ் 
தஇிரங்களைச் தொட்டது யார் என்றார்,  
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31. அதற்கு அவருடைய சீஷர்கள் : 

ஜனக்கூட்டம் உம்மை கெருக்கிக்கொ 
ண்டிருக்கிறதைக் காண்கிறீர், அப்படி 

யிருந்தும், என்னைத் தொட்டது யாசா 
ன்று கேட்கிறீரோ என்ரூர்கள். 

39. ஆயிலும் இதைச் செய்தவமாக் 
காணும்படி ௮வரா் சுற்றிலும் பார்த் 

ann 

3. அப்போது தன்னிடத்தில் சம் 
dpm அ௮றிஈத ௮நத ஸ்திரீயான 
வள் பயநது, நடுங்கி, ௮வர் முன்பாக 
வாதுவிழுஈது, ௨ உண்மையெல்லாம் அவ 
க்குச் சொன்னாள். 

31. அவர் அவளைப்பார்த்து : மகளே! 
உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்டுத்கது. 
சமாதானத்துடன் போ, உன் உபாதை 
நீங்கச் சொஸ்தமாயிரு என்றார். லூக். 
7-50; 8-48. 

3௦. அவர் இன்னம் பேசிக்கொண் 

டிருக்கையிலே ஜெப அலயத்தலைவனு 
டைய அட்கள் வந்து: உம்முடைய 
குமாரத்தி இறநதுபோனாள். இனிப் 

போதகரை வருத்தப்படுத்துவானே 

oor? என்றார்கள். 

80. யேசு நாதர் ௮வர்சள் சொன்ன 
வார்த்தையைக் கேட்டு, ஜெப அலய 
த்தலைவனை நோக்கி: நீ பயப்படாதே, 
விசுவாசததோடுமாத்திரம் இருவென் 
(ரீ. 

91. பின்னும் இராயப்பரும், இயா 
கப்பரும், இயாகப்பருடைய சகோதர 
னாகிய ௮ருளப்பருஈதவிர, வேஜொரு 
வரும் தம்மோடு வருவதற்குச் சம்மதி 
யாமல், 

98. ஜெப ஆலயச் தலைவனுடைய 
விட்டுக்கு வரது, ௮ங்கே சந்தடியை 

யும் வெகுவாய்ப் புலம்பி ௮முகிறவர் 
களையும் சண்டு, 

  
| 809. உள்ளே போய் அவர்களை 
Gerd £ நீங்கள் ஏன் சலங்கியழுகிறீர் 

  

  

கள் ? பிள்ளை சாகவில்லை, தூக்குகிறுள் 
என்னார். 

40. அதினிமித்தம் ௮வர்கள் ௮வரை 
நகை தீதா£கள். அவரோ வென்முல் எல் 
லாராயும் அப்புறப்படுத்திச் சிறுபெ 
ண்ணினுடைய தந்தை தாயையும் தீம் 
மோடிருநதவர்களையும் அழைத்துக் 
கொண்டு, அ௮ர்தச் சிறுபெண் கிடந்த 

இடத்தில் பிரவேடுத்து, 

41. அவளுடைய கையைப் பிடித்து 
௮ வளை கோக்கு: தலித்தாக்குமி என் 
ரூர். அதற்கு சிறு பெண்ணே, உனக் 
குச் சொல்லுறேன், எழுக்இரு என் 
று அர்த்தமாம், என்றவுடனே சிறு 
பெண் எழுகது ஈடகதாள. 

42. ௮ப்போது அவளுக்குப் பன்னி 
ரண்டு பிராயமாயிருஈதது, அவர்கள் 
மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டுப் பிரமித்திருந 

தார்கள். மத் 9-1, 

43. இகை ஒருவரும் அறியாதிருக் 
கும்படி. அவர்களுக்கு அவா கண்டிப் 

பாய்க் கடடனையிட்டுப் பிள்ளைக்குப் 

போஜனங் கொடுக்கும்படி சொன்னார், 

0-ம். அதிகாரம். 

யேசுகாதர் சமது ஜென்ம நாட்டில் புதுமை 

களைச் சொற்பமாய்ச் செய்ததேனென்ப 

தும், அப்போஸ்சலர்களுக்குச் கற்பித்த 
புத்திமசகளும் evens அருளப்பரு 

டைய மரணமும், றந்து அப்பங்களும் 

இரண்டு மச்சங்களும் ஐயாயிரம் பேரக் 

குப் பலுகெதும், கடலின் கொக்தளிப் | 

பை அ௮மர்த்தின தும், தமது வஸ்திர விளி 

ம்பைத் தொட்ட அரேகனாச் சுகமாக்இ 

        
னதும், 

1. பின்பு யேசுநாதர் ௮வ்விடத்தை 
விட்டுத் தமது ஜென்ம நாட்டுக்கு 

  
வந்தார். அவருடைய, சிஷர்களும் 
அவரோகூட வந்தார்கள். மத, 
13-94; லூக், 4-16. ° 
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9, ஒய்வுகாளானபோது, ஜெப ஆல 
ய த்தில் போதிக்கத் துடங்கினார், ௮நே 
கர் கேட்டு, ௮வருடைய போதகத்தின் 
மேல் ஆச்சரியப்பட்டுச் சொன்னதா 
வது : இவையெல்லாம் இவனுக்கு எங் 
இருந்து வந்தன? இவனுக்கு கொடுக் 
கப்பட்ட ஞானமும் எப்படிக்கொத் 
தது! இவன் கரங்களால் செய்யப்படு 
கிற அற்புதங்களும் எத்தன்மையான 
வைகள் ! 

8... இவன் தச்சனல்லவா ? மரியம்மா 
ளுடைய குமாரனும், யாக்கோபு, யோ 
சேப்பு, யூதா, சீமோன் என்பவர்களு 
டைய சகோ கரனுமல்லவா [ £. இவனு 
டைய சகோதரிகளும் இங்கே நம்மோ 
டிருக்கிமுர்களல்லவோ ? என்று சொ 

ல்லி, ௮வா மட்டில் இடறல்பட்டார் 
௮/௬. 0-42, 

4, யேசுநாதர் அவர்களை கோக்? 
ஓர் தீர்க்கதரிசி சன் ஜென்ம தேசந்து 

லும், தன் விட்டிலும், தன் இனத்திலு 
மொழிய (வேறெங்கும்) மகிமையில்லா 
இருச்கமாட்டானென்று இருவுளம்பற் 
றினார். மத் 18-27; லூக், 14-21 ; ௮௬. 

4-41, 

5. பின்னும் அவர் Fv Aur Bow za 

மேல் கரங்க நீட்டிக் குணமாக்கினா 
சரொழிய, அ௮ங்சே வேறே யாதொரு 
புதுமையும் செய்யக்கூடாமல், 

கள். 

0. அவர்களுடைய அவிசுவாசத் 
இன்மேல் ஆச்சரியப்பட்டு, சுற்றுக் 
இராமங்களில் சுற்றிப்போய்ப। போதி 
த்து வரதா. 

7. மேலும் பன்னிருவரையும் வரவ 
Op BHI, அவர்களை இருவா இருவராக 
அனுப்பத் அடங்கு, அவர்களுக்கு ௮ 

தச அருபிகளின்மேல் அதிகாரத்தைக் 
    

கொடுத்து, மத். 10-1; மாத். 8-15; 
இரசக், 9-1, 

8. வழிக்கு ஒருகோலைத்தவிர வே 
றெதுவும், பையாவது அப்பமாவது, 
இடைக்கச்சையில் காசாவது கொண் 
டுபோக வேண்டாமென்றும், 

9. பாதரட்சைகளைத் தொடுத்திருக் 
கலாமாயினும், இரண்டு அங்கிகளை 
அணிய வேண்டாமென்றும் கற்பித் 
தா. அப். 12-83. 

10. அன்றியும் ௮வர்களை நோக்கி : 

நீங்கள் எங்கேயாகிலும் ஒரு விட்டில் 

பிரவே௫த்தால், அவ்விடததிலிருகது 
புறப்படுமளவும் ௮ங்கேத.ங்கியிருங்கள் 

11. யாராகிலும் உங்களை எற்றுக் 
கொள்ளாமலும, உங்களுக்குச் செவி 
கொடாமலுமிருகதால், மங்கள அவ்வி 
டத்திலிருகது புறப/பட்டு, உங்கள் கால் 
களில் LID 6 5 தூசியை அவர்களுக்கு 
எதிர் சாட்சியாக உகறிபபோடுங்கள் 
என்னார். மத். 10-11) லூக். 9-5; 
அப். 13-21; 18-0. 

15, அப்படியே அவர்களும் புறப் 

பட்டுப்போய்ர் தவஞ்செய்யும்படி ஜன 

ஙகளுக்குப் பிரசங்இத்து, 

13. அநேகம் பேய்களையும் ஓட்டி, 

ne வியாதிக்காரமாயும் எண்ணெ 

ய் பூசிச் செளக்கியப்படுத் னொ கள். 

11. அப்போது அவருடைய போ 

பிரபல்லியமா கிக்கொண்டு வந்தஇனால் 
ஏரோதாசன் (அவரைப்பற்றிக்) கேள் 
விபபட்டு : ஸ்காபக அருளப்பன் மரித் 
தோரினின்.று உயிர் த்திருக்கிறான் ; ஆ 
COICO BLIND மி ௮வனிட 5 Bev அற்புதங் 
கள் விளங்குகின்றன என்பான். மத். 

14-1; ara. 9-7. 

    
3. இங்கே சொல்லப்பட்ட யேசுகா தருடைய சகோதரர் சகோ தரிகள் இ இன்னாரன்த று 

அறியும்படி மத், 13-ம் ௮இ. 50-ம் வசன வியாக்கியொனங் காண்க, 

13. இவ்வேத வாச்கயெத்தில் பின்னாலே யேசுநாதர் ஸ்தாபித்த அவஸ்தைப்பூசுதல் 
. என்ந தேவத்திரவிய அ.துமானம், ஒரு குதிப்பாய்ச் காட்டப்பட்டி ரக்றதென்று இரி 
தேந்தென்னும் தஇருச்சபை சங்கத்தாரால் நிச்சயிச்சப்பட்டிருச்றெ.து. 

angie: 
 



மாற்கு 0-ம் அதிகாரம். 101 
  _— 

18. Gavi: ௮வர் எலியாஸ்தான் 
என்பார்கள். வேறு லெரோ: அவர் 
Free SHE Wer gi, தீர்க்கதரிசியைப் 
போல் ஒருவான்றும் சொல்லுவார் 
கள். 

10. ஏசோதன் இதைக்கேட்டு : நான் 
சிரச்சேதஞ்செய்த அருளப்பன் இவன் 

தான். இவன் மரித்தோரினின்று 
உயிர் & BIH D ng oor என் ரன். 

| 17. எனெனில் எசோதன் கன் 

அகோதானான பிலிப்புவின் மனைவியா 

திய ரே a Guin Gor கட்டிக்கொண்டதி 

னாலே, அவள் நிமித்தம் ௮வன் அள 
ட னுப்பி அருளப்பரைப் பிடிகதுக்கட்டிக் 

| காவலில் வைத்திருச்கான். 

| 

்... 18. அதேனென்றால் அருளப்பா 
உரோ தனைப்பார்த்து : நீர் உம்முடைய 

(சகோதரன் மனைவியை வைத்திருக்க 
லாகாதென்று சொல்லுவார். லேவி, 
18-10. 

| 
10. எரோடுயாளோ அவருக்குச் 

சடுமோசம் கிளைத்து, ௮வரைக் கொ 
ல்ல மனதாயிஞுந்தாள் ; அயினும் ௮வ 

டளால் கூடாஇருந்தது. 

| 2. என்ன க்தினாலென்௫ுல், அரு 
பபா “நீானும் பரிச த்தனுமா இய 

| மனிதனென்று எரோதன் அறிடது, 
அவருக்கு ௮௫, அ௮வராக்காப்பாறி றி 

வர் த துமன்றி வுடைய சொல்லைக் வுமன் 1 Do A 42 (0 

கேட்டு, ௮கேச காரியங்களை ர்செய்து, 

விரு ALDI WL அவருக்குக் ௧1 அகொடுத் 

து வந்தான். 

  

21. அப்படியிருக்க ஓர் தக்கமாள் 
வர்தது. எரோதன் தான் பிறக்க வரு 

ஷாந்தர நாளிலே பிரபுகளுக்கும் சேனா 
இபதஇகளுக்கும் கலிலேயா நாட்டிலுள் 

| ar பெரியோர்களுக்கும் ஓர் விருந்து 
பண்ணினான். 

| 22. அப்போது அந்த எரோதியா 
.ரடைய மகள் உள்ளேவந்து நடனஞ் 
el et 1 வய — 

~*~ al 

  
meee ர வைவ் ” 

செய்து, எரோதனுக்கும் ௮வலுடன் 
பந்தியிலிருந்தவர்களுக்கும் பிரியப்பட் 
டமையால், ௮ரசன் ௮ச்சிறுபெண்ணை 
நோக்கி : உனச்கு இஷ்டமானதை என் 
னிடத்தில் கேள், உனக்குக் தருவே 
னென்.றுசொல்லி, 

3௦. நீ எதைக் கேட்டாலும், அது 
என்னிராச்சியத்தில் பாதியானாலும், 
உனக்குச் கருவேனென்று அவளுக்கு 
அணையுமிட்டான். எஸ்தேர். 5-0. 

2.1. உடனே அவள் வெளியேபோய்: 
. . ட ச @ + @ ஓ 

நான் என்னத்தைக் கேட்கவேண்டுமெ 

ன்று தன் சாயிடத்தில் கேட்டாள். ௮த 
ற்கு ௮வள : ஸ்காபக அருளப்பரு 
டைய இரசைக் கேள் என்றாள். 

22. அதகுலால் உடனே ௮ வள Bally 

மாய் ௮ரசனிடகடில் வற்று: நீர் இப் 

Cran தே GWEN LIG அருள ப்பருடைய இர 

சை ஜர் தட்டில் எனக்கும் ௧1 வேண்டும் 

என்று கேட்டாள். 

20. ௮ரசன் (இகைக்கெட்டு) விச 
« e ப் சூ ௪ ௫ 

னப்பட்டான். ஆலும் தானிட்ட 

அணையைப்பத்றியும், தன்னோபெந்தியி 
விரும் ரவா களைப்பற்றியும் அவளைக் BON 

இபபடுக்த மனமில்லா மல், 

20. தா கைவேல் சேவகனை அனு 

ப்பி, அருளப்பருடைய சிரசை ஒரு 
கட்டில் கொண்டுவாக் கட்டனையிட் 

டான். அந்தப்படி ௮வன் குறைக் 

கூடத்தில் ௮வணாச் இரச்சேதஞ் 
செய்கு, 

28. அவருடைய சிபசை ஒரு தட் 

டில் கொண்டுவாது, ௮தை அந்தச் 

சிறு பெண்ணுக்குக் கொடுத்தான். 
அந்தச் சிறுபெண் அதைக் தன் தாயி 

னிடத்தில் கொடுத்தாள். ் 

20. அதைக் கேட்டு, அவருடைய 

2ஷர்கள்வந்து, அவருடைய சர் ரத்தை 
எடுத்து ஒரு கல்லறையில் வைத்தார் 

கள். மத். 14-12. ° 
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80, அ௮ப்படியாகையில், ௮ப்போஸ் 
தலர்கள் Guan gti sao yon gi, 
தாங்கள் செய்தவைகளும் போதித்த 
வைகளுமாகிய எல்லாவற்றையும், ௮வ 
ருக்கு ௮றிவித்தார்கள். லூக். 9-10. 

81. ௮வர் அவர்களை நோக்கி; பிர 
த்தியேகமாய் வனாந்தரமான ஓர் இட 
தீதிற்குவந்து, சற்றே இளைப்பாறுங்கள் 
என்றுர். எனெனில் அகேசர் வருகிற 
தும் போகறெதுமாயிருந்ததினாலே சாப் 
பிடுவதற்கு முதலாய் அவர்களுக்குச் 
சமயமில்லாதிருர்தது. மத். 13-18; 

ஆச, 09-10; ௮௬. 6-1. 

82. அகையால், அவர்கள் ஓர் பட 
இல் ஏறிப் பிரத்துயேகமாய் வனாந்தர 

மான ஓர் இடக்துற்குப் போனார்கள். 

88. அவர்கள் புறப்பட்டுப் போகிற 

தை ஜனங்கள் கண்டார்கள் ; அவர்கள் 

எங்கே போகிருர்களென்று அநேகர் 

அறிந்து, சகல பட்டணங்களிலுமிருக் 

து கால்ஈடையாய் அவ்விடத்துக்குக் 
கூட்டமாய் ஓடி, ௮வர்களுக்குழமுன்னே 

௮ங்கே சேர்ந்தார்கள். 

34. ஆகையால் யேசுநாதர் படகை 

விட்டு வெளியே வந்தபோது, இரளான 
ஜனங்களைக் கண்டு, அவாகள் மேய்ப்ப 

னில்லாத gator Bin லிருக்ததனால், 

அவர்கள் மேல் மனமிரங்கி, அவா BCH 

க்கு ௮0ேக காரியங்களைப் Cun Bias 

தொடங்கினார், us. 9-36; 14-14. 

35. வெகுநேரம் சென்றபிறகு அவ 
ருடைய சீஷர்கள் ௮ணுகி: இது வனார் 
தரமான இடம், தேரமுமாயித்று, 

86. ஆகையால் இவர்கள் அடுத்த 
ரொமங்களிலும் ஊர்களிலும் போய், 
சாப்பிடுவதற்குவேண்டிய உணவுகளை 
வாங்கிக்கொளளும்படி இவர்களை ௮னு 
ப்பிவிடும் என்றார்கள். லூக். 90-12. 

87, அப்பொழுது அவர் பிர,த்தி 
யுத்தாரமாக: நீங்களே அவர்களுக்கு 
உணவு கொடுங்கள் என்ரார், அதற்கு   

அவர்கள் ; அப்படியானால் நாங்கள 

போய், இருதாறு தெனியானலும் 
பணத்துக்கு அப்பங்களை வாங்கி ௮வர் 
களுக்குச் சாப்பிடக் கொடுப்போமா 
என்க, 

98. யேசுகாதர் ௮வர்களை கோக்க: 
உங்கள் வசத்தில் எத்தனை அப்பங்களு 
ண்டு£ போய்ப் பாருங்கள் or ear (apm. 
அவர்கள் பார்த்து வந்து. ஐந்து அப் 

பங்களும், இரண்டு மச்சங்களும் உண்டு 
Or ear (agit Bair. 

39. அப்போது எல்லாணாயும் பந்தி 
பர்தியாய்ப் பசும் புல்லின்மேல் உட் 

காரவைக்கும்படி. அவர்களுக்கு கட்ட 
ளையிட்டார, ௮. 6-10. 

40. அப்படியே ஜனங்கள் நூறு 
நூறு பேராகவும், ஓம்பதைம்பது 

பேராகவும், வரிசை வரிசையாய் உட் 
கார்ந்தார்கள். 

11. பின்பு அவர் அந்த ஜந்து அப் 
பங்களையும் இரண்டு மச்சங்களையும் 
ஏடு கீது, பரலோகத்தை அண்ணார்ந்து 
பார்த்து, ஆசீர்வதித்து, ௮ப்பங்களைப் 
பிட்டு, அவர்களுக்குப் பரிமாறும்படி 
தம்முடைய சீஷர்களிடத்தில் கொ 
டுத்தார். இரண்டு மச்சங்களையும் யா 
வர்க்கும் பகிர்ந்துகொடுத்தார். 

42. எல்லோரும் புசித்துக் இருப்தி 
அடைந்தார்கள். 

45. பின்னும் ௮ப்பங்களிலும் மச்சங் 
களிலும் மீதியான துண்டுகளை பன்னி 
ரண்டு கூடைகள் நிறைய படுத்தார்கள். 

14. புசித்கவர்களோ ஐயாயிரம் புரு 

ஷர்களாயிருந்தார்கள். 

45. உடனே அவர், ஜனங்களை ௮னு 
ப்பிவிடுமளவில், தம்முடைய சீஷர்கள் 
கடலைக் கடந்து பெத்சாயிதாவுக்குத் 
தமக்குழுன்னே போகும்படி ௮வர்க 
காக் கட்டாயப்படுத்தினா. 

40. அன்றியும் ௮வர் ஜனங்க 
௮லுப்பிவிட்டபின்பு, ஜெபஞ்செய்யும் 
படி. ஓர் மலையின்மேல் ஏறினார். 
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| 47. பொழுதுபோனபிறகு படகு 
நடுக்கடலில் இருக்க, ௮வர் காயில் 
தனிமையாய் இருந்தார், 

48. அவர்களுக்கு எதிர்காற்ளாயிரு 
ஈததினாலே அவர்கள் தண்டு வலிக்கிற 
தில் வருத்தப்படுகிறதை அவர் கண்டு, 
ஏறக்குறைய இரவின் காலாஞ் சாமத் 
நில் கடலின்மேல் நடந்து, அவர்களுக் 
குச் சமீபமாய் வந்து, அவர்கள் பக்க 
மாய் ௮ப்பால் போகவேண்டுமென் நிரு 
நதார். மத, 14-25. 

40, ௮வர் கடலின்மேல் நடக்கிற 
கை அவர்கள் கண்டவுடனே, ௮.து ஒரு 
பூகமென்று எண்ணி அலறினார்கள் . 

  

  

| 50. எனெனில் எல்லாரும் ௮வ 

(ரைக் கண்டு கலங்கினாகள். உடனே 

அவர் அவர்களோடு பேசி: தைரிய 
மாயிரும் கன். நான் தான், பயப்படா 
தேயுங்கள் என்று சொல்லி, 

௦1. அவர்களிடம் படகில் ஏறினர். 
உடனே காத்று அமர்நதுபோயிந்று, 
அதினால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே 
மிகவும் அதிகமாய்ப் பிரமிப்படைந 

BUN Bor, 

௦2. எனெனில் அ௮வர்சள் இருதயம் 
குருட்டாட்டமுள்ளதாய் இருகதபடியி 
னாலே, அப்பங்களின் புதுமையை ௮வ 
ர்கள் உணராதிருந்தா£கள். 

௦௦. பேலும் அவர்கள் கடலைக் 
கடந்து, ஜெனசரோகத்தென்னும் காட் 
டுக்கு வந்து, கரைபிடித்தார்கள். 

94. அவர்கள் படகிலிருந்து இறங்கி 
னவுடனே, ஜனங்கள் ௮வரை அறிநது 
கொண்டு, 

95. அந்தச் சுற்றுப்புறங்களெங்கும் 
ஓடி.த்திரிர் து, Hout வரதிருக்கிருோன் 
௮ கேள்விப்பட்ட இடங்களுக்கெல்லா 
ம் நோவாளிகளைக் கட்டில்களில் எடுத் 
அக்கொண்டுவரச் துவக்கினார்கள். 

56. அன்றியும் ௮வா ஊர்களிலா 

வ, ரொமங்களிலாவது, பட்டணங்   
  

  

களிலாவது, எங்கெங்கே பிரவே௫ித்தா 
லும், அவர்கள் வியாதஇக்காரரை விதி 
களிலே வைத்து, ௮வருடைய வஸ்தி 
ரத்தின் ஓரத்தையாவது, இவர்கள் 
தொடும்படி ௮வரை மன்ளுவொர்கள். 
அப்படியே ௮வரைக் தொட்ட யாவ 

ரும் சொஸ்தமாவார்கள். 

7-ம். அதிகாரம். 

பரிசேயர் தங்களுடைய பாரம்பரை வழக் 
கதிதைப்பற்றிச் சர்வேசுரனுடைய கற் 
பனைகளை மீறுகிற தும், மனிதனை ௮௪தி 
தப்படுச்துவது எதுவென்பதும், கனா 
னேயாள் மகளிடத்திவிருந் து பேய் துரத் 
சப்பட்டதும், செவுடும் ஊமையுமான 
வன் செளக்டியப்பட்டதும். 

1. பின்னும் எருசலேமிலிருந்து 
வந்த பரிசேயரும் வேதபாரகரில் சில 

ரும் அவரிடத்தில் கூடிவர்தார்கள். 

2. அப்பொழுது அவருடைய சீஷர் 
களில் சிலா IPAs BEES OF 

களோடு அப்பம்புசிக்கிகிதை அவர் 

கள் கண்டு, ௮வாகள்மேல் குறைபேசி 

னார்கள். மத. 15-3. 

3. ஏனெனில் பரிசேயரும் சகல 

யூதரும் மூன்னோருடையமாமூல்களைக் 
கைபபற்றி, அடிக்கடி கைகழுவினா 

லொழிய சாப்பிடமாட்டார்கள். 

4. அவ்வண்ணமே அவர்கள் கடை 

யிலிருஈது வரும்போதும் ஸ்நானம் 
பண்ணாமல் சாப்பிட மாட்டார்கள். 

இதுவுமன்றி, பானபாத்இரங்கள், இண் 
ணங்கள், செப்புப்பா த்திரங்கள் ௮சன 
ப்பலகைகள் முதலியவைகளைக் கழுவு 

தலும், இன்னும் மற்றநேக சாரங் 
களும் அ.நுசரிக்கும்படி. அவர்களுக்கு 

மாமூலாய்க் கற்பிக்கப்பட்டி.ர்த.து. 

5. ஆதலால் பரிசேயரும் வேதபார 
கரும் ௮வரை கோக்கு: உம்முடைய 

Fast sat முன்னோருடைய பாரம்பரி 

யத்தின்படி நடவாமல் ஏன் அசுத்தக் 
கரங்களோடு அப்பம் புக்கரொர்கள் 

என்று வினாவினார்கள். 
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6. gar அவா களுக்குப் பிரத்தியுத் 
சாரமாக: கள்ள ஞானிகளாகிய உங் 
களைக்குறிக்து, இசையாஸென்பவர் 
நன்றாய்த் தாக்கதரிசனம் சொல்லியி 
ருக்கிருர். sour எழுஇயிருக்கிறதா 
வது: இந்த ஜனங்கள் தங்கள் உதடுக 

ளால் என்னைச் சங்கிக்கிருர்கள், ௮வா 
கள் இருகயமோ எனக்குக் தாரமாயி 
ருக்கின்றது. 

7. மனிதருடைய போ தகங்களையும் 
கட்டளைகளையும் போதித்து, என்னை 
வீணாய் அராஇக்கிருர்கள் என்று சொ 
ல்லியிருக்கிறார. இசை. 20-18. 

8. நீங்கள் சாவேகரனுடைய கற்ப 
னையைவிட்டு, கலயங்களையும், பாத்தி 
ரங்களையும் கழுவுகிறதாகிய மனிதரு 
டைய பாரம்பரியத்தை ௮ நுசரித்து 

வருகிறீர்கள். இன்னும் இவையோன்ற 
வே௰கேக காரியங்களையும் செய்கிறீர் 
Gar orem wet. 

9. பின்னும் அவர்களை Corae : 
நீங்கள் உங்கள் பாரம்பரியத்தை Hi 
சமிக்கும்படி. சாவேசரனுடைய கற்ப 

னையை மெய்யாகவே வியர்த்தமாக்கு 
இறீர்கள். 

10. ௮௦ தெப்படியென்றால் : உன் பிதா 
வையும், உன் மாதாவையும் சங்கத் 
இருப்பாயாக என்றும், பிதாவையா 

வது மாதாவையாவது தூாஷணிப்பவன் 
சாகவே சாவானாக என்றும் மோயி 
௪ன் சொல்லி யிருக்கிராரே. யாத்திரா, 
20-12; eure. 5-16; wg. 15-4. 

நீங்களோ, யாதாமொருவன் 1]. நீக்களோ, தாமொரு 
தன் தகப்பனையாவது தாயையாவது 

நோக்கி : என்னால். ஓப்புக்கொடுக்கப் 
படுகிற எர்தெர்ச கோர்பானும், ௮தா 
    

வது காணிக்கையும் உனக்கு உதவுமெ 
ன்று சொல்வானாகில் போதுமென்று 
சொல்லி, 

12. அவனை இனித் தன் தகப்பனுக் 
காவது, தாய்க்காவது ஏதேனும் உதவி 

செய்யவொட்டா மல், 

18. நீங்கள் படிப்பித்த உங்கள் பாரம் 
பரியத்தினால், சர்வேகரனுடைய வாக் 
கயகச்தை வியர்த்தமாக்குஇறீர்கள். 
இவைபோன்ற அ கேககாரியங்களையும் 
செய்கிறீர்கள் என்ளூர். 

14. மறுபடியும் அவர் ஜனங்களை 
வரவழைத்து, அவர்களுக்குச் சொன் 

னதாவது : நீங்கள் எல்லோரும் கான் 
சொல்வதைக் கேட்டு உணர்ந்துகொள் 

ரங்கள். மத். 15-17. 

15. மனிதனுக்குப் புறம்பேயிருந்து 
அவனுக்குள்ளே போகிற எதுவும் ௮வ 
னை அுசுத்தப்படுத்தச் தக்கதல்ல; 
ஆனால் மனிகனிடத்தினின்று புறப்படு 
கஇறவைகளே அவனை அசுத்கப்படுத் 

ம், 

10. யாதொருவன் கேட்கச் செவி 
யுள்ளவனாயிருந்கால், கேட்கக் கட 

வான் என்ஞுூர். 

17. ௮வர் ஜனக்கூட்டகதை விட்டு 

விட்டில் பிரவேடுத்தபோது, அவரு 

CML tL) சீவர்கள் அந்த உவமையைப் 

பற்றி அவரை வினாவி; ஞர்கள். 

18. அதற்கு ௮வர் : இவ்விதமோ 
நீங்களும் அறிவினராயிருக்கிறீர்கள் 2 
புறம்பேயிருந்து மனுஷனுக்குள்ளே 
போகிற எந்தப்பொருளும் அவனை 
அசத்தப் படுத்காதென்று நீங்கள் ௮றி 

யிர்களோ?$ 
ட ப ழைவவலியவு வைய வ வயதய பசய்து வசை வவசளையக த கமைகள சவணவுள வையை       

11. யூச ஆசாரியர் வேத கற்பனையை மாற்றி, தாய் தீகப்பன்மார்களுக்குப் பிள்ளை 
கள் செய்யவேண்டிய சமரகஷணை உதவியை அவர்களுக்குச் செய்யாமல், ௮ர்தச் செலவை 
கோவிலில் காணீச்கையாகச் செலுச்தினால் போதுமென்று கற்பித்து, பிள்ளைகள் தாய் தந் 

தைகளை நோக்கு; நான் உங்களுக்குச் செய்யவேண்டியதைச் கோவிலுக்குச் செலுத்தி 

னேன். அது உங்களுக்கு நன்மை உதவியாகுமென்று சொல்லச் கத்றுக்கொடுச்தார்கள். 

இது தேவ கற்பனைக்கு ஒவ்வாதென்று கர்த்தர் அவர்களைச் கண்டி.க்ரொர், 
  வலைகளை கவை 

 



| 

I 

! | 
: ் இருதயத்துக்குள்ளே பிரவேசியாமல், 
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19. ஏனெனில் ௮து மனிதனுடைய 

. வயிற், றில் சென்று, உணவுயாவையும் 
6 fae p மறைவிடமாய் வெளியே 

' போகின்றது. 

20. மனிதனுடைய இருதயத்தி 
| லிருந்து புறப்படுகிறவைகளே மனி 
தனை அசுத்தப்படுத் துகன்றன. 

21. எனெனில் மனிதனுடைய இரு 
தய FBI Gam oll HF Ss Bil FP g Foot & 

| 
| 

| 
| 

ம், விபசாரங்களும், வே௫ுக்தனங்க 

| நம், கொ லைபாதகங்களும், 

22, களவுகளும், லோபித்தனங்களு 

, அஷ்ட தக்கனங்களும், கபடங்களும், 

hinder re nent வண்கண்ணும், ழூ B 

2/-தூஷணமும், ஆங்காரமும், மதிகேடும் 

| புறப்படுகின்றன. அஇ. 6-5 

2௦. இந்தத் இன்மைகளெல்லாம் 

உள்ளத்தினின்று புறப்பட்டு, மணிதனை 

| en ere சான்ளார். 

24, பிற்பாடு அவர் எழுந்து அவ 
விடம்விட்டுப் புறப்பட்டு, இர் தோ 

ன் பட்டணங்களின் எல்லைகளுக்குப் 

போய், ஒரு வீட்டில் பிரவேடுக்று, 
அதை எவ னும் அறியாத இருக்கவிரும்ப9 

யும், அவர் மழைக்இருக்கம் கூடாமற் 

போயிற்று, மத். 15-21. 

25. எப்படியெனில் ௮௬ BS Hem 
iG) 9,5 BH 6S குமார த இயையுடைய 

ஒரு ஸ்திர அவளணைப்பற்றிக் கேள்விப் 
ப்ட்டவடனே ன உள்ளேவந்து, அவர் 

பாதத்தில் விழுர்தாள். 

20. ௮ந்த ஸ்திர் சிரோப்பெனிசியா 
வில் பிறக்தவளும் அ௮க்கியானியுமா 

பிருந்தாள். அவள் தன் மகளிடத்தி 

ன்று பசாசைத் தரத்திவிடவேண்டு 
மென்று ௮வரை பன்ரூடினாள். 

27. யேசுநாதர் ௮வளை நோக்கி: 

முக்திப் பிள்ளைகள் தருப்தயெடையட்     

டும். ஏனெனில் பிள்கசாகளுடைய ௮ப் 
ப,த்தை எடுத்து காய்களுக்குப் போடு 
வது நல்லதல்ல என்ஞா. 

28. அதற்கு அவள் மாறுத்தார 
! மெய்தான் ஆண்டவரே, ஆகி 

லும் சாய்க்குட்டி களும் பள ரகளுடை 

ய மேசையிலிருந்து விழுகிற 
டிப்பொடிகளை தின்குமே என்ரை. 

LOT dS 

ர் , ய ட ட. து 
20. அப்போது அவர்; இர்தவார்த் 

தகையினிமித்தம் நீ போ, பசாச உன் 

மகளைவிட்டுப் போய்விட்டது என்று 
அவளுக்குச் சொன்னா, 

30. அவள் தன் வீட்டுக்குப்போன 
பொழுது, சிறு பெண் மஞ்ச சஇின்மேல் 
படுத்திருக்கிறகையும், பசாசு போய் 
விட்டதையும் சண்டுகொண்டாள். 

21. பின்னும் அவர் ரின் எல்லை 
களைவிட்டுப் ப்பட்டு, தோன் வழி 

யாகத் நெக்கப்போலி மாட்டின் எல்லை 

களின் நடுவே கலிலேயாக் கடலருகே 

வந்தார். 

92. ௮ங்கே ஊமையனும், செவிட 
னுமான ஒருவனை அவர் சமுகத்தில் 

அவர் தமது கையை 

அவன்மேல் வைக்கும்படி, ௮வரை மன் 

முடினார்கள். மத். 90-32. 

௦௦. அவர் ஜனக்கூட்ட த்திலிருக்து 

அவனைக் தனியே அமைத்துக்கொண்டு 

போய், அவனுடைய செவிகளுக்குள் 
Su gis vedo ih nat os), உமிழ்ந்து 

௮வன் நாவையும் தொட்டு, 

94, 

கொண்டுவத்து : 

வானக்கை அண்ணாந்து பாத் 
து, பெருமூச்செறிந்து : எப்பெத்தா 
என்று அவனுக்குச் சொனனூார். MS 

ற்குக் தறக்கப்படு என்று அர்த்தமாம். 

. ௮க்௲ணமே அவனுடையரெவி 
களும் இறக்கப்பட்டு, அவன் காவின் 

கட்டும் ௮விழ்க்துபோக, அவன் செவ 

வையாய்ப்பே௫ினான். 
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80. இதை எவனுக்கும் சொல்லாத 
படி. அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டார், 

ஆயினும் ௮வர் எவ்வளவு அதிகமாய் 

அவர்களுக்குக் கட்டளை யிட்டாரோ, 

| அவ்வளவு ௮திசமாய் ௮வர்கள் ௮தை 

ப்பிரசித்கம் பண்ணி ;: 

  

| ‘ ௪ . « . e 

| ர் ர் யும் த 
,ய்ச்செய்கார் ; செவிடர் கேட்கவும், 
மையா பேசவும் செய்தாரொன்று 
சொல்லி மென்மேலும் அ௮தஇசயப்பட் 

டார்கள். 

  

8-ம். அதிகாரம். 

  ஏழு அப்பமும் சல மீன்களும் நாலாயிரம் 
்.. பேருக்குப்பலுகெ தும், பரிசேயருடைய 

புளிக்காரம் இன்னதென்பதும், ஒரு குரு 
டன் பார்வையடைந்ததும், இராயப்பரு 
டைய விசுவாச உச்சா ரணமும், சிலுவை 
யைச் சுமர்துகொள்ளவேண்டிய அவசி 
யழும். 

1. அ௮க்காட்களிலே மறுபடியும் இர 

ளான ஜனங்கள் கூடிவர்தருக்கையில், 

சாப்பிடுவதற்கு அவர்களிடத்தில் ஒன் 
நுமில்லாதபோது, யேசுநாதர் தம்மு 
டைய சீஷர்களை அழைத்து, அவர்க 
ளுக்குத் ருவுளம்பற்றின சாவது ; 
மத். 15-32. 

2, இகத ஜனங்களின்மேல் இரக்க 
மாயிருக்கிறேன். ஏனெனில் இதோ, 
இவர்கள் மூன்றுநாளாய் என்னிடத் 

தில் தங்கி, உண்பதற்கு ஒன்றுமில்லா 

இருக்கிருர்கள், 

8. இவர்களைப் பட்டினியாய் வீட் 
டுக்கு அனுப்பிவிட்டால், வழியில் 
சோர்ந்துபோவார்கள். ஏனெனில் 
இவர்களில் சிலர் தூரத்திலிருந்து வர் 
இருக்கிறார்கள். என்றார். 

4. அதற்கு அவருடைய சீஷர்கள் 
மறுமொழியாக : வனாந்தரமான இவ்வி 
டத்திலே ஒறாவன் எங்கேயிருந்து ௮ப் 

| பங்களைாக் கொண்டுவந்து அவர்களை 
இருப்தியாக்கக்கூடும் என்ருர்கள்.   

  
  

5. மீளவும் ௮வர் : உங்கள் வ௪.த்தில் 
எத்தனை அப்பங்கள் உண்டென்று 
அவர்களைக் கேட்சு, அவர்கள் : ஏழு 

GT ERT (pT BA. 

0. ௮ப்பொழுது ௮வர் ஜனங்களை த் 
தரையில் பந்தியமரக் கட்டசயிட்டு, 
௮ந்த ஏழு அப்பங்களையும் எடுத்து 

நன்றியறிந்த தோத்திரஞ்சொல்லி, 
அவைகளைப் பிட்டுப் பரிமாறும்படி. தம் 

முடைய சீஷர்களுக்குக் கொடுத்தார். 
அவர்கள ஜனங்களுக்குப் பரிமா றினூர் 

கள். 

7. சில சிறு மச்சங்களும் அவர்களி 
டத்தில் இருக்கது. அவைகளையும் 
அவர் ஆசீர்வதித்து, பரிமா றக்கட்டளை 
யிட்டார், 

8. ஜனங்கள் சாப்பிட்டுத் இருப்தி 

யடைந்தார்கள், Cogn மீதியான, 
துண்டுகளை ஏழு கூடைகள நிறைய எடு 
BST Bor. 

0. சாப்பிட்டவர்கள் ஏறக்குறைய 
நாலாயிரம்பேராயிருந்தார்கள். பின்பு 
அவர் அவர்களை அனுப்பிவிட்டார். 

10. உடனே அவர் தம்முடைய சீஷர் 
களோகடப் படடிலேறி, தல்மனுத் 

காவின் எல்லைகளில் வந்தார். 

11. அப்போது பரிசேயர் புறப்ப 

ட்டுவந்து, அவரோடு தர்க்கிக்கத் துவ 
க்கி, ௮வரைச் சோகதிக்கும்படி வானத் 
திலிருந்து ஓர் ௮திசயத்தை அவரிடத் 
இல் கேட்டார்கள், மத், 10-1; லூக், 

11-54. 

12. அவர் தமதுள்ளத்தில் பெரு 

ஹூச்சுவிட்டு : இந்தச் சந்ததி ஓ்௮இ௪ 
யத்தைக் கேட்பானேன்? இந்தச் சந்த 
இக்கு ஓர் ௮இசயமும் கொடுக்கப்படு 
வதில்லையென்று மெய்யாகவே உங்க 
ஞுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றூர். 

13. பின்னும் அவர்களைவிட்டு, மறு 
படியும் ௮வர் படகில் ஏறி ௮க்களாக் 
குப் போனார். 
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14. @Quripgs (Pagraar) ௮ப் 
, பங்களை எடுத் அக்கொண்டுவர மறத்து 
போனதால், அவர்களிடத்தில் படக 
"லே ஒரு அப்பமாத்இரம் இருந்ததொ 
புதிய வேறில்லை. 

15. அப்படியிருக்க, ௮வர் : பரிசே 
'யருடைய புளிக்காரத்தின் மட்டிலும் 
எரோதனுடைய புளிக்காரத்தின் மட் 

'டிலும் நீங்கள் எச்சரிக்கையாய்ப் பார் 
தீதுக்கொள்ளுங்களென்று அவர்களுக் 
குக் கற்பித்தார். 

| 16. அவர்களோ : நம்மிடத்தில் ௮ப் 
 பங்களில்லையே என்று சொ ல்லி, ஒருவ 
"சோடு ஒருவர் யோடுத்துக்கொண்டி 
ருந்தார் கள். 

17. யேசுநாதா இதை அறிந்து, அவர் 
களை கோக்க : உங்களிடத்தில் ௮ப்பங் 

களில்லாததைப்பற்றி நீங்கள் யோ௫க் 
| கிறது என்ன? இன்னும் உங்களுக்கு 
அறிவும், உணர்வும் இல்லையே ர? இன் 

னும் உங்கள இருதயம் குரூடடைந் 

 இருக்றேதோ ? 

| 18. உங்களுக்குக் கண்ணிருந்தும், 
 காண்கிறதில்லையா 2 காதுகளிருந்தும் 
கேட்டுறதில்லையா ? உங்களுக்கு ஞாப 
| சுமுமில்லையா ? ச் 

19. கான் ஐந்து அப்பங்களை ஐயா 

பிரம் பேருக்குப் பகிர்ந்தபோது, மீதி 

யான துண்டுகளை ௪ தனை கூடைகள் 
நிறைய எடுத்தீர்கள் என்முர். அதற்கு 
அவர்கள் : பன்னிரண்டு என்ஞார்கள. 
மாற், 6-41 ; ௮௬. 0-1]. 

20. பின்னும் கான் ஏழு அப்பங் 
களை நாலாயிரம்பேருக்குப் பதாந்த 

போது துண்டுககா ௪ த்தனை கூடைகள் 
நிறைய எடு த்தீர்கள் என்றார். அவர் 

Gar : ஏழு என்ருாரகள. 

21. அப்படியானால், நீங்கள் இன்னும் 
உணரா திருக்க ிறது எப்படி. என்று 

அவர்களுக்குச் சொன்னார். 

மாற்கு 8-ம் அதிகாரம். 

  

22. பின்பு ௮வர்கள் பெத்சாயிதா | 
ஊருக்கு வந்தார்கள் ; அப்போது ஒரு 
குருடனை அவர் சமுகத்தில் கூட்டிக் 
கொண்டுவந்து, அவனைத் தொடும்படி 
அவளா மன்றாடினார்கள். 

2... அவா குருடனுடைய கையைப் 

பிடித்து, அவனை ஊருக்கு வெளியே ௮ 
மைகத்துக்கொண்டுபோய், ௮வன் கண் 
களில் உமிழ்க்து, அவன்மேல் தமது 
கைகளை வைத்து, ஏதாகிலும் காண்கிரு 
யோ என்று கேட்டார், 

24. அவன் ஏறெடுத்துப் பாரத்து : 
ஈடக்கிறமனிதர் மரங்கள் போலிருச்கக் 
காண்கிறேன் என்றான்.   25. பின்னும் அவர் மறுபடியும் அவ 
னுடைய கண்களின்மேல் தமது கை. 
களை வைக்கவே அவன் காணக்கொட | 

ங்கி, சகல கதையும் கெளிவாம் WILT CHT 

கும்படியான விதமாய்ச் செளக்கிய 

மடைந்தான். 

26. அப்போது யேசுகாதர் அவனைத் 
தன் விட்டுக்கு ௮னுப்பி : நீ உன்விட் 
டுக்குப்போ ; ஆயினும் ஊருக்குள்ளே 

போனால் இதை ஒருவருக்கும் சொல் 
லாதே என்றார். 

27. பின்பு யேசுநாதரும், அவரு 

டைய சீஷர்களும் புறப்பட்டு, பிலிப்பு 

வின் செசாரையாவைச் சேந்த கிராம 

ங்களுக்குப் போகும்போது, வழியிலே 

அவா தம்முடைய ஷோ்களை நோக்தி 7 

ஊனங்கள் என்னை யாரென்று சொல்லு. 

மத. |6-' 

  
கர்கள் என்று கேட்டார். 
18: லூக். 0-18. 

28. அவர்கள் அதற்கு மாறுத்தார 
மாக: இலர் ஸ்காபக ௮ருளப்பான் 

௮ம், சிலர் எலியாலளென்றும், வேறு 
சிலர் இர்க்கதரிசகளில் ஒருவர்போலெ 
ன்றும் சொல்லுகிருர்கள் என்றார்கள். 

      
etter 

15-ம் வசனத்துக்கு HIF. 0S. 16-1 oF. 11-ம் வசனத்தின் வியாக்யொனங்காண்க.  
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29. அப்பொழுது அவர் : நீங்கள் 
என்னை யாரென்று சொல்லுகிறீர்கள் 
என்று அ௮வர்களைக்கேட்க, அதற்கு 
இராயப்பர் மறுமொழியாக : நீர் இதி 
ஸ்துகாதரா் என்ரு. 

0. அப்பொழுது தம்மைக்குறித். து 
இதை எவனுக்கும் சொல்லா கபடி. 

அவர்களைக் கண்டிப்பாய் எச்சரித்தார். 

31. மேலும் : மனுமகன் அரேகபாடு 

படவும், மூப்பராலும், பிரதான அசாரி 

யராலும், வேதபாரகராலும், ஆகா தவ 

னென்று களளப்படவும், கொலையண் 

SM ALD, por maT ong Aner eu 

தெழுந்திருக்கவும். வேண்டியதென்று 
அவாகளுக்குப போதிக்கத் தொடங் 

இனர். 

Bus 5 தகை ௮வர் வெ இரக வாக் 

எியரங்கமாய்ச் சொல்லிக்கொண்டிருக் 
தா. அப்படியிருக்க, இராயப்பர் அவ 
ors தனியே அ௮மைக்லுக் கொண்டு 
போய், அ௮வனாக் கடிந்துகொள்ள ஆர 
ம்பித்தார். 

33. அவர் தம்முடைய சீஷர்களைக் 
இரும்பிப் பார்த்து, இராயப்பரை மிக 

வும் மிரட்டி: சாத்தானே, என் பின் 
னாலே போ; நீ சர்வேசரனுக்கு அடுத் 
தவைகளையல்ல, மனுஷருக்கு அடுத்த 
வைகளையெ இரச்திக்கிருய் என்ளூர்.           

51. பின்னும் அவர் தம்முடைய Fag 

ர்களோடு ஜனக்கூட்ட.த்தை வாவமை 

தீது, அவர்களுக்குத் திருவுளம்பற்றி 
னதாவது : யாதொருவன் என்னைப் 
பின்சென்றுவர உ விரும்பல, என்னைத் 

moe oe ய ழு வவையபவப fa te 

90-ம் வசனத்துக்கு அர்ச். மத், “16-8 
காண்க. 

94-ம் வசனத்துக்கு அர்ச். மத். 10-ம் ௮. 

35-ம் வசனத்துக்கு அர்ச். மத். 10-ம் ௮. 

89-ம் வசனத்துக்கு அர்ச். மத். 10-ம் ௮. 

    
  
  

மாற்கு 8-ம் அதிகாரம், 
ம 

தானே பரித்தியாகஞ்செய்து, தன் 
சிலுவையைச் சுமந்துகொண்டு, என் 

னப் பின்பற்றக்கடவான். மத். 10-38; 
16-24; gra. 9-23; 14-27. 

82... எனெனில் தன் உயினாக் காக்க 
விரும்புகியவன் அதை இழக்துபோ 

வான். அனால் என்னையும், சுவிசேஷத் 
தையும்பற்றிக் தன் உயிரை இழந்து 
போகிறவன் அ௮தைடரட்டிக்துக்கொள் 
வான். ரக். 17-38; அரு. 12-25. 

20. மனிதனணானவன் உலகமெல்லாம் 
அதா யமாக்கக்கொ ண்டாலும், தன் 

அக்துமகத்றைச் சேதப்படுத் வானா 

தில் அவனுக்குப் பி பிரயோஜ rast Dives en ? 

37. அல்ல. நு மனிகன் தன் Yh B BILD 

த்துக்கு ஈடாக என்னத்தைக் கொடுப் 
பான்? 

ஷ் . * ப ல . ம் | 38. ஆகையால் விபசாரமும் பாவா 

GH ரம்முள்ள இந்தச் சந் த.இ யிடத் இல் 

என்னையும், என் வா BB SOD தடுங்குறி 

த்துக் னோ, 
அவனைக்குறிக்து மனுமகனும் தன் 
பிதாவின் மகிமையில் பரிசுத்த சம்ம 

னசுக்களோடு கூட் வரும்போது கூச்ச 
ப்படுவார் என்றார். மது, 10-33; 

லூக். 0-0: 12-9, 

கூ ச்சப்படுகிறவன் 6Ta! 

20. மீளவும் அவர்களை நோக்கி; 

சாரவேசானுடைய இராச்சியம் வல்ல 
மையோடு வருவதைக் காணுமளவும் 
இங்கே கிற்கிறவர்களுக்குள்ளே இலர் 
மரணச்ரவைபாரார்களென்று மெய்யா 
கவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் 
என்று அருவுளப்பச ந்றினார். மத். 
10-28; லூக். 9-2 
  

AR. 20-ம் வசனத்தின் வியாக்கயொானங 

28-ம் வசனத்தின் வியாக்யொனங்காண்க. 

20-ம் வசனத்தின் வியாககயொனங்காண்க. 

28-ம் வசனத்தின் வியாக்யொனங்காண்க, 
nd 

a" 

      
 



  

மாற்கு 9-ம் அதிகாரம். 
  

9-ம். , அதிகாரம், 

“பேசசாதர் மறு ரூபமானதும், - எலியாஸ் 
ஏற்கனவே வந்தாளொன்று காண்பித்த 
தும், செவிடும் ஊமையுமான பேயைத் 
துரத்தினதும், தாழ்ச்சியைப் படிப்பித் 
ததுமாதிய வர்ச்தமானட்கள், 

1. அறுநாளைக்குப் பிற்பாடு, Cus 

நாதா இராயப்பரமாயும், யாகப்பறை 

யும், அருளப்பரையும் அழைத்து, 

உயர்க்த மலையின்மேல் அவர்களை த் 

தனியே ஏகாந்தமாய்க் கூட்டிக்கொ 

ண்டு போய், அவர்களுக்கு முன்பாக 
மறு த ருபமாஞூர். மத, ]7-1; லூக், 
1.09, 

ய 
Co 

௫ . ் 
2. அப்போது அவருடைய வஸ்இர 

ங்கள் ஒளிவேறி, உறைபனியபோல் அடு 
ரிக வெண்மையாய்த் துலங்கிற்று. ௮ 

தைப்போல பூமியில் எர்கச் சலவைக் 
காரனும் வெண்மையாக்கமாட்டான். 

அன்றியும் எலியாஈம், மோயிச 
. ௩ ச . (அ 

| னும் அவர்களுக்குக தரிசனையாகி, 

மயைசுநாதரோடு சம்பாஷித்துக்கொண் 
டிருந்தார்கள். 

4. அப்படியிருக்க, இராயப்பர் யேசு 

 நாதரைப்பார்த்து. சுவாமீ, நாம் இங் 

 கேயிருக்கிறது கல்லது. ஆதலால் உம 
க்கு ஒரு கூடாரமும், மோச னுக்கு 

௨௫ கூடாரமும், ot OO UIT ch EF BH 

கூடாரமும் அக மூன்று கூடாரங்களை 
அடிப்போமாக என்ளூர். 

2. எனெனில் அவர்கள் பயந்து இடும் 

சிட்டிருந், தபடியால், தான் சொல்லு 

ன் இன்னதென்று அவருக்குத் 

தெரியவில்லை. 

! . அப்பொழுது தா மேகம் எழும்பி, 

| அவர்களுக்கு நிழலிட, ௮ந்த மேகத்து 
னின்று ஓர் குலா Buon இவர் 

எர வசவு வம க த கணவு, அகார் பறைய வயலை யவை penetra a வவ வைய வைய   

| 9-ம் வசனச்துக்கு மத். 17-5 98. 

| 

  

  

      

ஈமக்கு மிகவும் பிரியமுள்ள குமாரன், 
இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று 

சத்தித்தது. 

7. உடனே அவர்கள் சுற்றிலும் 
பார்க்கையில், தங்களோடு யேசுகாதர் 

ஒருவரை கதவிர வேஜெருவணாயும் 

காணவில்லை. 

8. அவர்கள் மலையைவிட்டு .இறங் 
கும்போது, அவர் gor stor கோக்க: 
மனுமசன் மரித்தோரிலிருந்து, உயி 

TFG) எழுந்திருக்குமளவும், நீங்கள் 
* டூ வப ப க . + ௪ 

கண்டவைகளை ஒருவருக்கும் சொல்ல 

வேண்டாமென்று கட்டளையிட்டார், 
மத், 17-90. 

9. மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்த 

பிறகு என்பது என்னவென்று ஒருவ 

வார் கீ நை SOUS தங்க GH FH ou Gor அட. 

கசக்கிக்கொண்டு : 

1(0. அப்படியானால், எலியாஸ் முந்து 
வாவேண்டுமென்று பரிசேயரும், வேத 

பாரகருஞ் சொல்லுகிருர்களே, ௮தெ 

ன்னவென்று ௮வரை வினாவிஞார்கள். 

ம்ல்க்கி. 4-5. 

11. அதற்கு அவர் பிர த்தியுத்தார 
எலியாஸ் முர்இவந்து, எல்லா 

வற்றையும் சர்ப்படுத்துவாரான்பது 

மெய்தான். அல்லாமலும் மனுமகன் 

மிகவும் பாடுபட்டு நிர்தைப்படவேண்டு 

மென்று எழுஇயிருக்கிறபடியே அவரு 

க்கு நடக்கும். இசை, 9-3. 

Lots. 

13. அனால் எலியாஸ் வர்தாயிற்றெ 

ன்றும், அவரைக்குறி, த்து எழுதியிருக் 

கிறபடியே தங்களுக்கு இஷ்டமான 

தெல்லாம் அவருக்குச் செய்தார்களெ 
ன்றும் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் 

மத், 17-19. 
    

3 -ம் வசனத்தின் வியாக்கயொனங்காண்க, 

12-ம் வசனத்துக்கு மத். 11-ம் ௮இ. 14-ம் வசனத்தின் வியாக்ிபொனங்காண்க, 
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இல் வக்தபோது, அவர்களைச் சுற்றி 
இம் திரளான ஜனக்கூட்டம் நிற்கிற 
தையும், அவர்களோடு வேதபாரகர் 
தீர்க்க்க்கிறதையும் கண்டார். 

14, உடனே ஜனங்களெல்லாரும் 

யேசுகா.தரைக்கண்டு, அதிசயமும், பய 
மூமடைநது, ஓடி.வந்து ௮வரைக் கும் 

பிட்டார்கள். 

13. ௮வர் ௮வர்களைகோக்கி: உங் 

களுக்குள்ளே எதகைக்குறித்துத் தர்க் 
கஞ்செய்கிறீர்களென்று கேட்க, 

16. கூட்டத்தினின்று ஒருவன் மறு 
மொழியாக: கு (Hou ஊமைப்பேய் 
பிடித்திருககிற என் at உம்மிடத் 
இல் கொண்டுவஈதேன். லூக். 9-58. 

17. ௮து ௮வனை எங்கே பிடித்தா 
லும், அவனைக் ழேேவிழத்தாட்டுகி 
து; அப்பொழுது அவன் அரைகக்கிப் 
பல்லுகளையும் நெறுகெறெனக் கடித்து, 
சோர்ந்துபோடுரன். MOSS Zs 
தும்படி உம்முடைய சீஷர்களிடத்தில் 
சேட்டேன், அவர்களால் கூடாமற் 
போயிற்று என்றான். 

18. ௮வர் அவர்களுக்குப் பிரத்தி 
புத்தாரமாக: ஓ! அவிசுவாசமுள்ள 

சந்ததியே, எத்தனைகாலம் உங்களோ 
டிருப்பேன் ? எத்தனைநாள் உங்களைச் 

சடிப்பேன் 2? ௮வனை என்னிடத்தில் 
கொண்டுவாருங்கள் என்ளூர், 

19. ௮ப்படியே ௮வனைக்கொண்டு 
வந்தார்கள். ௮வன் ௮வளனாக் கண்ட 
வுடனே, ௮ந்த அரூபி அவனை அலைக் 
சமிக்சத ௮வன் தரையிலே மோதி 

விழுந்து, அைகக்கிப் புரண்டு கொண் 
டிறுந்தான். 

20. அப்பொழுது அவர் : இது இவ 

னுக்கு உண்டாகி எவ்வளவு காலமாயிற் 
பென்று அவனுடைய தகப்பனைக் 

Bo 
  

48. அவர் தம்முடைய Fast sof gs 

  

Cae, ௮ அவன் :  பாலத்துவம் முத் 
கொண்டே உண்டாயிருக்கறெ.து. 

21. அது இவனைக் கொன்றுபோடும் 
படி. அடிக்கடி நெருப்பிலும், தண்ணீரி 
லும் இவனைத் தளளிற்று. ஆனால் கீர் 
ஏதாகிலும் செய்யக்கூமொனால் எங் 
கள்பேரில் மனதிரங்கி, எங்களுக்கு உத 
விசெய்கருளும் என்ரான், 

22. அதற்கு யேசுகாதர் : நீ விசுவ 
சிக்கக் கூடுமானால், விசுவசிக்கிறவனுக் 
குச் சகலமும் கூடும் என்று Mal gus 

குத் திருவுளம்பற்கினார். 

28. உடனே பிள்ளையின் தகப்பன் 
அ௮முகையோடு பேரொலியிட்டு;: அண். 
டவரே ! விசுவசிக்கிறேன், என் விசுவா 
சக்குறையில் எனக்கு உதவிசெய்தரு 
ளும் என்ரான். 

2-1. ௮ப்பொழுது யேசுகாதர் ஜனக் 

கூட்டம்மொய்த்துவருகிறை தக்கண்டு, 
HESS அ௮ரூபியை மிரட்டி : ஊமையும் 
செவுடுமான அ௮ரூபியே, கான் உனக்கு 
கட்டகாயிடுகிறேன் : இந்தப் பிள்ளை 
யைவிட்டுப்போ, இனி இவனிடத்தில் 
Grau gs என்றார். 

25. உடனே அது அ௮லறிக்கொ 
ண்டு, பிள்ளாயை வெகுவாய் அலைக் 
சமி, அவனை விட்டுப் புறப்பட்டுப் 
போயிற்று. பிள்ளையோ செத்தவன் 
போலானான், இதினல் அநேகர் அவன் 
செத்தானென்று சொல்லும்படியாயி 

ற்று. 
26. ஆனால் யேசுநாதர் ௮வன் கை 

யைப் பிடித்து, அவனைச் தூச்கவே, 
௮ வன் எழுந்திருந்தான். 

27. பின்னும் ௮வர் விட்டில் பிரவே 
சி த்தபோது, அவருடைய சீஷர்கள் : : 
எங்களால் ஏன் ௮தைத் அரத்தக்கூடா 
மற்போயிற்றென்று அவரை இரசுூய 
மாய் வினாவிஞர்கள். 

ர் 
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இப் போசமாட்டாது." 

(மாற, 25, 
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டட க்ஹ்ஸ்ள்ளிம 

 தபமைவளள காள் வளி 

26. அதற் இரச வகைப் ௮ வா் : 

ரா ஊவா னவா மாளா ளா ன ப பள ணப 
‘ ர "டலஸ் ் 

் ஸ்ஸ் வைய் 

மாற்கு 9-ம் அதிகாரம். 

pe a ப்ட் பயமா. பே ம டயம ரா னா 
ர்ஸ்ஸ் 4 அரக்கி தளிலிகளலர் , 

ல் t % 

ரு 

யைத் மஷ்்ணை்க் 
ப 

95. ஓர் பிள்ளையை எடுத்து, அதை 
।' பசாசு ஜெபத்தினலைும், உபவாசத்தினா | அவர்கள் நடுவிலே நிறுத்தி, அதை அர 
,அமேயன்றி, வேறெந்த விதத்திலும் வணைத்துக்கொண்டு, அவர்களுக்குச் 
'போகமாட்டாதென்று ௮வர்களுக்குத் | சொன்னதாவது : 
இருவுளம்ப Dent. 

20. பிற்பாடு அவர்கள் அவவிடத் 
(தை விட்டுப் புறப்பட்டு, கலிலேயா 
நாட்டைக் கடநதுபோனார்கள். ௮தை 

| ஒருவரும் ௮றியாதருக்க வேண்டுமெ 
ன்று விரும்பினார். 

ர் களுக்கு உபதேசித்து : மனுமகன் 
மனி தர்களுக்குக் கையளிக்கப்படுவார், 
அவர்கள் ௮ வாக் கொல்செய்வார் 

கள், கொலையுண்டு, மூன்ரும் நாளில் 

» பிர்தெமுஈஇருப்பாரோன்று ௮வர்க 

ளுக்குச் சொல்லுவார். மத் 17-21; 

arg, Y-22- 44. 

| 50. அனால் ௮வா தம்முடைய Fag 

| 

| 

| 3h. அவர்களோ ௮ந்த வார்த்தை 
யைக் கண்டுபிடியாதிருஈததுஈ தவிர, 

| அதைப்பற்றி ௮வளாக் கேட்கவும் பய 

| நதிருந்தார்கள், 

32 அதன்பின் அவர்கள் கப்பானா 
வும் ஊருக்கு வது, விட்டிலிருக்கும் 
போது: நீங்கள் வழியிலே என்னத 
தைக்குறித்துப் பேக் கொண்டுவகதீர் 
கள் என்று அவர்களைக் கேட்டார். 

  

28. அவர்களோ பெளனமாயிருக 
தார்கள், ஏனெனில் தங்களில் எவன் 
பெரியவனென்று வழியில் தங்களுக்கு 
ள்ளே தர்க்கித்துக்கொண்டிருகதா£ 

கள், மத், 18-]; லூக். 9-10. 

| 3-4. அப்போது ௮வர் உட்காந்து, 
பன்னிருவமாயும் வரவழைத்து, ௮வர 

| களுக்குச் சொன்னதாவது : எவனா 

வது முதல்வனாயிருக்க விரும்பினால், 

அவன் எல்லாருக்கும் கடைசியானவனறு 
மா ய், எல்லாருக்கும் பணிவிடைக்கார 

| ணுமாய் இருப்பானாக என்,று சொல்லி, 

| 

  

50. இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளில் 
ஒன்றை என் நாமத்தினாலே எற்றுக் 
கொள்ளுகிற எவனும், என்னை ஏற்றுக் 
கொள்ளுகிறான். அனால் என்னை ஏற் 
க்கொள்ளுகிற எவனும் என்னையல்ல, 
என்னை ௮னுப்பினவரை ஏற்றுக்கொள் 
ளுகிரன் என்ளுர். 

31. அப்போது அருளப்பர் ௮வரை 

கோக்க : குருவே! ஈம்மைப் பின்செல் 
லாத ஒருவன் உமது நாமத்தினாலே 
பசாசுகளைத் துரததுகிறதைக் கண்டு 
அவனைக் தடுத்தோம் என்னார். லூக் 

0)-10), 

26. அத ற்கு பே AT GAS அவனைத் 

தடுக்கவேண்டாம், ஏனெனில் என் ௩ 

மத்தினாலே அற்புகதகைச் செய்து, 
எளிதாய் என்னைக் குறிததுத் தீங்கு 
பேசக்கூடியவன் ஒருவனுமில்லை. 
]. Gar. 12-3. 

39. அதேதெனில், உங்களுச்கு 
விரோதமாயிராதவன் உங்கள பாரிச 
மாயிருக்கன். 

40. அன்றியும் நீங்கள் கிறீஸ்துவி 
னுடையவா்களாய் இருக்கிறதைப்பற் 
றி, எவனாவது என் நாமத்தினிமித்தம் 

உங்களுக்கு ஒரு பாக்ரக தண்ணீர் 
குடிக்கக் கொடுபபானாகில், ௮வன் தன் 

சமபாவனையை இழஈது போவதில்லை 

யென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 

சொல்லுகிறேன். ws. 10-42. 

41. அனால் என்பேரில் விசுவாசமா 
யிருக்க இச் சிறியோரில் ஒருவனுக்கு 
இடறலாயிருப்பவன் எவனோ, ௮வன் 
கழுத்திலே ஏரதிரக்கல் கட்டுண்டு, சம் 
த்தாத்திலே கள்ளப்பட்டால் Kags 
கு ௮திக கலமாயிருக்கும். மத். 18-0; 
ors. 17-2. 
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     யிருந்தால், அதைத் தறித்தப் 
் இரண்டு சையுள்ளவனாய் 

( கரகத்திலும், அவியாத அக்கினியிலும் 
| போவதைவிட, கைமுடவனாய்ச் சீவி 
: | IO) பிரவே௫ுப்பது உனக்கு ஈலமா 

மத். 5-0, 16-3, 

    

   
| ருக்கும். 

. 43. ௮ங்கே அவர்களுடைய புழு 
| 6 ஜும் சாசாது, அக்கினியும் ௮வியா து. 

| 44, அவ்வண்ணமே, உன் கால் உன 
[க்கு இடறலாயிருந்தால் ௮தை வெட் 
இடப்போடு ; நீ இருகாலுள்ளவஞய் ௮வி 
யாத அக்கினி நரகத்தில் தள்ளப்படு 

wash கொண்டியாய் நித்திய சீவி 

யத்தில் பிரவேடுப்பது உனக்கு ஈலமா 
"யிருக்கும். 

4. அங்கே அவர்களுடைய புழு 

|வும் சாகாது, அக்கினியும் அ௮வியா து, 
இசை. 00-21. 

40. உன் கண் உனக்கு இடறலாயி 
Bier ௮தைப் பிடுங்கி எறிந்து 
"போடு; நீ இரு கண்ணுள்ளவஞாய் ௮க் 
கினி நரகத்தில் தள்ளப்படுவசைவிட 
'ஒற்றைக்கண்ணஞனய்ச் சர்வகரனு 

| டைய இராச்சியத்தில் பிரவேடுப்பது 
உனக்கு நலமாயிருக்கும், மத். 5-29. 

47. அங்கே அவர்களுடைய புழு 
வும் சாகாது, அக்கினியும் அவியாது, 

48, எப்படியெனில் எல்லாப் பலி 

பும் உப்பினால் உப்பிடப்படுவதுபோல, 

எவனும் அக்கினியால் உப்பிடப்படு 
வான். லேகி, 11-13. 

40, உப்பானது நல்லதுதான் ; ஆகி 
தும் * உப்பு காரமற்றுப்போனால் எதைக் 

  

உன். கையானது. உனக்கு. இட | கொண்டு அதைச்  சவையாக் 

  
  

      
கள் 1? உங்கள் உள்ள த்தல். உப்ஸ்ப் , 
உங்களுக்குள்ளே சமா தானத்தையும் 
கொண்டிருங்கள் என்றார். மத். 5-18; 
அக். 14-94, 

10-ம். அதிகாரம். 

யேசுகாசர் விவாகத்தைப் பிரிக்கலாகாதெ | 
apg, Fg Spoageter gPiag® 

ச்ததும், ஆஸ்இக்சாரர் இரட்சண்ணிய 

மடைவது அரிதென்று காண்பித்த 

அம்) தம்முடைய பாடுகளை முன்ன றிவி 

தீத.தும், பார்திமேயென்ற குருடனைச் 

சொஸ்தமாக்கென தம். | 
\ 

1. பின்பு ௮வர் அவ்விடம்விட்டெழு 

ந்து, யோர்தான் ஈதிக்கப்பால் யூதே' 
யா தேசத்தின் எல்லைகளில் வந்தார், 
௮ங்கே ம றுபடியும் ஜனங்கள் அவரிட 
த்தில் கூட்டமாய் வரவே, ௮வர் தம்மு 

டைய வழக்க த்தின்படியே மறுபடியும் 
அவர்களுக்குப் போ இத்தார்.. மத். 

19-1. 

2. அப்போது பரிசேயர், அ வனாச் : 
சோதிக்கும்படியாக அவரிடத்தில் வர் 
து: புருஷன் தன் மனைவியைத் கள்ளி 
விடலாமா என்று கேட்டார்கள். 

5. யேசுநாதர் ௮வ ர்களுக்குப் பிர் 
இயுத்தாரமாக: மோயிசன் உங்களுக் 
குக் கட்டளையிட்டிருக்கிறது என்ன 
வென்ளார். 

4. அதற்கு அவர்கள் : விலக்குச் 
சட்டை எழுதிக்கொடுத்து, அவளைத் 
தள்ளிவிடலாமென்று மோயீசன் உத்த 
ரவு கொடுத்திருக்கிறுர் என்றுர்கள். 
உபாகமம், 244], 

  

“49-5 வசனத்துக்கு மத்தேயு. 5-ம் ௮. 18-ம் வ௫னத்தின் வியாக்யொனங்காண்ச. 
de உங்கள் உள்ளத்தில் உப்பைக்கொண்டிருங்கள் என்பதின் ௮ர்த்தமாவது : உப் 
பினால் சசல போஜன பதார்.த்தங்க 
(போல, விசுவாசிகள் தங்களுக்குள் 
“இருவரு 

  

ம் உருசியடைந்து, பிரியமும், சுகமும் கொடுப்பது 
மரிசை, ஞானமென்டற உப்பின் குணத்தையடைந்து, 

£கெரிருவர் பிரியப்படவும், ஒன் நித்திருக்கவும், அசல கக் சாத்த ம் 
@ mee 'புள்ளவர்களாமிருச்சவேண்டுமென்று அர்த்தமாம். ்    
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ழு 

. ௩ ச க . « ச ட 9) 

ஸில் சர்வேசுரனுடைய இராட்சியம் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய து, 

(மாற், 10-14) 
113 ° 

Pi
 

ic
e 
வ
ெ
ம
்

 

1 

 



ட்டம் படம் 
4 ் ் 

மாற்கு 10-ம் அதிகாரம். 
‘ ம ப 7 TP iy ॥ 

Hs 
f 

  

  

5, யேசுநாதர் ௮வர்களுக்குப்பிர த் 

Gu Sor Tol BE சொன்னதாவது : உங் 
கள் இருதயக்கடினத்தைப் பற்றியே, 
அவர் இந்தக் கட்டளையை உங்களுக்கு 

'எழுதித்தந்தார. 
6. ஆகிலும் சிருஷ்டி.ப்பின் துவக்கத் 

இல் சர்வேசுரன் அவர்களா ஆணும் 

' பெண்ணுமாக உண்டாக்கினார். ஆதி. 

| 1-27. 

7, அினிமித்தம் மனுஷனானவன் 
ட. தன் தநதை தாயைவிட்டுத் தன்மனைவி 

, யோடு சார்கதிருப்பான் ; ஆதி. 2-21; 
மக், 19-25; 1 கொ. . எபெ. 59-31. 

8. இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப் 
பார்கள் ; அகசையால் அவர்கள் இரு 

வரல்லவே, ஓரே மாம்சமாயிருக்கிரர் 
] Gar. 6-16; a. 2-24. 

0. அனதால் சாவேசுரன் இணைக் 
ததை மனிசன் பிரிக்காதிருப்பானாக 

என்ருர். 

_ 10. பின்பு வீட்டிலே அவருடைய 
சஷர்கள் மறுபடியும் இகைக்குறித்து 

அவரை வினாவிஞார்கள். 

| 
DM 

| 11. அப்பொழுது அவர் அவர்களுக் 

குத் திருவுளம்பதிமினகாவது: யாதொ 
வன் தன் மனைவியைக் தள்ளிவிட்டு, 

ழ வேமொருத்தியை விவாகஞ்செய்தால், 
அவளுக்கு விரோதமாய் விபசாரஞ்செ 
ட்டு மத். 5-39, 

12. ௮ தீ சன்மையே, மனைவியும் சன் 

புருஷனை த தள்ளிவிட்டு, வேறொரு 

வனை விவாகஞ் செய்தால், விபசாரியா 

5 cap sit crema. 

13. அத்தருணத்தில் பாலாகளை 
அவர் தொடும்படியாக அவர்களை ௮ வ 

ரிடத்தில் கொண்டுவந்தார்கள், சீஷர் 
களோ கொண்டுவந்தவர்களை அதட்டி 
ஞர்கள், 

  

1-1, யேசுகாதர் இதைக்கண்டு விச 
னப்பட்டு, அவர்களுக்குச் சொன்னதா 
வது: பாலகர்களை ஈம்மிடத்தில் வச 
விடுங்கள், அவர்களைக் தடுக்காதே 
யூங்கள் ; ஏனெனில் சாவேசுரனுடைய 
இராச்சியம் இப்படிப்பட்டவர் களுடை 
யதாயிருக்கிறது. 

15. சிறுபிள்சயைப்போல சாவேசர 
னுடைய இராச்சியத்தை எஏற்றுக்கொ 
ள்ளாக எவனும் அதில் பிரவேசயானெ 
ன்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச்சொல் 
லுகிறேன் என்று சொல்லி, 

10. அவர்களை அரவணைத்து, ௮வர் 
கள்மேல் தமது கைகளை வைத்து, ௮வ 
TCM BRI UB GBT 

17. பின்னும் அவர் பயணப்பட 

வெளியே வந்தபோது, ஒருவன் ஓடி. 
வநது, அவருக்குமுன்பாக முழகதா 

ளிட்டு: ஈல்ல குருவே, கான்நித்திய சீவி 
யத்தை அடையும்பொருட்டு என்ன 

செய்யவேண்டும் என்று கேட்டான். 

மத். 19-10: லூக். 18-18. 

18. யேசுகாதர் ௮வனை கோக்க? 
நீ என்னை ஈல்லவனென்று சொல்லுவா 
னேன் ? சர்வேரரன் ஒருவரே தவிர 

௪ * * Fj 5 

நல்லவன் ஒருவனுமில்லையே. 

10. விபசாரம் செய்யா இருப்பாயாக ; 
கொலை செய்யாதிருப்பாயாக; பொ 

ய்ச்சாட்டு சொல்லாதிருப்பாயாக ; 
வஞ்சனை செய்ய இருப்பாயாக ; உன் 
(பிதாவையும் மாதாவையும் சங்கித்திரு 

ப்பாயாக என்னுங் கற்பனைகளை அறிக 

இருக்கிருயே என்ஞா. யாத். 20-18. 

20. அதற்கு ௮வன் மறுமொழியாக 2 
குருவே, இவையெல்லாம் என் அிறுபக் 
துவக்கி அதநுசரித்து வந்திருக்கிறேன் 
என்றான். , 

ஆ 
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12-ம் வசனத்துக்கு மத், 19-ம் ௮. 9-ம் வசனத்தின் வியாச்யொனங் காண்ச, 
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114 மாற்கு 10-ம் அதிகாரம். 
  

21. அப்பொழுது யேசுநாதர் அவனை 
நோக்கிப்பார்த்து, அவன்மேல் அன்பு 
வைத்து : உனக்கு ஒன்று குறைவாயி 

ருக்கின்றது ; நீபோய் உனக்குண்டான 
யாவற்றையும் விற்று, தரித்திரருக்குக் 
கொடு ; மோக்ஷ£த்தில் உனக்குப் பொக் 

கிஷமுண்டா பிருக்கும்; பின்னும் வரது 
என்னைப் பின்செல்லென்று அவனுக் 

குத் திருவுளம்பற்றினார், 

22. ௮வனோ, இந்த வாக்கியத்தால் 
அக்கமடைந்து, இலே௪சத்தோடு போய் 
விட்டான். எனெனில் மிகுக்க சொத் 

துள்ளவனாயிருந்தா ன். 

23. அகலால் யேசுநாதர் சுற்றிலும் 
பார்த்து: பணக்காரர் சர்வேசரனுடை 
ய இராச்சியத்தில் பிரவேடுப்பது எவ் 
வளவோ அருமையாயிருக்கிறதென்று 
தம்முடைய சஷர்களுக்குச் திருவுளம் 

பற்றினார். 

24, சீஷர்கள் அவருடைய வார்த் 

தைகளைக்குகித்து  . அதிசயப்பட்டுக் 
கொண்டிருந்தார்கள். யேசுகாதர் மறு 

படியும் அவர்களை நோக்கி: பிள்ளை 

களே, பண்இன்மேல் நம்பிக்கை வை 
த்திருக்கிறவா்கள். சர்வேசுரனுடைய 

இராச்சயத்தில் பிரவே௫ிப்பது ஏவ்வ 

ளவோ அருமையாயிருக்கிற து. 

23. அஸ்திக்காரன் சர்வேசுரனு 
டைய இராச்சியத்தில் பிரவேசிப்பதை 
விட, ஒட்டகமானது ஊடியின் om gid 
குள் நுழைந்துபோகிறது ௮இக எளி 
தாம் எனம.   

  

    
    

20. அவர்கள் இன்னும் அதிகமாய் 
ஆச்சரியப்பட்டு : அப்படியானால், யார 

இரட்சணியமடையக்கூடுமென்று தங் 
களுக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டார் 

Hal. 

27. யேசுகாதர் ௮வர்களை நோக்க : 
இது மனிதர்களால் கூடாதீதாயினும், 
சாவேசுரனால் கூடா ததல்ல; ஏனெனில் : 
சாவேசுரனால் சகலமும் கூடுமென்று 

தருவுள ம்பற்றினார். 

28. அப்போது இராயப்பர் : இதோ :! 

நாங்கள் எல்லாவற்றையும் துறந்துவிட் 
டு, உம்மைப் பின்பற்றினோமே என்று 
சொல்லத்கதொடங்கினார். மத், 10-27; 
ong. 18-28. 

20). அதற்கு யேசுகா தர் பிரத்தியத் 
தாரமாக: என்னிமித்தமாகவும், சுவி 

சேஷக்தினிமிக்தமாகவும், விட்டையா 

வது, சகோதரர், சகோதரிகளையாவது, 
தந்தை காயையாவது, பிள்ளைகளையா 
வது, காணிகளையாவது விட்டுவிட்ட 
எவனும், 

20. இப்பொழுது இம்மையிலே துன் 

பங்களோடு நாற்தனையாய் வீடுககா£ 
யும், சகோதரமாயும், சகோதரிகளை 
யும், தாய்மார்களையும், பிள்ளைகளையும், 

நிலங்களையும் பெற்றுக்கொள்வதுமன் 
றி, மறுமையிலே நித்தியசவியத்கையும் 
அடையா இருப்பதில்லையென்,நு மெய் 
யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுக 
மேன். 

  

25-ம் வசனத்துக்கு மத். 10-ம் ௮இ. 24-ம் வசனத்தின் வியாக்கயொனங்காண்க, 

20. யேசுகாதனாப் பின்செல்லும்படி இவ்வுலக நன்மைகளை விட்டுவிடுகிறவர்கள் 
அவைகளுக்குப் பதிலாய் ஞான நன்மைகளைக் கைக்கொள்ளுவார்கள். அவைகளால் இவ் 
வுலகத்திலே முதலாய் உண்டாகும் மனச்சமாதானமும் ஞானசந்தோஷமழும், தாங்கள் தற 
ந்துவிட்ட லெள£க ஈன்மைகளிலும் நூறுமடங்குமாத்தஇிரமல்ல, இன்னும் ௮தஇிகமான 
பெரிய நன்மைகளாகவேயிருக்கன்றன. மேலும் யேசுநாதசுவாமியைப்பற்றியும் மோட்ச 
இராச்சியத்தைப்பற்றியம் தங்கள் சாய் தகப்பன், சகோதரர், வீடுவாசல், காணி, பூமிகளை 
விட்டுவிடுகிற ச்நியாசிகளுக்கு நூறபங்கு ௮தஇ௧க பட்சமுள்ள ௪மாஷ்டர்களும், மற்றுஞ் 
சந்நியாசிகளும், தாய் தந்தைகள் சகோதரிடமாயிருப்ப துமல்லாமல், ௮வர்கள் போகுமிட 
மெல்லாம் அவர்களுக்கு வீடுவாசல் காணி பூமியாகிற மடங்களும் நிலங்களும் ௮னுபவிகச்கக் 
இடைக்குமென்றும் அர்த்தமாம்.       
  pepe
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31. ஆகிலும் முதலானவர்கள் Cn 
கர் கடைசியானவர்களாகவும், கடைஇ 
யானவர்கள் அ௮ரேகர் முதலானவர்க 

-எாகவும் இருப்பார்கள் என்ளார். 

32. பின்னும் அவர்கள் எருசலே 

மக்குப் Pein nen போகையில், 

யேசுநாதர் வர்களுக்கு முன்னே 
 நடந்துபோச, தவர்கள் பிரமித்துப் 
பயத்தோடு ௮வர் பிறகே போனார் 
கள். அப்பொழுது அவர் பன்னிருவ 

ரையும் மறுபடியும் அமைத்து, தம 

க்குச் சம்பவிக்கப்போகிறவைகளை ௮வ 
ர்களுக்குச் சொல்லக்கொடங்கினார். 

23... இதோ, எருசலேம் நகருக்குப் 
 போதிஜோம்; அங்கே மனுமகன் பிர 
தான ஆசாரியர்களுக்கும், வேதபார 
காகளுக்கும், மூப்பர்களுக்கும் கை 
யளிக்கப்படுவார் ; ௮வர்கள் அவரை 

மரணத்தீர்வையிட்டு, புறஜாதியாரிடத் 

இல் அவரை ஓப்புக்கொ டுப்பார்கள். 

| 34. அவர்கள் அவரை கைத்து, 
அவர்மேல் இப்பி, அவரைச் சாட்டை 

யால் அடித்து, அவரைக் Oat GO rus 
வார்கள் , ஆனால் மூன்றும் நாளில் ௮வா 
உயிர் த்ெ தழுந்திருப்பார் என்ளுர். 

94. அப்பால் செபதேயுவின் குமாரரா 
இ ae . சடா ப்பணுப் 
நிய இயரகப்பரும், அருள பபரும் அவ 

 ரண்டையில்வநது: சுவாமீ, நாங்கள் 
| உம்மை ஏதெை தக்கேட்டாலும், அதை 

Bi எங்களுக்குச் செய், தீருள வேண் 

| ane விரும்புகிறோம் என்ஞர்கள். 
மத . 20-20. 

| 90. அதற்கு அவர்: நான் உங்களுக் 

கு என்ன செய்யவேண்டுமென்று விரு 

ம்புகிறிர்கள் என்க, 

| ஆ ° . 

2. அவாகள : உமது மூமையிலே 

எங்களில் ஒருவன் உமது வலதுபாரிச த் 
திலும், ஒருவன் உமது இடதுபாரிசத 

லமாக உட்காரும்படி GE CHI GE 

செய்தருளும் எல என்றார்கள். 

எவவ வதைப் பகவ i eh nme eit a cee ena ae   
| 31-ம் வசனத்துக்கு மத். 

Menem ttt 

    
தர் அவர்களுக்குத் இருவுளம்ப D Bes 

இரத்தில் நீங்களும் பானஞ் செய்விர்க 

  
' பினால், ௮வன் உங்களுக்குப் 

20-ம் ௮இ. 10-ம் வசனத்தின் வியாக்கியானங காண்க, 

58. யேசுகாதர் அவர்களை கோக்க 2 
நீங்கள்கேட்குறது இன்னதென்று ௮.றி 
பீர்கள். நான் பானஞ்செய்யும் பாத் 

இரத்தில் பானஞ்செய்யவும், கான் பெ 
கிற ஸ்கானத்தைப் பெறவும் உங்க 

ளால் கூடுமோ என்னார். லூக். 12-50. 

20. அதற்கு அவர்கள் : எங்களால் 
கூடும் என்ரார்கள்; அப்போது யேசுகா 

தாவது : கான் பானஞ் செய்யும் பாத் 

ளென்பளும், கான்பெறும் ஸ்கானத்தை 

நீங்களும் பெறுவிீர்களென்பறும் மெய் 

கான, 

40. ஆயினும், என்னுடைய வலது 
பாரிசத்திலாவது, இடது பாரிசத்தி 
லாவது உட்காரும்படி ௨. ங்களுக்கு 

அருளுவது என் காரியமல்ல. மாவாக 

ஞுக்கு Phils த்த சம்பண்ணப. ட்டிருக்கிற 

தோ, அவர்களுக்கே ௮து கிடைக்கும் 

என்று இருவுளம்பற்றினா. 

Ad, மதறப் பத்துப்பேர்களும் அதை 

க்கேட்டு, இயாகப்பாமேலும், அருளப் 

பர்மேலும் எரிச்சல்கொள்ள க் துவக்கி 
னா ர்கள். 

AQ. 1-1 பொழு து யேசுநாதா அவா 

களை வரவழைத்து, அவா கரைக்கு VF 

னிக்சுகாவது: ட (றஜாதியாருக்குள் ௮தி 
பதஇிகளாகக் காணப்படுவார்கள் அவ 

ர்களாக் காறுபாறு பண்ணுகிறுர்சகளெ 

ன்றும், அவர்களுக்குள் ளே பெரியவர் 

கள் அவர்கள்மேல் அஇிகாரஞ்செலுத் 
BIB) 91 GO) 0 OF NL ya 1 eon , 

ard. 22-25, ; 

    
4.3. உங்களுக்குள் அப்படியல்ல 

வே, ஆனால் உங்களுக்குள்ளே எவ 

OMG HBS பெரியவனாயிருக்க விரும் 
பணி 

விடைக்காரனாயிருப்பா கை. 

 



fon 

116 மாற்கு 11-ம் அதிகாரம். 
  

44. உங்களுக்குள்ளே எவனாவது 
தலைவனாயிருக்க விரும்பினால், ௮வன் 
எல்லாருக்கும் ஊழியனாயிருப்பானாக. 

45. ஏனெனில் மனுமகன் பணிவி 

டைகொள்வதற்குவராமல், பணிவிடை 
செய்யவும், அநேகருடைய மீட்பாகத் 
தம்முடைய உயிரைக் கொடுக்கவும் வந் 
தார் என்றார். 

40. பின்னும் ௮வர்கள் எரிக்கோ 
நகருக்கு வர்கார்கள். அவரும், அவ 
ருடைய சீஷர்களும், இரளான ஜனங் 
களும் எரிக்கோ ககரத்தைவிட்டுப் 
புறப்பட்டுப் போகையில், இமேயுவின் 
குமாரனாகய பார்த்திமேயு என்னும் 
ஒரு குருடன் வழியருகே உட்கார்ந்து 
பிச்சைவாங்கிக் கொண்டிருந்தான். 
மத். 20-20 ; லூக். 16-35. 

47. ௮வன், ஈசரேனுவாகிய யேசுகா 
தர் ௮வர்தானென்று கேள்விப்பட்டு : 
யேசுவே! காவிதன் குமாரனே, என் 
பேரில் இரக்சமாயிருமென்று கூப்பி 

டத துவக்கினான். 

48. அவன் பேசா திருக்கும்படி. ௮! 

கேகர் ௮வனை அதட்டினார்கள். அனால் 

அவன் : தாவிதன் குமாரனே ! என் 
பேரில் இரக்கமாயிரும் என்று ௮இக 

மதிகமா யக் கூப்டெடான். 

  
40), ஆகையால் யேசுநாதர் நின்.று, 

அவனை அழைததுவரக கட்டளையிட் 

டார். ௮வர்கள் குருடனை அழைத்து : 

தைரியமாயிரு, எழுக்இரு, உன்னைக் 

கூப்பிடுகிழரென்று அவனுக்குச் சொ 

GO COM HAT 

20. அவனே, தன் (மேல்) வஸ்திரத் 

தை எறிந்துவிட்டு, துள்ளியெழுந்து 

அவரிடத்தில் வந்தான். 

21. யேசுநாதர் ௮வனை நோக்கி : 
நான் உனக்கு என்னசெய்ய வேண்டு 

மென்று விரும்பு௫முய் என்ளுர். அதற் 
குக் குருடன் : என் குருவே நான் பார் 

வைய்டையவேண்டும் என்றான்.   

  

  

௦9. யேசுநாதர் ௮வனை கோக்க; நீ. 
போகலாம்: உன் விசுவாசம் உன்னை 
இரட்சித்தது என்றார். என்றவுடனே 
அவன் பார்வையடைந்து, வழியில் 
௮வரைப் பின்தொடர்ந்துபோனான். 

11-ம். அதிகாரம். 

இறீஸ் தகாசர் ஓட்டோலகமாய் எருசலேம் 

பட்டணச்தில் பிரவேசித்ததும், அத்தி 

மரத்சைச் சபித்த தம், சேவாலயச் இனி 

ன்று வியாபாரிகளைத் துரச்இன துமா 

இய விசேவலங்கள். 

1. அவர்கள் எருசலேம் ககருக்கும், 

ஒலிவ மலையருகிலு ள்ள பெத்தானியா 

ஊருக்கும் சமீபமாய் *வந்தபோ Bil,’ 

அவர் தம்முடைய சஷர்களில் இருவ : 

ரை அணு. Ww): மத.21-]1: ore. 

19-29. 

2. HUTS க்குச் சொன்னதாவது : 

உங்களுக்கு எதிரேயிருக்கிற கிராமத் 

அுக்குப்போங்கள், நீங்கள் அங்கே பிர 

வேட௫ுக்தவுடனே, இன்னும் ஒருவனும் 

ஏறியிராத ஒரு வேசரிக்குட்டி. கட்டி 
யிருக்கக் காண்பிர்கள். அதை அவிழ் 

த்துக்கொண்வொருங்கள். 

  

3. நிங்கள் என்னசெய்கிறீர்களென்று 
யாதொருவன் உங்களிடத்தில் கேட் 
டால், இது அண்டவருக்குக் தேவை 

யாயிருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள் ; 

உடனே அதை இவவிடம் அனுப்பி 
விவொன் GT esr capi. 

4., அதலால் அவர்கள் போய், இரு 

வழிச்சந்இியில் வெளியே ஒருவாசலுக் | 
குழுன் கட்டியிருந்த அந்தக் குட்டி. 

யைக்கண்டு, ௮தை அவிழ்த்தார்கள். 

2. அங்கே நின்றவர்களில் இலா 
௮வர்களை நோக்கி ; நீங்கள் இந்தக்குட் 
டியை அவிழ்த்து, என்ன செய்கிறீர்கள் 
என்று கேட்டார்கள்.  
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0. யேசுநாதர் தங்களுக்குக் கற்பித் 
sume அ௮வர்கள்பதில் சொல்லவே 
அதைக்கொ ண்டுபோகும்படி விட்டார் 

கள். 

7. அவர்கள் அந்தக் குட்டியை யேசு 
காதரிடத்தில் கொண்டுவந்து, ௮தஇன் 

மேல் தங்கள் வஸ்.திரங்களைப் போட் 

டார்கள்; அவர் அதின்மேல் ஏறிப் 
போனார். ௮௫. 12-14. 

| 8. அப்போது அசோகர் தங்கள் வஸ்.இ 

J 1 ங்களை வழியில் விரித்தா॥ ர்கள், வேறு 
| 

மரங்களின் சிலா கிளைகளை ஒடித்து 

| வழியிலே பரப்பினார்கள். 
| 

9-10. முன்னால். போகிறவர்களும் 

0 ன்னால் வருக றவர்களும் ஆர்ப்பரி, த் 

அ: ஓசன்னா! ,அண்டவருடைய காமத் 

Bama வருவ வர் ஸ்தோ த்தரிக்கப் 

பட்டவர். இதோ வருகிற எங்கள் 
பிதாவாக Bu தா. விதின் இர ர்ச்கியம் 

ஆர் வ, இஃ்கப், Gai srs, உன்னதத் இ 

(லே ஓசன்னா! என்றுர்கள். ws, 21-9; 
ons. 19-38; #a. 117-206. 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

| 11. அவர் எருசலேம் நகரில் பிரவே 

ASD, தேவாலயத்தில் சேர்ந்து, எல் 

| BT A DED ற்யுஞ் mI MMT hy il, FT LIB) 
பன்னிருவசோடுவ் 

கூடப் புர ஈப்பட்டுப் பெத்தா னியாவுக் 

Gl போனார். 2]1- 10. 

BY லமானபயபோ. By 

மரு, 
ர் 

i 12. மறுநாள் அவர்கள் பெத்தானி 
யாகி Ne 96 : விலிருக்து புறப்பட்டு வருகையில், 
அவர் 1. (சியாயிருந்தார. 

. 18. அப்பொழுது, இலைகளுளள தர் 
(அத்திமரத்தைத் தாரத்திலே கண்டு, 

அதுலே ஒருவேளை ஏதாக இலும் அகப்ப 
'மொவென்று பார்க்கும்படி வந்தார். 
அவர் அதின்கிட்ட வந்தபோது இலை 
சினைக் தவிர ௮இல் வேரொன்றையுங் 
' காணவில்லை. ஏனெனில் ௮து அத்திப் 

| பழக் காலமல்ல. wes. 21-19. 

| ona 

  

  

13. அப்போது யேசுநாதர் அந்த 
மரத்தை Curae: இனி ஒருபோதும் 
எவனும் உன்னிட தீதில். கனிகளைப் புசி 

யாதிருப்பானளாக என்ளுர். இதை ௮வ 
ருடைய சீஷர்கள் கேட்டுக்கொண்டிரு 
நதா ர்கள். 

15. பிற்பாடு அவர்கள் எருசலேம் 

நகருக்கு OU GMT BE. யேசுநா தா் தே 

வாலபத்தில் பிவே௫க்து, தேவாலயத் 

இல் விற்கிறவா களையும், _அாங்குகிறவர் 

களையும் துரத்தத் துவக்க கினார், காசுக் 

காரருடைய பலகைகளையும் புரவி ற்தி 

றவர்களுடைய ஆசனங்களையும் கவிழ் 

PD, 

10. ஒருவனும் தேவாலயத்தின் 
வழியாக யாகொரு பண்ட சதையும் 

கொண்டுபோக விடாமல் / 

17. என்னுடைய வீடு ௪கல ஜாஇ 

ஜனங்களுக்கும் ஜெபவீடென்று சொல் 

லப்படும் என்று எழுதஇயிருக்கிறதல் 
லோ? நீங்களோ அதைக் கள்ளரு 
டைய குகையாக்கினீர்கள் என்று சொ 
ல்லி அவர்களுக்குப் பிரசங்கித்தார். 

இசை, 7-1). 9-7: எரே, 7 

18. அதைக்கேட்டு, பிரதான ௮சா 
ரியரும், வேதபாரகரும் அவரை ஏப் 

படிச். சங்கரிக்கலாமென்று வகை 
(5 : : கற்றி தட . தேடிக்கொண்டி.முந்தார்கள். ஆயினும் 

ஜனங்களெல்லாரும் அவருடைய போ 

BS, 5 Bian Cvs» அச்சரியப்பட்டிருக்ததி 

னால், அவருக்கு “அஞ்சியிருக்கார்கள். 

19. 

பட்டண த்தைவிட்டு வெளியே பு றப்ப 

ட்டுப்போஞார், 

சாயரட்சையானபோது அவர் 

20. காலையில் அவர்கள் அவவழி 

யாய் வரும்போது அக்க அத்திமரம் 

வேரோடு பட்டுப்போ யிருப்பை த்க் 

கண்டார்கள். 

  

| 14-ம் வசனத்துக்கு மத். 
Te ee te 

21-ம் அதி. 19-ம் வசனத்தின் வியாக்கியானம் காண்க, 
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21. அப்போது இராயப்பர் நினைவு 
கூர்ந்து, அவரை கோக்க: சுவாமீ ! 
இதோ, நீர் சபித்த அத்திமரம் பட் 
டுப்போயிற்று என்னார். 

22. யேசுநாதா பிரத்தியுத்தாரமாக 
அவர்களுக்குக் இருவுளம்பற்றினதா 
வது: சாவேசுரன்பேரில் விசுவாசமாயி 
ரூங்கள். மத். 21-91, 

96. எவனாகிலும் இந்த மலையை 
நோக்கி : நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்தில் 
தள்ளுண்டுபோவென்.வ சொல்லி, 

தான் சொன்னபடியே அகுமென்று 
தன் இருதயத்தில் தத்தளியாமல் விசு 
வடித்தால், அவனுக்கு ௮நுகூலமாகு 
மன்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 

சொல்லுகிறேன், 

OL. ஆதலால் நீங்கள் நெபம் பண் 

ஹணும்போது கேட்கிறகை யெல்லாம் 
பெற்றுக் கொள்வீர்களென்று விசுவடு 
யுங்கள். அவைகள் உங்களுக்குச் சம்ப 

விக்குமென் று உங்களுக்குச் சொல்லு 
இறேன். மத,7-7; 21-2 

2353. நீங்கள் ரநெபம்பண்ணா நிற்கும் 

போது, யாதொருவன்மேல் உங்களு 
க்கு ஏதேனும் மனத்தாங்கலிருந்தால், 
பரலோகத்திலிருக்கற உங்கள் பிதா 
வானவர் உங்களுடைய பாவங்களை 

உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி, 8ீங்களும் 
அவனுக்கு மன்னியுங்கள். மத். 0-14; 
18-35; ors. 11-%. 

96. நீங்கள் மன்னிக்காவிட்டால் 

பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா 

வும் உங்கள பாவங்ககா உங்களுக்கு 

-மன்னிக்கமாட்டார் என்ஞார். 

“7. பின்பு அவர்கள் மறுபடியும் 
எருசலேம் ஈகருக்கு வந்தார்கள். Mat 
தேவாலயத்தில் உலாவிக்கொண்டிருக் 
சையிலே, பிரதான அசாரியரும், வேத 

    

  

மேப்பரும் அவரிடத்தில் பாரகரும், 
வந்து 2: 

28. நீர் எந்த அ௮திகாரத்தைக்கொ 
ண்டு இவைகளைச் செய்கிறீர்? நீர் 
இவைகளைச் செய்யும்படியாக இந்த 

அதிகாரத்தை உமக்குக் கொடுத்தவர் 
யாளான்று ௮வரைக் கேட்டார்கள். 

arg. 20-2. 

20. யேசுகாதர் அவர்களுக்கு மாறு 
த்சாரமாக: கானும் உங்களை ஒரு வார் 
தசை கேட்பேன். எனக்கு மறுமொழி 
1 ‘ . * * ச 

சொல்லுங்கள். அப்போது நானும் 
எந்த ௮திகாரதகைக்கொண்டு இவை 
களைச் செய்கிறேனென்று உங்களுக் 
குச் சொல்லுவேன். 

30, அருளப்பா கொடுத்த ஞானஸ் 

நானம் மோட்சத்திலிருந்து உண்டான 
தோ, மனிதாகளால் உண்டானதோ? 

எனக்குப் பதில்சொல்லுங்கள் என் 

ரர, 

51. அப்பொழுது அவர்கள் தங்க 

ளுக்கு Car YO oon FH gs மோட்சத் 
திலிருந்து வர்தது என்போமாகில், நீங் 
கள்,என் அதை விசுவசியாமற் போனீ 
ர்கள் என்பார், 

32. மனிதாகளால் உண்டானது என் 
போமாகில், ஜனங்களுக்குப் பயப்படு 

கிழம். ஏனெனில் எல்லாரும் ௮௬ 

ளப்பரை மெய்யாகவே தீர்க்சசரிசியெ 

ன்று எண்ணியிருந்தார்களே 

யோசித்து, 
என்று 

9. யேசுநாதரை கோக்க; அது 
எங்களுக்குத் தெரியாதென்று பதில். 
சொன்னார்கள். அப்பொழுது யேசு 
நாதர் ; நானும் இன்ன அதிகாரத்தைக் 
கொண்டு இவைகளைச் செய்கிறேனெ 
ன்று உங்களுக்குச் சொல்லேன் என் 
ர. 
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19-ம். அதிகாரம், 

யேசுநாதர் கொலைபாதகரான திராட்சச் 
தோட்டத்தாரையும், மூலைக் கல்லையும் 
பற்றிச் சொல்லிய உவமைகளும், செசா 
ருடையதைச் செசாருக்குச் செலுத்த 
வேண்டுமென்பதும், மரித்தோருடைய 
உத்தானமும், பிரதான கற்பனையும், பரி 
சேயருடைய பெருமை சிலாக்கியமும், 
விசவையின் காணிக்கையுமா வன. 

். 1], பின்னும் ௮வர் உவமைகளாக 

அவர்களுக்குச் சொல்லக் துடங்கின 
தாவது: ஒரு மனிதன் திராட்சக்தோ 
ட்டத்தை உண்டாக்கி, அதைச் சுற்றி 
லும் வேலியடைத்து அதில் அலைத் 
தொட்டியையும் உண்டுபண்ணி, கோபு 

ரமுங்கட்டி, அதைக் குடியானவர்கள் 

வசமாய்க் குக்தகைக்கு விட்டு, புற 
சேசத்துக்குப் புறப்பட்டுப் போனான். 
இசை. 5-1 : எசே. 2-21: மத. 21-85 ; 
ars. 20-9,   

2. மேலும் அந்தச் குடியானவர்களி 
டத்தில் இராட்சத்தோட்டத்துக் கனி 
களில் பாகம் வாங்குவரும்படிக்குப் பரு 
வகாலத்திலே ஒர் ஊழியனை அவர்க 
ளிடம் அனுப்பினான். 

. அவர்கள் அவனைப்பிடித்து, அடி 
தீன, வெறுமையாய் அனுப்பிவிட்டார் 
Hoa, 

4. பின்பு வேரொரு ஊழியனை அவர் 
களிட த்தில் ௮னுப்பினான். அவனை 

அவர்கள் தலையிலே காயப்படுத்தி நிர் 
தை ௮வமானம்பண்ணிஞர்கள். 

9. இரும்பவும் வேரொருவனை ௮னு 
பபினான் ; ௮வனை அவர்கள் கொலை 
செய்தார்கள். வேறு ௮நேகமாயும் 
அனுப்பினவிடத்தில், Hat sar Havent 

அடி த்தும், சிலரைக்கொன்றும் போட் 
டார்கள், 

0. இப்படியாகையில், இன்னம் ௮வ 
னுக்கு மிகவும் பிரியமான ஒரு குமார     

னிருக்தகான். அவர்கள் என் குமார. 
னுக்கு அஞ்சுவார்களென்று சொல்லி, 
அவனையும் அவர்களிடத்தில் அனுப்பி 

னான். 

7. குடியானவர்களோ : இவனே சுத. 
ந்தரவாளி, வாருங்கள், இவனைக் கொ 
ன்றுபோடுவோம். அப்போது சுதந்த 
ரம் ஈம்முடையதாகுமென்று தங்களுக் 

குள்ளே சொல்லிக்கொண்டு, 

8. அவனைப் பிடித்துக் கொலைசெய்து, 
திராட்சத் தோட்டத்துக்குப் புறம்பே 
எறிந்துவிட்டார்கள். 

9. அகையால் இராட்சக் தோட்ட 
கீது. எஜமான் என்னசெய்வான் £ 
அவன் வந்து, ௮க்கக் குடியானவர்க 
¢ க 6 ச ௪ ் ௪ ளைச் சங்கரித்து, தராட்சக்தோட்ட, 
த்தை மற்றவர்களுக்குக் கொடுப்பான 
ல்லோ ! 

10-11. வீடு கட்டுகிறவர்கள் தள் 

ளிவிட்ட இக்சக்கல்லே மூலைக்குத் தலை 

மையான கல்லாயிற்று. இது அண்ட 
வரால் ஆனது ; எங்கள் கண்களுக்கும் 

அச்சரியமாயிருக்கிறதென்று வேதச் 
இல் எழுதியிருக்கிறதை நீங்கள் வாடித் 
குதில்லையோ என்ஞார். சங். 117-298; 

இசை. 38-10; மத.21-42; ௮ப்.4-1]1; 
உரோ. 0-38 ; ] இரா. 2-7, 

12. இந்த உவமையைத் தங்களைக் 
குறித்தே சொன்னாரான்று அவர்கள் 
அறிந்து, அவணைப்பிடிக்கும்படி. வசை 
தேடினார்கள். ஆயினும் ஜனங்களுக்கு 
அஞ்சி, அவரைவிட்டுப்போய்விட்டார் 
Hort. 

13. பின்னும் ௮வர்கள் ௮வரைப் 

பேச்சில் பிடிக்கும்படி, பரிசேயரிலும் 
எரோதியரிலும் சிலரை அவரிடத்தில் 
அனுப்பினார்கள். மத். 22-15; லாக், 

20-20. ் 

    11-ம் வசனத்துக்கு மத். 21-ம் ௮. 42-ம் வசனத்தின் வியாச்யொனங் காண்க, 
  

கக்க எ!  



  

அறிந்து : 

120 மாற்கு 12-ம் 9 இகாமம். 
  

14. அவர்கள் வந்து: போதகரே ! 
நீர் சத்தியவந்தரென்றும், எவன்மட் 
டிலும் தாக்ஷண்யமில்லா தவரன்றும் 
அ.றிந்திருக்கிறோம். ஏனெனில் தீர் 

மனிதருடைய முகத்தைப்பாராமல் சர் 
UAT DIOL மார்க்கக்தை உள்ளப 

டியே போதுிக்கிறீர். செசார் இராய 
னுக்கு வரி செலுத்தலாமோ அல்லது 
செலுக்காதஇருப்போமோ என்று ௮வ 

GOT GHA GT Harr. 

1b. HUT E CHEW FIM GOO B அவர் 
நீங்கள் ஏன் என்னைச்சோ 

இக்கிரீர்கள் 2 கெனியொன்கிற நாண 
‘ e e 

யத்தை என்னிடத்தில் கொண்வொரு 
ங்கள் ; நான் பார்க்கட்டுமென்று அவர் 
களிடதக்தில் சொன்னார். 

16. அப்படியே அவர்கள் அதைக் 
கொண்டுவந்து கொடுக்க. ௮வர் : இற் த ணி] ச் 
ரூபமும் மேலெழுத்தும் யாருடைய 

தென்று அவர்களைக் கேட்டார். அத 
ற்கு அவர்கள : செசாருடையது என் 

(pt Gar. 

17. மயேசராதர் அவா களுக்குப் பிரத் 

இயத்தாரமாக: அப்படியானால், செசா 

ருடையகைச்செசாருக்கும், சாவே 

னுடையகைச் சாவேகானுக்கும் செ 

லுத்துங்கள என்முா. ௮வர்களோ 

அவர பேரில். அச்சரியப்பட்டாா£ கள. 

உரோ. 1-7. 

18. அதன்பின், மாம்ச உத்தானமில் 
லையென்று சாஇக்கிற சதுசேயர் அவ 

ரிடத்தில்வக்து, ௮வரைவினாவிச்சொன் 
ன தாவது: மத், 22-9: ; லூக். 20-27. 

1). போதகரே ! ஒருவனுடைய சகோ 
தரன் புத்திர சந்தானமில்லாமல், தன்   

னுக்குப் புத்திர சந்தானமுண்டாக்க 
வேண்டுமென்று மோயிசன் எங்களு 
க்கு எழுஇிவைக்தருக்கிரர். 
25-25. 

* . உ. e | 

யை விவாகம்பண்ணித் தன் சகோதர 

| 

| 
உபா. | 

| 

20. அப்படியிருக்க, சகோதரர் எழு. 

பேறிருந்தார்கள். மூக தவன் ஒருபெண் : 

ணை விவாகம்பண்ணி, புந்திர்சர்கான 

மில்லாமல் இறந்துபோனான். 

21. இரண்டா ஞ் சகோதரன் அவளை 

விவாகம் பண்ணி, அவலும் சர்தானமில் , 

லாமல் Dig னான். மூன்றாஞ் ' 
சகோதானும் ௮ப்படியேயானான். 

22. எழுபேரும் இந்தப்பிரகாரமாய் 
அவளை விவாகம் பண்ணிச் சந்தா னமில் 

லாமல் QD) ni gi Sun © GON BA, எல்லாருக் 

குங் கடை.ஏயாய் அந்த ஸ்இரியும் மரண 

மானளாள். 

23. அதலால், உத்தானராளில் ௮வர் 
சள் உயிர்த்து எழுந்திருக்கும்போது, 

அவர்களில் எவனுக்கு அவள் மனைவி 

பா பிருப்பா on? al முபேரும் அவளை 

மனைவியாகக். கொ ண்டிருக்கார களே 

என் முர்கள், 
ர     

2]. யேசுநாதர் அவர்களுக்குப்பிர த் 

இயுத்தாரமாக - நீங்கள் வேசுவாக்இ 

யங்களையும், தேவ வல்லமையையும் 

அறியாமலல்லோ சவறிப் போகிறீர் 

சுள் 2 

25. ஏனெனில் மரித்தோரினின்று 
உயிர்த்தபின்பு, பெண்கொள்வதுமில் 

லை, பெண் வாழ்க்கைப்படுவதுமில்லை. 

  

மனைவியைவிட்டு இறந் , துபோனால், ௮ | ௮வர்கள் பரலோகத்திலே தேவதா தர் 
வன் சகோதரன் அவனுடைய மனைவி , களைப்போலிருப்பார்கள். 

15. செனியர் என்பது யூதர்களில் ஒவ்வொருவரும் வருஷந்தோறும் உரோமாபுரி 

இராயனுக்குச் செலுச்சவேண்டி௰ ௮ள் வரிப்பணமாம். இதைக்தான் அர்ச், மத், 29-ம் 

௮. 10-ம் வசனத்தில் வரிப்பணமென்று சொல்லியிருக்க த. 
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| 20. மேலும் மரித்தோர் உயிர்ப்ப 
'தைப்பற்றி: காம் ௮பிரகாமின் தேவ 
னும், ஈசாக்கின் தேவனும், யாக்கோ 

"மின் தேவனுமாயிருக்கிறோமென்று சர் 
வேசரன் முட்செடியிலிருந்து மோயிச 
லுக்கு எவ்விதம் திருவுளம்பற்றினா 
சான்பதை நீங்கள் அவருடைய அகம 
த்தில் வாசித்ததில்லையோ ? யாத. 9-0; 

ug. 22-32. 

. 97, அவர் மரித்தோருக்கல்ல, சீவிய 
ன் அலர் க்கே தேவனாயிருக்கிறுர், ஆகை 

'யால் நீங்கள் மிகவும் தவறிப்போகிழீர் 

கள் என்று திருவுளம்பற்றினார், 

28. அ௮ட்பொழுது, வேதபாரகரில் 

ஒருவன் அவர்கள் தர்க்கம்பண்ணுகி 

'றகைக் கேட்டு, யேசுநாதர் அவர்களு 

க்கு. நன்முய்ப் பதில்சொன்னாறான் று 

கண்டு, அவர் கிட்டவந்து : எல்லாக் கழற் 

 பனைகளிலும் முதன்மையான கற்பனை 
| ௪ 5 * ° ‘ pe Oo, எதுவென்று கேட்டான், மத், 22-99. 

. 89, யேசுநாதர் அவனுக்குப் பிரத்தி 
'யுத்தாரமாக: எல்லாக் கற்பனைகளி 
ஓம் முதன்மையான கற்பனை எறு 

| வென்றால் : இஸ்ராயேலே கேள், உன் 
tan 2 ea (D : சர்வேசுரனாகிய ஆண்டவா ஒருவமா 

சர்வேசன். 

30, உன் சர்வேசானாகிய அண்டவ 
ரை உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் 

முழு ஆத்துமத்தோடும், உன் முழு 
மனதோடும், உன் முழுப்பலத்தோடும் 

, சிரேகிப்பாயாக; இதுவே முதன்மை 
! * . . 

யான கற்பனை. உபாக,. 0-4. 
| 

Bl. இதற்குச் சரியொத்த இரண் 
'டாம் கற்பனை ஏதென்றால் ; உன்னைப் 
போல உன் பிறனையுஞ் சிகேகிப்பா 

(யாக, என்பதாம். இவைகளிலும் 

பெரிதான வேறே கற்பனை இல்லை என் 

*   

82. அப்பொழுது வேதபாரகன் 
அவரை நோக்கி: சரிதான் போதக. 
ரோ ! ஒரே சர்வேசுரன் உண்டென்றும், 
அவரல்லாசே வேறே சர்வேசுரன் இல் 
லையென்றும், 

09. அவரை முழு இருதயத்தோ 
டும், முழுப்புத்தியோடும், முழு ஆத்து 
மத்தோடும், முழுச் சத்துவத்தோடும் 
சிகேடுப்பதும், தன்னைப்போலக் தன் 

பிறனைச் சிரே௫ப்பதும் எல்லாத் ககன 
பலிகளிலும் மற்றப் பலிகளிலும் மேன் 
மையானதென்றும் நீர் சத்தியத்தின் 
படியே சொனனீர் என்ரான். 

34. அவன் ஞானமாய்ப் பதிலுளா த் 
தானென்று யேசுநாதர் கண்டு; நீசர் 
வேசுரதனுடைய இரர ச்சியத்துக்குத் 
தூரமானவனல்லவென்று அவனுக்குக் 

திருவுளம்பற்றினார். அதன்பின், ஒரு 

வரும் ௮வளனாக் கேள்விகேட்கச் துணி 

யவில்லை. | 

95. பின்பு யேசுநாதர் தேவாலயத் 

இலே உபதேசம்பண்ணும்போது வ௪ 
னித்தகாவது : கிரீஸ்துநாதரைத் தாவி 
தின் குமாரனென்று வேதபாரகர் சொ 
ல்லுவத எப்படி. 1 

30. தாவிதுதாமே இஸ்பிரித்து 

சாந்துவினால் ஏவப்பட்டு : நான் உம்மு 
டைய சத்துருக்களை உமக்குப் பாதப் 
படியாகப்போடுமட்டும், நீர் என் வலது 
பாரிசத்தில் உட்காந்திருமென்று அண் 
ட.வா என் அ௮ண்டவருக்குச் சொன் 

னார் என்று சொல்லுகிற. சங், 

1009-1: மத், 22-14; லூக், 20-42. 

37. ஆகையால் தாவிது ௮வரை 
அண்டவான்று சொல்லியிருக்க, ௮வ 
ருக்கு Mat குமாரனாயிருப்பதெப்படி 

என்று இருவுளம்பற்றினார். திரளான 

  

மர். லேவி, 19-18: மத். 92-80 ; ! ஜனங்கள் அவருடைய வாக்கியத்தை 

உரோ, 13-9; கலா, 5-14; இயா. | விருப்பத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருக் 
| 2-8, தார்கள். , 

16 ச 
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88. மீளவும் ௮வர் போதிக்கையில் 
அவர்களுக்குத் இருவுளம் பற்தினதா 
வது : நீங்கள் வேதபாரகர்மட்டில் எச் 
சரிக்கையாயிருங்கள். அவர்கள் நீடிய 
௮ங்ககளோடு உலாவவும், தெருக்களில் 
வர்திக்கப்படவும் விரும்புகிராகள். 

50. ஜெப அலயங்களில் முதல் ௮௪ 

னங்களில் உட்காரவும், விருந்துகளில் 
முதன்மையான இடங்களிலிருக்கவும் 
விரும்பி, 

40. நெடும் ஜதெபம்பண்ணுகிறதாகப் 
பாராட்டி, விதவைகளுடைய at Oa 

ளைப் பட்சிக்கிறார்கள்; ௮வர்கள் ௮இக 
கண்டிப்பான தீர்ப்பை அடைவார்கள் 

என்றார். மத், 28-0; லூக். 11-15; 

20-46. 

41. பின்பு யேசசாதர் காணிக்கைப் 

பெட்டிக்கு எதிராக உட்கார்ந்து, ஜனங் 

கள் ௮தில் காணிக்கை போடுகிறகதைப் 
டார்த்துக்கொண்டிருக்தார். ஐசுவரிய 

முள்ள அகேகர் மிகுதியாய்ப்போட்டா 
ர்கள். 

42, ஏழையான ஓர் விதவை வந்து, 
ஒருகா* பெறுமான இரண்டு சல்லி 
யைப்போட்டாள். 

13. அப்பொழுது அவர் தம்மு 

டைய சீஷர்களை ௮ழைத்து ௮வாகளு 

க்குச் சொன்னதாவஅ : காணிக்கைப் 
பெட்டியில் காணிக்கை போட்ட எல் 

லாரையும் விட, இரந்த ஏழைக் கைம் 

பெண் ௮திகமாய்ப் போட்டாளென்று 
மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லு 
SC men 

44. எப்படியெனில், ௮வர்களெல் 

லாரும் தங்கள் கிறைவாகரத்திலிருந்து 
எடுத்துப் போட்டார்கள். இவளோ, 
தன் வறுமையில் தன் சீவனத்துக்குண் 
டாயிருந்ததெல்லாவற்றையும் போட் 
டாளென்.று திருவுளம்பற்றினார். 

18-ம். அதிகாரம். 

யேசுநாதர் தேவாலயத்தின் ௮ழியையும், 

ஈடுத்திர்வையையும், அதற்குமுன் சம்ப 

விக்கும் அடையாளங்களையும் முன் 

னதிவித்தது. 

1. gan தேவாலயத்தைவிட்டு வெ 
ளியே போகும்போது, அவருடைய 
சிஷர்களில் ஒருவர் ௮வரை நோக்கி: 
போதசமோ ! இவைகள் எப்படிப்பட்ட 
கல்லுகள், எப்பேர்க்கொத்த கட்டடங் 
களென்று பாரும் என்ஞுர். மத். 24-], 

2. யேசுகாதர் அவருக்கு மாறுத்தா 
ரமாக: இக்தவிஸ்தாரமான கட்டடக் 
களையெல்லாம் காண்கிரூயே. ஆகிலும் 

இவையெல்லாம் இடிபடாமல், கல்லின் 

மேல் சல் நிற்கவிடப்படுவதில்லை என் 
apt, இக். 19-11; 21-0. 

8. பின்பு ௮வர் தேவாலயத்துக்கு 
எதிராக ஒலிவ மலையின்மேல் உட்கார் 

ந்திருக்கையில், இசாயப்பரும், யாகப் 

பரும, ௮ருளப்பரும், பிலவேர்திரரும் 

அவரைக் கனியே வினாவி : 

]. இவைகள் எப்போது நடக்குமெ 

ன்றும், இவையெல்லாம் நிறைவேறத் 
துவக்கும்போது என்ன ௮டையாளர் 
கோன்றுமென்றும் எங்களுக்குச் சொ 
ல்லவேண்டும் என்ருர்கள். 

5. யேசுநாதர் அவர்களுக்குப் பிர 
த்தியுத்தாரமாகச் சொல்லத் துடங்க 
னதாவது : ஒருவனும் உங்களை மயக் 
காதபடிக்குப் பார்த்துக்கொள்ளுங் 

.கள். எபே, 8-2:. 5தெ௪. 5-5, 

0. ஏனெனில் அ௮ரேகர் என் நாமத் 

கைக் தரித்துக்கொண்டு, நானே (கதி 
ஸ்துகாகா) என்று சொல்லி, ௮கேகளணா 
மயக்குவார்கள்.   

    

2-ம் வசனத்துக்கு மத். 24-ம் ௮இ. 2-ம் வசனச்இன் வியாக்கியானம் காண்க. 
ர 
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|
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.... 7, அன்றியும் யுத்தங்களையும், யுத் 
தச் செய்திகளையும்  கேள்விப்படும்போ 
டது கலங்காதேயுவ்கள். ஏனெனில் 
இவைசள முந்த முந்த நடக்கவேண்டி. 
பதுதான். ஆகிலும் முடிவு உடனே 
வரது, 

8. தேசத்தார் தேசத்தார்மேலும், 
 இராச்செத்தார். இராச்சியத்தார்மே 
லும் எழும்புவார்கள். அன்றியும் பற் 
பல இடங்களில் பூமியதிர்ச்சிகளும், 

பஞ்சங்களும் உண்டாகும். இவைக 
"ளே துன்ப துரிதங்களின் துவக்கமாம். 

0, நீங்களோ, உங்கள் பேரில் எச்சரி 
க்கையாயிருங்கள். ஏனெனில் உங் 
களை நீதிச் சங்கங்களுக்குக் கையளிப் 
பார்கள்; நீங்கள் ஜெப ஆலயங்களில் 
அடிக்கப்படுவீர்கள். என்னிமித்தம் 

"மீதசா இப.திகளுக்கும் இராஜாக்களுக் 
கும் சாட்சியாக அ௮வாகளுக்கு மூன 

 நிறுத்தப்படுவிர்கள். 

10. அபி னும் சகல ஜாதி ஜனங்களு 
ச்கும் முந்த முந்தச் சுவிசேஷம் பிரசங 
கக்கப்பட வேண்டும். 

ll. உங்களைக் கொண்டுபோய்க் 

 கசையளிக்கும்போது, என்ன பேசுவோ 
மென்று முன்னதாக யோசியாதிருங் 
கள். <9 HC 16.9 தீதில் உங்களுக்கு <9 (1 

ளப்படுவது எதுவோ, அதையே பேரு 
டங்கள். ஏனெனில் பேசுகிறவர்கள் 

 நீங்களல்ல,  இஸ்பிரீத்துசாரந்துவான 
வோ Cue Amari ws. 10-19; gre. 

12-1]; 21-14. 

| 42, சசோதரன் சகோ தரணையும், 
| | சகப்பன் மகனையும் மரணத்துக்குக் 
கையளிப்பார்கள். பிள்ளைகள் பெறி 

கக் கொலைசெய்வார்கள். 

Cm Has விரோதமாய் எழும்பி அவர் 

| 

  

13. என் நாமத்தினிமித்தம் சசலரா।. 
லும் பகைக்கப்படுவிர்கள், : ஆலும் | 
முடி.வுபரியந்தம் நிலைத்திருப்பவன் எவ 
னே, ௮வனே இரட்சண்ணியம் ௮டை 
வான். 

14. மேலும் பாழுந்தன்மையின் 
அருவருப்பு நிற்கத்தகாத இடத்திலே 
நிற்கிறகை நீங்கள் காணும்போது, 
வா RGB maven உணார்துகொள்ளக் BL 
வான். அப்போது யூதேயாவிலிருக்கி 
றவர்கள் மலைகளின்மேல் ஓடிப்போக 
ere தனி, 9-27; ing. | 

24-15 . 21-20. | 
15. வி peo இருப்பவன் விட்! 

டுக்குள் இறங்காமலும், Py A mig 
எதையாகிலும் எடுத்துக்கொள்ள உள் : 
ளே போகாமலும் இருக்கக்கடவான். : 

  
10. காட்டிலிருப்பவன் தன் வஸ்தி | 

ரத்தை எடுத்துக்கொள்ளப் பின்னிட் ' 

டுத் தரும்பா திருக்கக்கடவான். | 

| 7. அரக்தாட்களில் கற்பவ இகளுக்கு 

ம், பாலூட்டுறெவர்களுக்கும் ஐயோ !। 
ரிர்ப்பாக்யெம், 

18. இவைகள் மாரிகாலத்தில் சம்ப 
வியா தபடிக்குட் / பிரார்த்தித்துக்கொள 

ளுங்கள். 

1). ஏனெனில் சாவவேசான் உலக 

த்தை உண்டாக்கெ காள்முதல் இது 
வாக்கும் இல்லா ததும், இனி இருக்க 
மாட்டாததுமான உபத்திரவங்கள 

அந்நாட்களிலே உண்டாயிருக்கும். 

20. ஆகையால் ஆண்டவர் அக்காட் 

காக் குறை, த்திராதிரு ந்தால் எந்த 

மாம்சமும் பி ரழைக்க த்தக்க இல்லை. ஆகி 

லம் தாம் குறித்துத்தெரிர்துகொண்ட 

வர்களினிமித்தம் ௮ வா அந்ராட்களைக் 

GP PEE GEG. 
  

| 
| 

| 

| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 

।வசனங்கா -ண்க. 

அர்த்தமாம், 
கணைய வவதையதைவகலள் 

on 

14-ம் வசனத் துக்கு வியாக்யொனம், அர்ச், மத்தேயு சுவிசேஷம் 24-ம் ௮தி. 18-ம் 

20-ம் வசனத்தில் ஆண்டவர் தாம் குறித்துத் தெரிக்தகொண்டவர்களென்பதற்கு 
அர்ச். மத். 13-ம் ௮தி, 14-ம் வசன வியாக்கயொன த்தையும், உரோமர். 95ம் அதி. 88-ம் 

। வசன வியாக்யொனத்தையுங்காண்க. எந்த மாம்சமூமென்பதற்கு எந்த மனிதனுமென்று  



124 மாற்கு 18-ம் அதிகாரம். 
  

21. ௮ப்போது இதோ, கிறீஸ்துகா 
தீர் இங்கேயிருக்கிரார் ; அதோ, அங் 
கேயிருக்கிறார் என்,று ஒருவன் உங்க 
ளுக்குச் சொன்னாலும் sons Hak 

jw sumer. மத். 94-25; லூக். 
17-23. 

22. a0wale snons Si aaanFa 
ளும், கள்ளக் கிறீஸ்துக்களும் எழும் 

பி, கூடுமாகில் தெரிஈ்துகொள்ளப்பட் 
LUT FMP SVT மயக்கத்தக்க புது 
மைகளையும், அதிசயங்களையும் செய் 
வார்கள். 

28. ஆகையால், நீங்கள் எச்சரிக் 
கையாயிருங்கள். இதோ எல்லாவற் 
றையும் உங்களுக்கு முன்னதாகவே 
அறிவித்தேன். 

21. அன், றியும் அக்காட்களில் அந்த 

QU SRT SS துக்குப் பிற்பாடு சூரியன் 

இருளடையும் ; FB gun தன் ஒளி 
கொடாதிருக்கும். இசை, 13-10; 

எசேக், 8-7: ஜொயெல். 2.10. 

2௦. வானத்தின் ஈட்சத்திரங்க 
ளும் உதிர்ந்துவிழும். வானமண்டல 

ங்களிலுள்ள சத்.துவங்களும் ௮சைக்க 

ப்படும். 

20. அப்போது மனுமகன் மிகுந்த 
வல்லமையோடும், மகமையோடும் மே 
கங்களின்மீதேதே வழுகிறதைக் காண்பி 

ர்கள், 

21. அவர் தம்முடைய தூத 
ர்களை அனுப்பி, பூமியின் கடை.முனை 

முதல், வானத்தின் கடைமூனை மட்டும் 
நான்கு தஇசைகளிலுமிருந்து தாம் 
தெரிந்துகொண்டவர்ககா ஒன்ஞய்க் 

கூட்டிச்சோப்பார். மத், 24-35]. 

26. ௮தஇமரத்தினால் ஒரு உவமை 
யைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதில் 

  
32. 

வேதசத்தியமாமே.   

  

| 
பிதாவாகயெ சர்வேசுரன் அறிர்ததெல்லாஞ் சுதனும் அதிர்திருக்றொரொன்ப து 

ஆனால் நடுத்தீர்க்கதறு நாளையாவது நாழிகையாவது சுசன் ௮தியவி 
ல்லையேன்று கர்த்தர் சொல்லும்போது, ௮சைச் ேர்களுக்கு அறிவிக்கும்படியாகச் 
தேவ சித்தமில்லாததினால், தாம் அறிவிக்கும்படி. அறியவில்லை என்ராரென்தர்த்தமாம். 

  

| 

இளங்கிளை உண்டாகி, இலைகள் sofia 
கும்போது, கோடைதா லம் சமீபமாயி 
ந்றென்று அ.றிர்துகொள்ளுகிறீர்கள். ! 

20. அப்படியே இவைகளெல்லாம்! 
சம்பவிக்கிறதை நீங்கள் காணும்போ | 
த, (மனுமகன்) வாசலருகே அடுத்தி 
ருக்கிருரொன்று அறிர்துகொள்ளுங் 
கள். - | 

30. இவையெல்லாம்  சம்பவிக்கு 
முன்னே, இந்தச் சர்ததி appar 

காதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 

சொல்லுகிறேன். 

jl. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து 

போம் ; என்வார் த்தைகளோ ஒழிந்து. 
போ வதில்லை. 

92. அகிலும் அர்கா ளைப்பற் Mun ag 
நாழிகையைப்பம்றியாவது பிதாவைத் | 

தவிர வேறே ஒருவரும், ௮ Suse i sai. 2 

Crone த்திலுள்ள சம்மனசு க்களும் ! 

சுதனும் முதலாய் அறியார்கள். 

33. எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் ;. 
விழிப்பாயிருக்து ஜெபம்பண்ணுங்கள். . | 

ஏனெனில் அக்கக்காலம் எப்போகென் 
று அுறியமாட்மாகள, மத், 91-19. 

54. ஒருமனிதன் தன் விட்டைலிட். | 

டுத் தாரப்பிரயாணம் பேரகையில், ' 
தன் ஊழியருக்கு Dh BO வேலைக் | 

குரிய HBS I HOM தக் கொடுத்து, | 
வாசல் காப்பவனும் விழித்திருக்கும் 

படி கட்டஎையிட்டு, புறப்பட்டதுபோ 

லிருக்கிற த. ௪ 
35. அப்படியே நீங்களும் விழித்தி 

ரங்கள், விட்டெறமான் சாயங்காலத் 

இிலோ, நடுச்சாமத்திலோ, சாவல் கூப் 
பிடும் நேரத்திலோ, விடியற்காலத்தி 
லோ, எந்நேரத்திலோ வருவாரெ | 

ன்று உங்களுக்குத் தெரியா து. 

      
 



Se ame: Mab" காசம், 

  

  

். 86. அவர் ஒருவேளை அ௮சுப்பிலே 
வந்து, நில்கள் தூங்குகிறதாகக் காணா 
"தபடிக்கு விழித்திருங்கள். 

A 
ர. நான் உங்களுக்குச் சொல்லுக 

றதையே எல்லாருக்கும் சொல்லுக 
ன்; விழிப்பாயிருங்கள் என்ளுர். 

14-ம். அதிகாரம். 

யூதர்கள் யேசுராசருக்கு விரோதமாய்ச் 
சஇியோசனை செய்த தம், ர் ov Sit 
அவர்மேல் பரிமளத் சைலத்தை வார் 
த்ததூம், யூகாசடைய சதி துரோகமும், 
இவ்விய ஈற்கருணையை ஸ்தாபித்த தம், 

்.... திறீஸ்துநாசகருடைய பாடுகளின் வரலா 
இம். 

1. இரண் காம்ைக்குப்பின் பாஸ்காப் 
, பண்டிகையும், புளியாக அப்பப்பண்டி 

“கையும் வர்தது. அப்பொழுது பிரசான 

அசாரியரும், வேதபா ரகரும் அவரை 

எப்படித் தந்திரமாய்ப் பிடிக்து, கொ 

லைசெய்யலாமென்று வகை தேடிக்கொ 
. 26-2; 22-1]. ண்டிருதா ர்கள். மத 

2. ஆக இலும் ஒருவேளை ஜனங்களுக் 

குள்ளே கலசம் ௨ ண்டாகாகபடிக்குத் 

அிருகாளிலே இது தசாதென்று சொல் 

M&O. aT GOT 19. (1% HM ர்கள், 

5. அப்படியிருக்க, அவர் பெத்தா 

ஸணியாவில் குஷ்டரோியாயிருந்ச சீ 

மோன் விட்டில் பந்தியமர்க்தபோது, 

ஓர் ஸ்திரீயானவள் விலையேறப்பெற்ற 
கதிர் இலாமச்சைத் மைலமாள்ள வெ 

'ண்கல் சமிளைச் கொண்டுவ, சிமிக£ ' 
புடைத்து, (தைலத்தை) ௮வரு 

டைய இர௫ில் ஊற்றினாள். மத். 20-0. 

அருள... 19-]. ப 

4. அப்பொழுது சிலர் இதைப்பற்றி 

| தங்களுக்குள்ளே எரிச்சல்கொண்டு 
| தைலத்தை இப்படிச் சேகமாக்கினது 
: என்னத்துக்கு? 

9. 

  

  
செனியர் என்பத ஏறக்குறைய இரண்டரை அணா பெறுமானமுள்ள து. 

5. இந்தச் தைலத்தை முர்நாறு தெ | 
னியருக்கு அதிகமான கிரயத்துக்கு. 

விற்று, தரித்திரருக்குக் கொடுத்திருக் | 
கலாமே என்று சொல்லி, அவள்மேல் | 
முூதுமுறுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். *| 

அப்பொழுது யேசுநாதர் இரு 

வுளம்பற்றினதாவது : ௮வளைச்சும்மா 
விட்டுவிடுங்கள். ஏன் அவள்த் தொக 

தரவுபண் ணுகி, ர்கள்? அவள என்னி 

டத்தில் நற்கிரியையைச் செய்திருக்க 
ள். 

தரித்தார் எப்போதும் உங்கமளோ 

ட.ருக்கிரார்கள். உங்களுக்குஇஷ்டமான 
போது அவர்களுக்கு ஈன்மை செய்ய 
லாம்; நானோ உங்களோடு எப்போதும் 
இருப்பஇல்லை. 

8. {arom தன்னால் இயன்றதைச் 

செய்தாள். அடக்கதீதுக்காக பன் சரீ 
ரத்துக்கு தைலம்பூச முர்திக்கொண் 
டாள். 

  
ச் 

9. மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொ 
ல்லுகிறேன் : சாவலோகக்திலும் இக் 

த்ச்சு oa? சஷம் பிரசங்கிக்கப்படும் இட 

மெல்லாம், இவள் செய்ததும் இவள் 
ஞாபகமாகச் சொல்லப்படும் என்ளுர். 

10. அப்போது பன்னிருவரில் ஒரு 

வனாகிய யூகாஸ் இஸ்கரியோத்து என் 
பவன் அவரைப் பிரகான அசாரியருக் 

குக் காட்டிக் கொடுக்கும்படி. ௮வர்களி 

டத்திங்குப் போனான். மத். 24214, 

11. அவர்கள் அதைக் கேட்டுச் சர் 
தோஷப்பட்டு, அவனுக்குத் தாங்கள் 
பணங்கொடுப்பதாக வாக்குத்தத்தம் 
செய்தார்கள். ஆகலால் ௮வன் ௮வரை 
எப்படிக் காட்டிக் கொடுக்கலாமென்று 

உட * . த, 

பாரத்துக்கொண்டிருக் 
a 

  
DHS சமயம் 

கான், 

 



ம் கவ்வ 

1180 

12. அப்படியிருக்க (யூதர்கள்) பாஸ் 
காவைப்பலியிட்டு வந்த நாளாகிய புளி 

யாத அ௮ப்பப்பண்டிகையின் முதலாம் 
நாளிலே சீஷர்கள் ௮வரை நோக்கி: 
ர பாஸ்காவைப் புசிக்கும்படி. நாங்கள் 
எங்கே போய் உமக்கு ஆயத்தம்பண் 

ணச் சித்தமாயிருக்கிறீர் £ என்ஞார்கள். 

13. அப்பொழுது அவர் தம்முடை, 

ய சீஷர்களில் இருவரை அனுப்பி, you 
ர களுக்குச் சொன்னதாவது : ங்கள் 

பட்டணத்துக்குப் போங்கள், அங்கே 
தண்ணீர்க் குடஞ் சுமந்துவருகிற ஒரு 
மனிதன் உங்களுக்கு எதிர்ப்படுவான். 
நீங்கள் ௮வனைப் பின் தொடர்ந்து 

போய், 

14. ௮வன் எந்த விட்டில் பிரவே 

ப்பா னோ, ௮ந்க வீட்டெறமானனை 

கோக்கி: என் சீஷர்களோடு நான் 

பாஸ்காவைப் புசிக்கும் இடமாகிய 

என் ௮சனசாலை எங்கேயென்று போ 

தகர் கேட்டுிரர் என்று சொல்லுங்கள். 

1௦. அவன் ஆயத்தமாயிருக்க ற ஒரு 

। பெரிய அசனசாலையை உங்களுக்குக் 

காண்பிப்பான் : அங்கே ஈமக்கு மூஸ் 

இப்புச் செய்யுங்கள் என்னார், 

16. அவ்வ ண்ணமே 

சீஷாகள் புறப்பட்டு, 

போ ய், அவர் தங்களுக்குச் சொன்னப 

டியே சுண்டு, பாஸ்காவை ஆய்த்தம் 
பண்ணிஞர்கள். 

அவருடைய 

பட்டணத்தில் 

17. சாயங்கால வேளையில் அவர் 

பன்னிருவரோடுங்கூட அ௮வவிடத்தி 

ற்கு வந்தார், 20-20: லூக். 

22-14, 

18. அவர்கள் பர்இயமாந்து, சாப்பி 
டுகையில் யேசுநாதர் அவர்களை கோ 

க: மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொ 

ல்லுகிறேன், என்னோடுகூடப் RSH 
வனாகிய உங்களில் ஒருவன் என்னைக் 

| காட்டிக்கொடுப்பான் என்றார். அரு. 

18-31. 

Lod.   

மாற்கு 14-ம் அதிகாரம். 

  

  

19. அவர்களோ. அயரப்படவும், 
கானோவென்று ஓவு வாருவரும். yo 
னாக் கேட்கவும் தொடங்கினார் கள். 

20. அதற்கு அவர் : என்னோடுகூடப் 
பாத்திரத்தில் கையிடுகிறவனாகய பன் 
னிருவரில் ஒருவனே ௮வன் ; 

21. உள்ளபடியே மனுமகன் தன்னை 
BGM gs KS) எழுகப்பட்டபடியே ‘Gun 
மூர், ஆயினும் மனுமசனைக் காட்டிக் 
கொ டுக்கப்போகிற ௮௩௧ மனிதனுக்கு 

ஐயோ கேடு! அந்த மனிதன்'பிறவாது 

ருந்தால் அவனுக்கு நலமாயிருக்கும் 
எனமுர். சங். 40-10; அப். 1-16. 

22. பின்னும் அவர்கள் சாப்பிட்டுக் 
கொண்டிருக்கையில், யேசுநாதர் அப்ப 
ததை எடுத்து, yriahsgs பிட்டு, 
அவர்களுக்குக் கொடுத்து: இதை 
உட்கொள்ளுங்கள் ; இது என்னுடைய 

சரீரமாயிருக்கிற து orem. மத். 

20-20: 1. கொரி, 11-94, 

23. பானபாத்திரத்தையும் எடுத்து 
ஈன்றியறிரந்கதோத்திரஞ்செய்து, அவ 
[களுக்குக் கொடுத்தார்; எல்லாரும் 
௮திலே பானம்பண்ணிஞாகள். 

34. அப்பொழுது அவர் அவர்களை 

கோக்கு: இது அ௮ரேகருக்காகச் இந்த 
ப்படும் புதிய உடன்படிக்கைபபின் என் 

னுடைய இரத்தமாயிருக்கின்றது. 

இது முகல் சர்வேசுரனுடைய 

gs ப்டிகதில நவமான ரசத்தை 
நான் பானம்பண்ணும் காள்வரைக்கும், 
Dos Gove ரசத்தை பானஞ் செ 
ய்யேனென்று மெய்யாகவே உங்களுக் 
குச் சொல்லுகிறேன் என்ளுர். 

26. மேலும் அவர்கள் தோத்திரக் 
இதம் பாடினபி ன்பு, இலிவமல்க்குப் 
புறப்பட்டுப்போனார்கள்.    



  

i as Unb அதிகம் 

  

  

். 97. அப்பொழுது யேசுநாதர் அவ 

ர்களை நோக்கி. நீங்கள் எல்லாரும் 
இந்த இராத்திரியிலே என்னிமித்தம் 
- இடறல்படுவீர்கள். ஏனெனில் மேய்ப் 
ப்ளை அடிப்பேன், அடுகள் சிதறடிக்க 
' ப்படுமென்று எழு தியிருக்கின்றது. 
AG: 16-32; #4. 13-7. 

78, யினும் நான் உயிர்த்தெழு 
ந்த பின்பு உங்களுக்கு முன்னே கலி 
 லேயாவுக்குப் போவேன் என்றார். 

. 29. அதற்கு இராயப்பா எதிருத் 
| தாரமாக : உம்மைப்பற்றி எல்லாரும் 
இடறல் பட்டாலும், நான் இடறல்ப 

டேன் என்ஞளார், 

20. யேசுநாதர் ௮வரை நோக்க? 
இன்று, இரச இராகஇரியிலே இருமு 
றை சாவல் கூவுமுன்னே, கீ மும்முறை 
ன்னை மறுதலிப்பாயென்.று மெய்யா 
கவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன் என் 

முர 
51. அவரோ, அதிகமாய்ப் பேட: 

நான் உம்மோடுகூடச் சாகவேண்டியி 
"ரூந்தாலும், உம்மை மறுதலியேன் என் 
மூர். அப்படியே எல்லாரும்_சொன் 
ஞர்கள். 

32. Des) gail Bar தெத்சேமனி 

யென்னும் தோட்டத்துக்கு வந்தார் 
கள். அப்போது அவர் தம்முடைய 

சீஷர்களைப்பார்த்து : நான் ஜெபம் பண் 

-ணுமளவும், நீங்கள் இங்கே உட்காந்தி 

| ரங்கள் என்று சொல்லி, மத். 20-00; 
ரக், 22-40, 

33. இசாயப்பரையும், இயாகப்ப 
அரையும், அருளப்பனாயும் தம்மோடு 

YO pS HEME GOS is Ly, பயப்பட 
வும், சலிப்படையவும் தொடங்கினார். 

31. அப்பொழுது அவர்: என் அத்து 
மமானது மரணத்துக்கேதுவான துயர 
ங்கொண்டிருக்கிறது, நீங்கள் இங்கே 
தங்கி, விழித்திருங்கள் என்று அவர்க 
ளிடத்தில் சொன்னார்.   

Sewanee   

85. அதன்பின் சற்று அப்பால் 
போய் தரையில் முகங் குப்பு றவிழுந்து, : 
ROTC” Hs வேளை தம்மை. 
AiO SiesCaanQQuerm Grrt sR 
ogi: 

80. ௮ப்பா, பிதாவே! உம்மால் | 

எல்லாங கூடும், இர்தப் பாத்திரத்தை 
என்னிடத்தினின்று ௮கற்றியருளும் ; 
அபபினும் என் மனதின்படியல்ல, உம் 
முடைய மன தின்படியே அசட்டும் 
erent. 

37. பின்னும் அவர் வந்து, அவர்கள் 

நித்திரை செய்கிறகைக்கண்டு, இராய 
ப்பரை நோக்கி: சீமோனே, நித்திரை 
செய்கிராயோ ? ஒரு மணிநேரம் விழித் 
இருக்கு உன்னால் கூடாமல்போயபிற் 
Crag ? 

96. ம சாதனைக்குட்படா தபடிச்கு 

விழித்திரு, ஜெபஞ் செய்யுங்கள். 

மனமானது வேசமுள்ளதுதான் ; மாம் 
சமோ பலவீனமுள்ளது என்ஞர், 

20. மறுபடியும் ௮வாபோய், அந்த 

வாக்கியத்தையே சொல்லி வேண்டிக் 

கொண்டார், 

40. பின்னும் ௮வர் திரும்பி வந்து, 
மறுபடியும் அவர்கள் நித்திரை செய் 

யக் கண்டார். எனெனில் அவர்களு 

டைய கண்கள் பழுவாயிருந்தன ; ௮வ 
ருக்கு என்ன பதில் சொல்லுவதென் 
றும் அவர்கள் அறியா இருந்தார்கள். 

41. அவர் மூன்றாமுறையும் வந்து 
அவர்களுக்குத் திருவுளம்பற்றினதா 

வது: இப்போது BaBann செய்து 

இளைப்பாறுங்கள் ; போதும், நேரம் 

வந்துவிட்டது, இதோ, மனுமகன் பா 
விகளுக்குக் கையளிக்கப்படப் போகு 

ரீ, றத் 

42, எழுந்திருங்கள், பவோவோமாக, 
இதோ, என்னைக் காட்டிக் கொடுப்ப 
வன் சமீபமா யிருக்கிறான் Gren (aT. 
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மாற்கு 14-ம் அதிகாரம். 
  

43. ௮வர் இன்னம் பேசிக்கொண் 
| டிருக்கையில் பன்னிருவரில் ஒருவனா 
கிய யூதாஸ்இஸ்கரியோத்து வர்தான்; 
அவனோடிகூடப் பிரதான ஆசாரியர்க 
ளாலும், வேதபாரகர்களாலும், மூப்ப 

ட ர்களாலும் அனுப்பப்பட்ட இரளான 
[ஜனங்கள் கத்திகளையும் தடி.கராயும் 
| எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள். மத். 
20-17; தூக். 22-47; ௮. 18-35. 

41. அவரைக் காட்டிக் கொடுத்த 
வன் : கான் எவனை முத்தஞ்செய்வே 
னோ, அவன்தான் ; Hardy gg 
பத்திரமாய்க்கொண்டுபோங்கள் என்று 
அவர்களுக்கு அடையாளங் கொடுத் 

ருந்தான். 

45, அதலால் அவன் வந்தவுடனே, 

௮வரை அணுகி : குருவே aut paola 

ன்று அவளா முத்தமிட்டான். 

40. அவர்களோ அவர்மேல் சை 

போட்டு அவரைப் (பிடிக்தார்கள். 

47. அப்பொழுது ௮வசைச் சூழ்ந்து 
நின்றவர்களில் ஒருவர், வாளை உருவிப் 
பிரகான அ௮சாரியனுடைய ஊழியனை த் 

தாக்கி, ௮வன் காது வெட்டினார். 

48, யேசுநாதரோ அவர்களை நோக்கி: 
நீங்கள் கத்திகளையும், தடிகளையும் 

எடுத்துக்கொண்டு, திருடனைப் பிடிக்க 

வருகிறதுபோல், என்னைப் பிடிக்க வர 

தீர்களோ?$ 

49,' நாள்தோறும் தேவாலயத்தில் 
போதித்துக்கொண்டு, உங்கள் ஈடுவிலி 
ரீர்தேனே, அப்பொழுது நீங்கள் 

என்னைப் பிடிக்கவில்லையே ; ஆனலும் 

| வேத, வாக்கியங்கள் நிறைவேற வேண் 
டியதாயிருக்கிறது என்ருர்.   

50. அப்பொழுது ௮வருடைய Fas 
ர்களெல்லாரும் ௮வளாவிட்டு, ஓடிப் 
போனார்கள். மத். 20-50. 

21. அப்போது ஒருவாலன் வெறும் 
உடம்பின்மேல் ஒரு துப்பட்டியைப் 
போர்த்திக்கொண்டு ௮வர் பிறசகேபோ 
னான்; அவனையும் பிடித்தார்கள். 

52. ௮வனோ, துப்பட்டியை or Pig 
விட்டு, நிர்வஸ்திரமாய் ௮வர்களிடத்தி 
னின்று தப்பி ஓடிப்போனான். 

௦3. யேசுநாதரை அவர்கள் பெரிய 

குருவினிடத்தில் கூட்டிக்கொண்டுபோ   னார்கள். அங்கே சகல ஆசாரியாக 

ளும் வேதபாரகர்களும் மூப்பர்களும் 

கூடி வந்திருந்தார்கள். மத். 20-27; 
லக். 22-54; ௮௬. 18-18. 

4. இராயப்பரோவெனில், தூரத் 

தில் அவரைப் பின்சென்று, பெரிய கு 

ரூவின் அரமனை முற்தத்துக்குள் 
வந்து, பணிவிடைக்காரரோடு கெரு 
ப்பண்டையில் உட்கார்ந்து, குளிர்காய் 

ந்துகொண்டிருந்தார். 

25. அப்பொழுது அசாரியரும், 

அலோசனைச் சங்கத்தார் அனைவரும் 
யேசுகாகரை மரணத்துக்கு உட்படுத் 
தும்படி அவருக்கு விரோதமாகச் 

சாட்€ தேடினார்கள், ஆகிலும் அகப் 

படவில்லை. மத், 20-59. 

50, ஏனெனில் அரேகர் அவருக்கு 
விரோதமாய்ப் பொய்ச்சாட்சிசொல்லி 
யும், ௮ந்தச் சாட்டுகள் ஒன்றுக்கொ 
ன்று ஒவ்வா இருந்தன. 

௦1. பின்னும் இலர் எழுந்து, ௮வரு 

க்கு விரோதமாய்ப் பொய்சாட்சி சொ   ல்லி :    



  

ப வண்வலு prvanere ete 

மாற்கு 14- ம் அதிகாரம், 
  1 பப்ப படப்பு 

58. கைவேலையாகய இரக்தத் தேவா 
ப் நான் இடித்துப்போட்டு, 
கைவேலையல்லா ௧ வேறொன்றை மூன் 
று நுதாளைக்குள்ளே கட்டுவேனென்று, 

ப இவன் சொன்னதை நாங்கள் கேட். 
“டோம் GT aN capil Barr. ௮. 2-19. 

59, அவாகளுடைய சா Guin ஓவ 

ட வா இருந்தது. 

(0. அப்பொழுது பெரியகுரு சபை 

, நடுவில் எழுந்து, யேசுகா தரை நோக்கி? 
| Dam agar உனக் விரோ தமாயச் 

|  சொல்லுகிறதத்கு நீ பதில்மொழி ஒன் 
றும் சொல்லுகறெதில்லையா என்.று கேட் 
டான், 

61. அவரோ ஒரு பதில்மொழியுஞ் 
சொல்லாமல் மெளனமாய் இருக்கார். 
LR tt Mg ut [ம் பெரியகுரு த அவை வினாவி: 

ஸ்துஇக்கப்பட்ட சர்வேசாரனுடைய 

(Hoty GRU MH a yi haa Ow என்று 

கட்க 2 

02. யேசுநாதர் ௮வனை நோக்கி: 
அவா நான்தான். அல்லாமலும் மனு 

மசன் சர்வேசுரனுடைய வல்லப 
வலது பாரிசத்இிலே விற்றிருப்பதை 

பும் வான மேகங்களின்மேல் வருவ 

தையும், , காண்பீர்கள். என்றார். மது. 
24-30.   

63. அப்பொழுது பெரிய குரு தன் 

றுடைய வஸ்திரங்களைக் இழித்துக் 

கொண்டு : இன்னும் ஈமக்குச் சாட்டு 
கள் வேண்டியதென்ன ? 

| 5. 

பற்றிச் சொன்னவரல்ல. 

வாததாயுமிருந்த து.   
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ம்ப எழுப்புவேனென்று யேசுரசாதர் சொன்னது மெய்யே. 
யெ தேவாலயத்தைக் குறித்துச் சொல்லியிருந்காரொழிய கட்டப்பட்ட சேவாலயசத்தைப் 

அன்றியுஞ் சர்வேச£ரனுடைய தேவாலயத்தை கான் இடிக்க | 

வும் மூன்று தினத்துக்குள் அதைத் இரும்பச் கட்டவும் வல்லவனாயிருச்சறேனென்றா 

வது, கைவேலையான இந்தச் தேவாலயத்தை நான் இடித்து, கைவேலையல்லாத Cade 

ன்றை ஜூன்றுநாளைக்குள் கட்டுவேனென்றாவது அவர் சொல்லவில்லை. ஆகையால் இவ் 

விரண்டு விஷயங்களிலும் ௮வர்கள் சொன்ன சாட்சி பொய்யாயும், ஒன்றோடொன்று ஓவ் 

04. தேவ தூஷணகத்தைக் சேட்டீர் 
களே, உங்களுக்குத் கோன்றுகிறதெ 
ன்ன என்முன். அவர்கள் எல்லாரும் 
௮வரை மரணத்துக்குரிய குற்றவாளி 
யென்று தீர்மானிக்கார்கள், 

02. அப்போது சிலர் அவர்மேல் 

அப்பவும், HOT முகத்தை மூடி, 

அவராக்குட்டவும், இாக்கதரிசனஞ் 

சொல்லென்று அவரிடத்தில் சொல்ல 
வும் தொடங்கினார்கள். பணிவிடைக் 

காரரும் அவரைக் கன்னத்தில் 

முறை அறைந்தார்கள். 

66. அத்தருணத்தில் இராயப்பர் 
கம அரமனை முற்றத்திலிருக்கை 
Wer, பெரிய குருவின் ஊழியக்காரிக 
ளில் ஒருத்தி வரது, 

பல 

07. குளிர் காய்ந்துகொண்டி.ருத 
இராயப்பரைச் கண்டு, YONGE P ற்றுப் 

ரூ 
பை பேடி ந்பும் நரரோனுவா 

வோடு இருர்தாய்வன்முள் மகத். 20-09. 
லூச், 22-20; ௮௫௬. 18-17. 

LITT Bt 2 

(18. அவரோ மறுதலித்து: நான் 

அறியேன் ; 8 என்ன சொல்லுகிறாயெ 

ன்றும் எனக்குத் தெரியாது என்முர். 

பின்னும் ௮வர் ௮ரமனை முற்றத்துக்கு 
முன்பா சு. வெளியில் Lf meno வ, 

சாவல் கூவிற்று. 

69, மறுபடியும் பணிவிடைக்காரி 

அ௮வராக்கண்டு : இவன் அவர்களில் 
ஒருவனென்.று சுற்றி கின்றவர் களு தி 

ச் சொல்லக் தொட ங்கினான் . 

56-71. 
Lh த். 

Bisa சேவாலயத்தை இழி த்துப்போ ங்கள், இதை மூன்று காளைக்குள் இரு 
ஆனால் தம்முடைய சரீரமா 
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70. ௮வரோ மறுபடியும் மறுதலித் 
தார். மீளவும் சற்றுநேரத்துக்குப்பின் 
(அங்கே நின்றவர்கள் இராயப்பரை 
கோக்க : மெய்யாகவே நீயும் அவர்க 

ளில் ஒருவன் ; எனெனில் நீ கலிலே 
யன் என்ளுர்கள். லூச். 22-59: ௮௬. 

18-25. 

71. ௮னால் அவர் : நீங்கள் சொல்லு 
இற ௮ந்த மனிதனை அ௮றியேனென்.று 
சபிக்கவும், அணை படவும் தொடங் 
கினார், 

.. 72. உடனே சாவல் மறுபடியும் கூவி 
ற்று. அப்போது : சாவல் இருமுறை 
கூவுமுன், கீ என்னை மும்முறை மறுத 

லிப்பாப் என்று, யேசுநாதர் தனக்குச் 
சொன்ன வார்த்தையை இராயப்பா 

நினைக். துக்கொண்டு, ௮ழத்துவக்கினா. 
மத். 20-15; அரு. 13-38. 

15-ம். அதிகாரம். 

யேசுசாதர் குற் றஞ்சாட்டப்பட்ட தம், பிலா 

சீது அவரைச் சிலுவையில் அறையும் 

படி. சேவகர்களுக்குக் கையகரிக்க அம், 

அவருடைய மரணமும் அடக்கமுமம். 

]. பின்பு விடியற்காலமானவுடனே 

பிரதான அசாரியர்கள் மூப்பரோடும், 
வேதபாரகரோடும், அலோசனைச் சங் 
க.த்தகாரனைவரோடும் கூடி. ஆலோசனை 
செய்து, யேசுசாதனாக்கட்டிக் கூட்டிக் 
கொண்டுபோய், பிலாத்துவினிடத்தில் 

ஒபபுக்கொடுக்தார்கள். 27-1; 
ars. 22-66; ௮௬. 18-28. 

மத. 

2. அப்பொழுது பிலாத்து ௮வரை 

நோக்கி: நீ யூகரூடைய இராஜாவோ 
என்று வினாவினான். அதற்கு அவர் 
மறுமொழியாக : நீர் (உள்ளபடியே) 
சொல்லுகிறீர் என்றார். மத். 27-2. 

5. பிரதான அசாரியர்கள் அவர் 
மேல், ௮கநேக விஷயங்களில் குற்றஞ்சா 
ட்டிக்கொ ண்டிருந்தார்கள் . 

  

4. அப்பொழுது பிலாத்து மழுப்பி! 
பூம் ௮வரை நோக்கி : பார், உன்மேல் 
எத்தனையோ விஷயங்களில் ( குற்றஞ்சா 
OB apr sar; நீ யாதொரு மறுமொழி : 

பும் சொல்லுகறஇல்லையா என்று கேட்' 
டான். 

5. யேசுநாதர் அதற்கும் யாதொரு 
மறுமொழியும் சொல்லாதிருக்கார். . 

அதினால் பிலாத்து அச்சரியப்பட் 
டான். | 

6. அப்படியிருக்க, பண்டிகைதோ | 
அம் விலங்கில்கிடக்கிறவர்களில் எவனை | | 
ஜனங்கள் கேட்பார்களோ, அ வனை அவ. 

ர்களுக்காக விடுகலை செய்வது ௮வனு 
*S வக்கமாயிருந்தது. 

7. அப்பொழுது ஓர் கலா பத்தில் 

கொஃம்சய்கவனும் கலாபச்சாரரோடு 
விலங்கிடப்பட்டிருந்தவனுமாகிய பர 
பாளென்னப்பட்ட ஒருவனிருர்தான். 

8. ஜனங்கள் (பிலாத்துவினிடச்இல்) 

வந்து, அவன் தங்களுக்கு எப்போறும் 
செய்து வர்கதுபோல் செய்யவேண்டு 

மென்று மன்ருடத் தொடங்கினா கள், 

). பிலாத்து அவா களுக்கு மறு 
மொழியாக: கான் யூதர்களுடைய இ 
ராஜாவை உங்களுக்கு த விடுசலை செய்ய | 

என்று கேட்; விரும்பு ay ர்சளோ 

டான்,   10. எனெனில் பொழுமையினாலே 

பிரதான அசாரியாகள் ௮வராக் கைய । | 

ளித்தார களென்று அ௮றிந்திருக்கான். 

11. அனால் ௮வன் பரபாஸையே 
தங்களுக்கு முக்கியமாய் விடுகலையாக்ச 

மேவேண்டுமென்று ஜனங்கள் கேட்டுக் 
கொளளும்படி பிரதான ஆசாரியா சுள். 

அவர்களை ஏவிவிட்டார்கள். 

12. ஆகையால் பிலாத்து மறுபடி 

யும் அவர்களை நோக்கி: அப்படியா 
னால், யூதர்களுடைய இராஜாவுக்கு| 

நான் என்ன செய்ய லிரும்புசிர்கள் . 
என்று கேட்டான். மத். 97-22; லூக். | 
23-17. | 
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. 19. அதற்கு அவர்கள்: அவனைச் Fay 

, வையிலே அறையுமென்று மறுபடியும் 
ச த்தமிட்டூ்ச் சொன்னார்கள். ரு. 

_[5-40. 

14. னால் ௮வன் என்ன இன்மை 
'செய்தானென்று பிலாத்து அவர்களிட 
-ந்தில்கேட்க, அவர்களோ : அவனைச் 

சிலுவையிலே அறையுமென்று ௮இக 
-மாய்க் கூக்குரலிட்டார்கள். 

15. ஆகையால் பிலாத்து ஜனங் 

சளப் பிரியப்படுத்த விரும்பி, பாபா 

ஸை அவர்களுக்கு விதெலை செய்து, 
மேசுநாதரைச் சாட்டைகளால் அடிப் 
பித்துச் சிலுவையில் அறையும்படி.க்கு 

| அவராக GY BRS கையளிக்க TOOT. 

1(1. அப்பொழுது போர்ச் சேவகர் 

அதிகாரியின் ௮வரை பிரோத்தோ ர் 

கியாயசாலையின் முற்றத்துக்குக் கூட் 
டி. க்கொண்டு போய், சேவகர் கூட்ட 

முழுமையும் அங்கே கூடிவரும்படிச் 
செய்து, மத், 27-24: அரு. 19-2. 

] 7. ஓர் இவப்பான போர்வையை 

பும் அவருக்கு உடு, ஒர் முண்டுடி. 
ப வையும் பின்னி, அவருக்குச் சூட்டி : 

18. யூதருடைய இராஜாவே வாழ்க 
வென்று அவருக்கு ஆசா ரம்பண்ண தி 

துவக்கினா கள். c 

10. பின்னும் மூங்கில் தடியால் ௮வ 
ஸாச் இரடலடிக்தாரசள : அவா மேல் 

துப்பினாகள், முழந்தா ட்படி.பிட்டும் 

அவரை ஈமஸ்கரித்தார்கள். 

~ cnet meee ப 

20). 

  

  

20. அப்படி ௮வரை அகடியஞ்சே | 
யக பின்பு, வெப்புப் போர்வையைக் 
கழற்றி, ௮வருடைய வஸ்திரங்களை 
அவருக்கு உடுத்தி, சிலுவையில் ுறை 
யும்படிக்கு வெளியே கூட்டிக்கொண்டு 
போனார்கள். 

21. அப்பொழுது அலேச்சாந்தர், 

ரூப்புஸ் என்பவர்களுக்குக் தகப்பனு 

ம், இரோனே ஊராலுமாகிய 7மோனெ 
ன்னப்பட்ட ஒருவன் கிராமத்திலிருக் 

அ வந்து, ௮வ்வழியாய்ப் போகையில், 
அவருடைய சிலுவையைச் மக்கும்படி 

அவனைக் கட்டாயம் பண்ணிஞார்கள், 

மத, 27-32; இராக். 23-36. 

2. மேலும் சபால ஸ்தலமென்று 
அர்ச்தங்கொள்ளஞும் கொல்கொத்தா 

என்னப்படுகிம இடத்திற்கு ௮வனாக் 

கூட்டிக்கொண்டுபோய், 

    
22. வெள்ளைப்போளம் கலந்த இரா 

ட்சாசத்தை அவருக்குக் குடிக்கக்கொ 
QF STIG. அதை அவர் ஏற்றுக் 

கொள்ளவில்லை. 

21. பின்னும் ௮வாகள் alors 
சிலுவையில் அறைந்து, அவருடைய 
வஸ்இரங்களைப் பங்கிட்டு, ௮வனவன் 

எதெதை படுத்துக் கொள்வதென்று 
அவைகளின்மேல் சீட்டுப் போட்டார் 
கள். மத் 27-33: லூக். 28-04; ௮௬. 

19-25. 

    
| 

| 
| 
| 

| 
| 
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253. அவராச்சிலுவையில் அறைந்த ' 

போது மூன்னாம் மணி கேரமாய் இருக் | 

அது. 
| 
| 

oe eee bene | 

யூதர் தங்கள் காலக் கணிதத்தை, இச்சேசச் கணிதத்துக்கு ஒப்பாக), ஒரு 

பகல் 30 காழிகையை, மூன்று மணிகேரம் அதாவது, ஏழரை BT Yor sus IG நான்கு 

சாமங்களாக வகுத்து, முதலாம், மூன்மும், ஆழும், ஒன்பதாம் மணி யென்று குறிப்பிடுவார் 

கள். சூரியன் உதயமாகிற ஆறுமணி முதல் ஒன்ப துமணிவரையில் செல்லும் 7 நாழிகை | 

யாயெ முதல் சாமத்தை முதல் மணியென்றும், 09 மணி முதல் 12 மணி வணாயில் செல்லும் 

இரண்டாஞ் சாமத்தை மூன்றும் மணியென் றும், 12 மணி முதல் பின்னே ம் 3 மணி மட்டு 

முள்ள மூன்னாஞ் சாமத்தை ஆரும் மணியென் றும், 3 மணி முதல் பொழுது அ௮ஸ்.தமாகும் 

நோம் வரையில் செல்லும் காலாஞ் சாமத்தை ஒன்பதாம் மணியென்றுங் கணக்கிட்டு வரு 
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26. gageau BiiGer அறிக் 
கைப்பத்திரமாக : யூதருடைய இராஜா 
சான்று தலைப்பில் எழுதி வைக்கப்பட் 

டிருந்தது. 
27. அன்றியும் அவருடைய வலது 

பக்கத்தில் ஒருவனும், இட துபக்கத்தில் 

.ஒருவனுமாக இரண்டு கள்ளரை ga 
'ரோடுகூடச் சிலுவைகளில் அறைக் 
"கார்கள். 

  

28. அக்சாமிகளோடு எண்ணப்பட் 
டாரான்்கிற வேதவாக்கியம் இங்கை 
மாய் நிறைவேறிற்று. இசை, 53-12. 

ப்பு. அவ்வ ழியாய்ப்போனவர் களும் | 
அவரைத் அஷணித்து, அங்கள் தலை 

களை அசைத்து: ௮1 ௮! சர்வேசா 
னுடைய ஆலயத்தை இடித்து மூன்று 

நாகாக்குள்ளே (HDs கட்டுகிற 
வனே, அழு. 2.10), 

90. சிலுவையினின்று இறங்கி, உன் 

னையே இரட்டிச்துக்கொள் 
கள. 

என்பார் 

௦1. அத்தன்மையே பிரதான ஆசா 

ரியர்களும் வேகபாரகசோடு ௮வணாப் 
பரியாசம்பண்ணி, ஒருவன் ஒருவனைப் 

பார்த்து: இவன் மற்றவர்களை இரட்சுத் 
தான்; தன்னைத்தான் இரட்சிதுச் 
கொள்ள இவனால் கூடவில்லை. 

92. நாம் கண்டு விசுவசிக்கும் பொ 
௬ட்டு, இஸ்ராயேலுக்கு இராஜாவாகிய 
இரீஸ்து இப்போது சிலுவையினின் று 
இதங்கட்டும் என்பார்கள். அவரோடு 

கூடச் சிலுவைகளில் அறைபட்டவர் 

களும் அவரா நிர்திகதுக்கொண்டிருந் 
தார் கள, 

  

  

95... ஆரும் மணி கோமுதல் ஒன்ப 

தாம் மணிநேரம்வராக்கும் பூமண்டல 
மெக்கும் ௮ர்தகாரம் உண்டாயிற்று. 

34. மேலும் அன்பதாம் மணிகேோத் 

இல் யேசுகாதர் மிகுந்த சத்தமாய் : 

எலோயி, எலோயி, லம்மா சப்கத்தா 
னி என்று கூப்பிட்டார். ௮தம்கு என் 
சாவேசரா, என் சர்வேசுரா, ஏன் என் 
னேக் கை ரநெகிழ்ந்தீர் என்றர்த்தமாம். 
FI. O 1-2 க டாது. 27-46. 

Bo. அப்பொ (lp Bi 

ளில் இலா் இகசைக்கேட்டு : இதோ, எலி 

யாஸைக் கூப்பிடுகிழான் என்னார்கள . 

36, ஒருவன் ஓடிப்போ ய், கடற்கா 
ளானைக் காடியில் நிறையத் கோய்கநுது, 

அகை ஒரு கோலில் மாட்டி அவருக் 

குக் குடிக்கக் கொடுத்து : பொறுங்கள் 
இவனை இறக்கிவிட எலியாள் வருவா 
சோ, பார்ப்போம் என்றான். 

37. பேரசொலியாய்க் 

உப்பிட்டு உயிவிட்டார. 

“ey ° 

Gute oT Bit 

18. அப்பொழுது தேவாலயத்தின் 
இரைச்சீலை மேல்துவக்கிக் கீழ்வரைாக் 
கும் இரண்டாய்க் கிழிந்தது. 

20. அன்றியும் அவருக்கு வதிரே 
நின்ற செந்தூரியன் அவர் இப்படிக் 
கூப்பிட்டு உயிரவிட்டதைக் கண்டு : 
இத மனிதன் மெய்யாகவே சாவேசுர 
னுடைய குமாரன்தான எனஞனான். 

      

வார்கள். அர்ச். மாற்கு ௮ந்த ஒழுங்குக்கு இசைவாக எழு துகறபடியால், மூன்மும் மணி 
நேரத்தில் யேசுமாகராச் சிலுவையில் ௮றைந்தார்களென்கும்போது, காலை 9 மணி முதல் 

12 மணிமட்டமுள்ள இரண்டாஞ் சாமத்தைச் குறிக்இருர். ஆகையால் தால்லியோலவி 

என்ற சாஸ்திரி குறிப்பிட்டிருக்கிற துபோல :3-ம் மணி முடிந்து, 0-ம் மணி துவக்கப்போ 

கையில் கர்தீதரைச் சிலுவையில் ௮றைச்தார்களென்றெண்ணத்சகும். கர்த்தர் மூன்று 

மணியோம் சிலுவையில் தொங்கு ஒன்பதாம் மணி வேளையில், ௮சாவது, பின்னேரம் 

மேன்று மணிக்கு உயிர்விட்டாரொன் நதியவும். 

  
சூழ கின்றவர்க 
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40. அப்பொழுது ௮கேச ஸ்திரீகள் 
தூரத்தினின்று பாரத்துக்கொண்டிருந் 

தார்கள். அவர்களுக்குள் மரியமதலே 
னம்மாளும், சின்ன யாகப்பருக்கும், 
யோசேப்புக்கும் தாயான மரியம்மா 
ஞூம், சலோமையம்மாளும் இருந்தார் 
கள். மதி. 27-௦2. 

11. இவர்கள் ௮வா கலிலேயா காட் 
டி.லிருக்கும்போது, அவரைப் பின்செ 
ன்று, அவருக்கு ஊழியஞ் செய்துவர் 
தவாகள். இன்னும் அவருடன் வழு 

சலேமுக்கு ஏறிவந்த வேறே அநேக 
ஸ்தரீகளும் ௮வர்களோடு இருக்தார் 

கள. லக். 235-43. 

12. ஓய்வுராளுக்கு முர்இன காள் 
ஆயத்கமாளாயிருந்தபடியினாலே, சாய 
ங்காலமானபோழு, 

13. மேன்மையுள்ள அலோசனைக் 4 ௮] 
காரரும், சர்வேசுரனுடைய இராச்சிய 

BBP கு சாதி பா த்தி (ர நத வரு ம ர் கிய 

அரிமகத்தியாவூர் யோசேப்பென்பவர் 
வந்து, பிலாத்துவினிட தீதில் துணிக து 

போய், யேசுநாதருடைய சரீரத்தைக் 
சேட்டார். 

44. அவர் இத தனைசிக்கிர இல் மரித் 

இருப்பாரோவென்,.று பிலாத்து அச்சி 
யப்பட்டு, Oem தாரியனை வரவழைக்கது, 
லுவர் இத்தனை சீக்கிரத்தில் மரித்தா 

ரோவென்று அவனைக் கேட்டான். 

14. செர்தாரியன் வழியாக அதை 

௮.றிர்நுகொண்ட ன், FIT BOGE 

யோசேப்பென்பவருக்குகொடுக்கான். 

40. யோசேப்பென்பவர் pi Paw 

டச் சீலையை விலைக்குவாங்கி, அவனைச் 
(சிலுவையிலிருக்து) இறக்கி, பரிவட் 

டச் எலையால் சுற்றிக் கற்பாறையில் 
வெட்டப்பட்டிருந்த கல்லறையில் ௮வ 

றை வைத்து, கல்லறை வாசலில் ஓர் 
படலைக் கல்லைப் புரட்டிவைக்தார். 

47. மரியமதலேனம்மாளும், யோசே 
ப்பின் தாயாக மரியம்மாளும் ௮வர 
வைக்கப்பட்ட இடத்தைப் பா£ததுக 

கொண்டிருந்தா ர்கள், 

  

  

10-ம். அதிகாரம்; 

யேசுநாதர் உயிர்த்துச் தம்முடைய சஷர் 
களுக்குச் சரிசனையான தும், சுவிசேஷ 
தீதைப் பிரசங்கிக்கும்படி அவர்களுக்கு | 
அதிகாரங் கொடுத்ததும், மோட்சத்து 
க்கு அரோகணமான அமா$ய வர்த்தமா 
னங்கள். 

aint உத விவ ளும், நப்பருடைய தா 

யாகிய மரியம்மாளும், சலோமையம் 

மாளும் வந்து, யேசுகா தருக்குப் பூசும் 

படியாகப் பரிமளவர்க்கங்களை விலைக்கு 

வாங்கிக்கொண்டு, மத். 98-1 ; லூக், 

24-1 ; அரு. 2-1, 

2. வாரத்தின் முதலாம் நாள் ௮இ 

காலமே சூரியன் உகயமானபோது 
கல்லறைக்கு வந்தார்கள். 

3. (ane oC gi) கல்லறை வாச 
லினின்று யார் ஈமக்குக் கல்லைப் புட் 

டடக் ஒருவரோ 
டொ ரவா சொல்லிக்கொண்டார்கள். 

தள்ளுவானென்று 

1. ஏனெனில் அந்தக் கல் மிகவும் 

பெரிதாயிருந்தது: அனால் அவர்கள் 
ஏறெடுத்துப் பார்க்கையில், கல் புரட் 
டப்பட்டிருக்கிறகைக் கண்டார்கள். 

5, பின்னும் ௮வாகள் கல்லறைக் 

குள் பிவேசித்தபோது, வெள்ளை அங் 

இயைத் தரித்து, வலது பக்கத்தில் உட் 
கார்ந்திருந்த ஒரு வாலனைக் கண்டு, இடு 

மத். 28-03 gra. 
24-4; ரு, 20-12. 
க்கிட்டார்கள். 

0. அவர் அவர்களை நோக்கி: நீங் 

சள் அஞ்சவேண்டாம்; சிலுவையில் 

௮றையுண்ட டிசே னுவாகிய யேசு 

வைக் தேடுகிறீர்கள் ; அவர் உயிர்த் 

தெழுர்தார். இங்கேயில்லை ; ௮வரை 
வைக்க இடம் இதுவே. 

7. நீங்கள் ௮வருடைய சீஷர்களிட 
த்திலும், இராயப்பரிடத்திலும் போய் 

உங்களுக்குமுன் அவர் சலிலேயாவுக் 

குப்போகிருரான்றும், அவா உங்களுக் 

  
    

குச் சொல்லியிருந்ததுபோல அவரை



  

An ome Bln itn mean ஆஆ   

‘184 மாற்கு ]0-ம் அதிகாரம்: 
  

அங்கே காண்பீர்களென்றும் ௮வர்க 
ளுக்குச் சொல்லுங்கள் என்ளூர். மாற் 
14-28. 

8. ஈடுக்கமூர் இகிலும் Heit ere) & ௮ம் ௮ 
பிடித்திருந்ததினாலே, ௮வர்கள் வெ 

யே புறப்பட்டுக் கல்லறையைவிட்டு 
ஐடிப்போனார்கள். அல்லாமலும் ௮வர் 
கள் பயர்இருர்தபடியினாலே எவனுக் 
கும் ஒன்றும் சொன்னவர்களல்ல. 

0, யேசுகாதர் வாரத்தின் முதல்காட் 

| காலையில் உபிர்த்தெழுக கருளினபின்பு 
முந்தமுற்கத மரியமதலெனம்மாளுக்குத் 
தரிசனையானார். இவளிடமிருஈதே 

அவர் வஒழுபேய்களைத் துர க்இயிருக 
தா. ௮௬. 30-10, 

10. ௮வள் போய் அ௮வோடுகூட 

இருந்தவர்கள் துக்கிக்;ு, ௮ழுநுகொ 
ண்டி ருக்கையில், Haul SHIH OH BE 
செய்தியை அறிவித்தாள். 

UT. ௮ வ உயிபோடிருக்கிருரன் 
றும், அவளுக்குக் கரிசனையானாரா 
ன்றும் அவர்கள் கேட்டும், நம்பவில்லை 

12. இவைகளுக்குப்பின், அவர்களில் 
இரண்டுபோ ஒருகிராமத்திற்கு நடநநு 
போ கையில், ௮வாகளுக்கு ௮வர் 

Cala ரூபமாய்த்தரிச னையாஞனார். லூம், 

21-12. 

13. இவாகளும் போய், மற்றவாக 

ளுக்கு அறிவித் கார்கள். இவர்களையும் 
அவர்கள் நம்பவில்லை. 

11. கடைஇயாய் ப பதினொ.ருவரும் 

பஇியிலி டுக்கைபில், அவர்களுக்கு of 
வர் தரிசனையாகி, சாம் உரி த.இழுக் 

திறதைக் சண்டவாகளை அவர்கள் விச 
வசியாமற்போனகைப்பற்றி அவர்களு 

cae Sanne ee 

  

  

டைய அ௮விசுவாசத்தையும் இருதயக் 
கடினத்தையுு கண்டித்தார். 

15. பின்னும் அவர் அவர்களுக்குத் 
திருவுளம் பற்றினதாவது? நீங்கள் 
உலகமெங்கும்போய், எல்லாச்சிழுஷ்டி 
களுக்கும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கி 
யுங்கள். 

10. விரஈுவ௫த், ஞானஸ்கானம் 
பெறுபவன் இரட்சண்ணியபடைவான் 
விடவசியாதவனொ அுக்கனை ந் தீர்வை 
யிட ப்படுவான். 

| 7. மேலும் விரவசிக்கிறவா்களை தீ 
கொடாரந்துவரும் அற்புதங்களாவன 2. 
என் நா மத கினால் பேய்களை நுரக்து 

வார்கள், நாதனமான பாஷைகவப் 
௮ப். 2-1; 10-10; த பேசுவார்கள், 

10-5: 98-4. 
க ட . 

15. பாம்புகளை பிடிகவுந தூக்கு 

சாவுக்சேதுவான யாதொ 

ன்றைப் பானஞ்செய்தாலும், 

அவர்களுக்குப பொல்லாப்புச் செய 

| 

அறு. 

யாத. நோயாளிகளின்மேல் கைகளை ' 

நீட்ட, அவர்கள் செளக்கியமடைவார் 

கள் என்னார். 

1). கர்த்தராகிய யேோநா கா இவளி। 
கமா Wt Ya களுடன் பே௫னபின்பு, 

பரலோகழ்திற்கு எழா கருளி சர்வே! 

சுரனுடைய வலது பாரிசததில் உட். 
கார்ஈதிருக்கிருர், 

பு. /பபட் டிப்போய் 

காத்தா 

செய்து, 
௮ சங்கள் te 

20. Hatgor 

எங்கும் பிரசங்கித்தார்கள. 

அவர்களுக்கு 

தொடாநது 

Youll களுடைய வா க்கியத்தை ற. றுஇப 

படுத்தினர் 

உடனு கவி 

hl. bb 

oe 
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பாயிரம். 

* 1 ‘ . 9 ஜ் . ட . . க 4 e a? 

il ௪, QAM 7 ரி யார் தா ட்டன ரா றதா னி ப. பட்டண மாகி td Yow 

ட்டி e . ட கட்டி e உட . . 6 ட் ட ௪ 

2யாக்கியா நகரில் பிறந்து வார்ந்து, சா ஸ்ஜஇிரத்திலும் சித்திவெலையிலும் 4 ப 

வத்தியத் கொ ழிலிலும் மபொபபோனவரா (பிருந்தா. அர்ச், சின்னப்பா ௮ 

பம்ருக்கு வுழு, வி் சலுூத்தைப் பிரச ங்கிச்கும்போ து,டுவா மனந்திரும்பி ன்று 

பன்றி வருக்குப் பிரியமாள்ள னும். பிரியாத நாவா மானா 007 சிடி ம 4 A , டசி (ம்: 6 a. on 5 ம்! (Ys /00001 a (1) 3 ௫௮) ’ 

. . (அ ௫ ௩ . * . . டு ர * ' ° ட ஏ க ப ச e - G2 ட 

அச். சின்னப்பரால் ஏற்படுக்கப்பட்ட சபைகளுக்காக இவர் இந்தச் சுவிெஷ 

் ப்ப ி 2 a v ட . ட் » ச . . உ o~ . | ய ௪ ட 1 

சருக்கத்தைக கிறேக்ப் பாஷையில் 52-ம், வருஷ.சுஜில் எழுதினார். அன்றியும், 

1-ம், வருஷத்தில் உரோமா புமியிலிருந்து ௮ப்பொலஸ்தல/ஈடபடி என்னும் உத 

கமான ே வொரு சிறு பி ரீபர்கம்தையம் எழு இனா. இவா அரசு, மேகவமா 

று வின்பேரில் மிகுந்த பதிஇயுள் ora gil Ten; 5B eyo Dy HGS அணி டவலைக் குரி 

GYD GDS) the விே சஷத் தில் ட வகு தோத் BB நிரங்களை எழு இனதுமல்லாமல் G Hil 

bt GA வின் சாயலையும் ஒரு பட ஸ் இல் ளா ம திவை 3 ந்தா ர், அத்துப் படம் டூப் 

போறு உரோமாபுரிபிலுள்ள தேவமா நாவின் பெரிய கோவிலிலே ப.கா பூச்சிய 

ம்ப்காம்ட வைக்றப்பட்டிகக் றற. இவர். காப்போம். விரத்நர ப பிம்து 
் து ர் — ‘ ~~ AD (ih: Pd ° ந De ‘ “ ~ sy ™ ~~ cee? ் (ர ay 5 

. ரு ; 4 ச . டட ச . ௪ . ச 3... பம் உயிரோடிருஈக எண்பத்தினாலு வருஷத்துக்குள்ளாகம். கமத வாச் இனா 

. ச iho. . . . . ச ர . 

மும், இஸ்பிர்திதுசார்துவின் ஏவலால் sin ortpHer இரண்டு Carga gums 

: னா - ் 5 கு - . (ஆ) ட் த ன v * , 2 7 (ஆ லு . ர் சரினு னும் ௮ோக இராச்சியக்தாருக்கு வேருக்தைப் DUI) byl, ONS, புண் 

ணியங்களையும் செய்து காலம்பண்ணிஞர். 

13h





  

அச். லாக்காஸ் எழுதிய 

யேசுக்கிறீஸ்து நா தறுடைய 

பரிசுத்த FAs Opie. 

வய Oe ee ct ee a ent nent nero eet ப வலவ சடப் பண வம ப வயசை வைல வலையம் பபப பல்பு சயணவவகா net 

. க | எழுதுவது ஈலமென் 1 (கக 0 
முகல் அதிகாரம். SIND! © அ எனச்குத் தோ 

| ் oot 3) 1) ay. | 
» . * 8 6 ௩ ட ட்ட ௩ 

அருளப்பருடைய பிறப்பும், இல்விய வார்சச் 1. ஏனெனில், உனக்குப் டே இக்க 
சையின் மனுஷாவதாரமும் முன்னி coe உண்மையை கீ அறி 

; ., ௪ e து! உட 2 ் உ . ர் க் . . 

விக்கப்பட்டதும், அர்ச். கன்னிமரியம் ந்துகொள்ளவேண்டுமென்பதைப் LIM 

மாள் எலிசபெத்தம்மாளைச் sh R55 | aS gros. 
Co nce 

  

| 
தும் ளப்பர் பிறர்ச தம், சக்கரியாசு 
BND) AG cone D யூதேயாதேசத்து அ௮ரசனாஏய 

எரோதின் நாட்களிலே, அபியாவின் 

1, நமது மத்தியில் நடந்தேறிய வில. கோ த்தரத்கார முறையைச் சோந்தவ 

யங்களின் வரலா ற்றை ஓ முங்குடன் ராகிய சக்கரியாஸ் என்னும் பேருள்ள 

எழுத HB i git (யன் படியால், 9 லா குருப்பிரசா இயிருந்கா ir, அவரு 

' டைய மனைவி துரோன் குமார த்இிகளி 
9 ப் ct , 

ல அவக்கமுதல் சண்ணால் கண்டவ பவ லொருச்தி ; அவளுக்குப் பேர் எலிச 

ae 
டைய சங தமும்,   

| | 
| oe வாக்கெயெக்தைப் பிரசங்கிக்கிற 

|e தீதியோகமுள்ளவர் களுமாய் இருக்க 
OMT Baw நமக்குக் கையளித்தபடி. மய, 

பத் (முதல். நாளா. 24-10.)   . அவர்கள் இருவரும் அண்டவரு 
டைய சகல கற்பனைகளிலும் நீதி முறை 
மைகளிலும் குற்ற றமின்றி நடா, கேவ | 

சமுகத்தில் நீமொன்ச on பிருந்கார் 

| 
i 
ர .. அதிமுகல் யாவற்றையுங் சுவனமா 
யக் கற்றுக்கொண்ட நானும், உத்தம 

பொப் லே, உனக்கு ஒழுங்குடன் | ட கள், 
| 

|. பப்பட் 
    

3. தெயோபிலே:. : என்பது, சேவ எ ப்பம் 'இதினல் ச்கலஇரீஸ்து 
வர்களும், குறிச்சப்படுகிருர்களென்றதிக, (அப். 1-1.) 

9-ம். வசனத்தில் சொல்லப்படுகிற எசோதன் யாரொன்றறியும்படி, மச். 2-ம் ௮, 

ழேதல் வசனத்இன் வியாக்யொனம் காண்க, 

5. குரு சோத்திரமாயெ ஆரோன் வமிசம் பலுகிப் பெருசெ இனால், தாவீது இராஜா 

அச்கோச்திரச்சாரை 24 குடும்பங்களாகப் பிரித் த, ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரும் ஒவ்வொரு 
வாரம் இருப்பணி செய்யும்படி, ஏற்பாடு செய்து அவர்களுக்குள் முறை குறிக்கும்பட். ட் 

'டுப் போட்டதில், 8-வது சட்டு ௮பியாஸ் என்பவர் குடும்பத் துக்கு விழுந்த த. 
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|. ரீ. எலிசபெத் மலடியுமாய், இருவ 
சூம் வயது சென்றவர்களுமாயிருக்த 
மையால், அவர்களுக்குப் பிள்ளையில் 
லாதிருந்து. 

8. அப்படியிருக்கையில் சம்பவித்த 
தேதெனில், அவர் தேவசந்நிதானத் 
தல் தமது வரிசை முறையில் குருத்து 
வத்தொழில் ஈடத்திவருங்காலத்தில், 

9; குருத்துவத். கொழிலுக்கடுத்த 
வழக்கப்படி, காத்தருடைய அலயத்து 
க்குள் பிரவேடுத்துக் தாபங்கொடுக் 
கும்படி, அவருக்குச் சீட்டு விழுந்தது. 

10. தாூபங்கொடுக்கும் வேளையில், ஜன 
ககளெல்லாரும் கூட்டமாய் வெளியே 

ஜெபஞ்செய்துகொண்டிருந்தார்கள். 

1]. அப்போது ௮ண்டவருடைய 
தூதன் தூபப்ீடக்தின் வலது புறத் 

இல் கிற்கிறவராய் அவருக்குக் கரிசனை 
யானார். 

12. சக்கரியாஸ் ௮வனாக் கண்டு 
கலங்க, பயமும் ௮வணாப் பிடித்தது. 

18. தேவதாதனோ ௮வனணாநோக்கி: 
சச்கரியாளே, நீ பயப்படாதே; ஏனெ 
னில் உன்னுடைய மன்ருட்டு கேட் 
டருளப்பட்டது. உன் மனைவியாகிய 
எலிசபெத் உனக்கு ஓர் குமாரனைப் 
பெறுவாள். அவனுக்கு அ௮ருளப்ப 
னென்று பேரிடுவாய் ; 

14. உனக்குச் சந்தோஷமும் HES 

ளிப்பும் உண்டாகும் ; ௮கேகரும் ௮வ 
னுடைய பிறப்பினால் ம௫ழ்வா ர்கள். 

15. எனென்றால், அவன் ஆண்டவ 

ருடைய சமுகத்தில் பெரியவனாயிருப் 
பான்; இராட்ச இரசத்தையும் மது     
  

ஈ ய 

sbedidil ட் ண ப 
" + 

வையும் பானஞ்செய்யான, அவன் 

இன்னும் தாயின் உதரச்திலிருக்கும் 
போதே இஸ்பிரீத்துசார் வினால் நிர 
ப்பப்படுவான் ; 

16. இஸ்ராயேல் புத்திரரீல் ௮ரேச 
ராத் தங்கள் தேவனாயெ கர்த்தரிடத் 

BOGS திருப்புவான்; 
17. பிதாக்களின் இருதயங்களைப் 

பிள்சாகளிடத்திற்கும், ௮விசுவாகெ 
௯ நீதிமான்களின் விவேகத்திற்குந் 

திருப்பி, கர்த்தருக்கு உத்தம ஜனத்தை 
ஆயத்தப்படுத்தும்படி ௮வன் எலியா 
சுடைய ஞானத்தையும் வல்லமையை 
யும் உடையவனாய் அவருக்கு முன்னாக 
நடப்பான் என்றார். (மல். 4-0; மத், 
11-14) 

18. அதற்குச் சக்கமியாஸ் தேவதூக 
னை நோக்கி; இகை கான் அ௮றிவதெப் 
படி நானோ விருத்தாப்பியனாபிருக் 
இறேன் ; என் மனைவிக்கும் நாள் கடா 
துபோயிற்றே eres cape. 

19 தேவதூதன் அவருக்கு மாறுத் 
தாரமாக: நான் ௮ண்டவருடைய சந்நி 
தானத்திலே நிறகிற கபிரியேல்; உன் 
னுடன் பேசி இநதச் சுப செய்திகளை 
உனக்கு அறிவிக்கும்படியாய் ௮னுப் 
பபபட்டேன். 

20. தக்க காலத்திலே நிறைவேறப் 
போடற என் வாக்கியங்களை நீ விசுவ 
சியா ததினிமித்தம், இவைகள் சம்பவி 
க்கும் நாளளவும் இதோ, நீ பேசக் 
கூடாத ஊமையாயிருப்பாய் GT eH (apt, 

21. ஜனங்களோ சக்கரியாசக்காசக் 

காத்திருந்து, ௮வர் தேவாலயத்தில் 

தாமதிக்கெறதைப்பற்றி, ௮ச்சரியப்பட் 
டுக்கொண்டி ருந்தார்கள். 

    குச் ட்டு விழுக்ததென்றறி௯ 

ps 9, சீட்டினால் குதிக்கப்பட்டாசொன்கும்போது, இந்தச் €ட்டு முன் தாவீதன் போ 

ட்ட, €ட்டைம் குறிப்பதல்ல. கோவில் திருப்பணியில் பலவகைச் சடங்குகளிருச் ச.தினால் 

இவருடைய கோத்இரத்தாரே, தங்களுக்குள் ட்டுப்போட, தூபல்கொடுக்கும்படி இவருச் 

  ப 
டன்  





  “a 
தேவதாசன் ௮வள் இருக்க இடத்தில் பிரவேித்து: *பீரியதச்சக் கிலே பூரண 

மானவளே வாழ்க 

நீசோ என்முர்.” 

! கர்த்சர் உம்மூடனே, ஸ்திஃஈளுக்குள்ளே அசர்வதிக்சப்பட்ட வள் 

(லூக். 1-2.)



| லூக்கர்ஸ் 1-ம்: அதிகாரம், ர ் பி 
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99. அவர் வெளியே வக்தபோது ௮வ 
ர்களிடத்தில் பேசக் கூடாஇிருந்தார். 
'அஇனாலே ௮வர் தேவாலயத்தில் ஒரு 
தரிசனத்தைக் கண்டாரொன்று அவர் 
கள் ௮றிரந்துகொண்டார்கள். ௮வரோ 
அவர்களுக்குச் சயிக்கனேசெய்து ஊ 

| மையாகவே இருந்தார், 

28. பின்னும் சம்பவித்தசதேதெ 
னில், ௮வருடைய திருப்பணிகாட்கள் 

-நிறைவேறினபின், ௮வர் தம்முடைய 
வீட்டுக்குத் இரும்பினா். 

.... 84. அந்நாட்களுக்குப்பின் ௮வரு 

டைய பனைவியாகிய எலிசபெத் கர்ப் 
பந்தரித்து, ஐந்து மாகமாக வெளிப் 
படாதிருந்து : 

25. மனிதருக்குள்ளே எனக்கிருந்த 
இகழ்ச்சியை நீக்க, ௮ண்டவர் என் 
னைக் இருபாகடாட்சத்தோடு நோக் 
கின இந்த நாட்களிலே, மனக்கு இப்ப 
டிச் செய்தருளினார் என்று சொல்லிவந் 
தாள். 

26. ஆம் மாதத்திலே, கரியேல் 

என்னும் தேவதூதன் கலிலேயா நாட் 
டிலுள்ள ஈசசோத்தாருக்குச் சாவேகர 
னால் அனுப்பப்பட்டு, 

27. தாவிதின் கோதடிரத்தாராகிய 
சூசையப்பர் என்னப்பட்ட லா மனி 

| PBUH விவாக பந்தனமான ஓர் கன் 

னிகையிடத்தில் வந்தார். அந்தக் கன் 

னிகையின் பேர் மரியம்மாள். (மத். 

1-18.) 
வலையகம் ட அமை 

26. தேவதாதன் ௮வளிருக்த இட 
தீதில் பிரவேசித்து : பிரியகத்தத்திஞ 
லே பூரணமானவளே at ins! at See 

உம்முடனே ; ஸ்இரிகளுக்குள்ளே ஆச 
ர்வதிக்கப்பட்டவள் ar என்ளுர். 

ந் 

21. இதை அவள் கேட்டமாத்திரத் 
இல், அவருடைய வார் த்தையினால் 

கலங்கி, இரந்த மங்களம் எ.க்கன்மையா 
னதோ என்,று யோசனையாயிருக்கை 
பில், 

20. தேவதாதன் ௮வளை நோக்கி : 
மரியே ! நீர் அஞ்சவேண்டாம், ஏனெ 
னில் சர்வேசுரனிட த்தில் கருபைபெற் 

SB HSB St . 

31. இதோ, உமது உதரத்தில் கர்ப் 
பந்தரிக்து, ஓர குமாரனைப் பெறுவீர் : 

அவருக்கு யேசு என்னும் காமஞ்சூட் 
afr. (இசை. 7-11; லூக். 59-21; 

தனி, 7-14.) 

$2. அவர் பெரியவராயிருப்பார், 
உன்ன சமானவருடைய ககன் என்னப் 
படுவா ; அண்டவரான சர்வேசரன் 

அவர் தடதையாகிய காவிதின் சிங்கா 
சனத்கை அவருக்குத் தந்தருளுவார் ; 
ஆதலால் ௮வர் யாக்கோபின் கோ த்தி 

ரக.இல் என்றென்றைக்கும் ௮ரசாளு 
வார். (மாற். 5-7; மிக், 4-.7)   

| 33. அவருடைய அரசாட்சிக்கு 

' முடிவு இராது என்ஞுர். 

| 97. Dis வசனத்திற்கு மச். 1-18-ம் வசன வியாககியானங் காண்க, 
| 28. இந்த வாக்கிெயச்தனாலே தேவதூதன், அர்ச். கன்னிமரியாயை மூன்று வகை 
யாய் விசேஷித் தப் புகழுொர். 1-வது பிரியதத்தத்தினால், அதாவது? இஷ்டப்பிரசா 

- தத்இனால் பூணமானவளே அல்லது நிறைக்தவளேயென்றும்; 2-வது கர்த்தர் உம்முட 
னிருக்கிருர், அதாவது : உம்முடைய ஆத்துமம் சர்வேசானுடைய சிம்மாசனம், அல்லது 
தேவாலயமாய் இருக்றெதென்றும்; :-வது ஸ்.இரீகளுக்குள் ஆ£ர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, 
அதாவது: உலகமுண்டான துமுதல் உலகமுடியுமட்டும் உண்டான ஸ்.இரிகளுக்குள்ளே 
அரேகர் ஆ?ர்வஇக்கப்பட்டவர்களாயிருந்தாலும், எல்லாருக்கும் மேலாக நீர்மாத்திரம் விசே 
ஷூமாய் ஆ£ர்வதிக்கப்பட்டவளென்றும் வசனிக்இருர். : zi தேவதூதனால் இப்படிப்பட்ட 
புகழ்ச்சி சொல்லப்படுவதைப் பார்க்ச, மேலான மடமை வேறேது: 

99), 88. தாவீதன் சிம்மாசனம் $--என்பது இருச்சபையின் gyre Fura, wed, 
கோபு கோத்திரத்தில் என்றென்றைக்கும் அரசாளுவாரென் நஇனால், ௮ப்போஸ் தலர்களு' 

ம் க்இின விசுவாசிகளும் மாத்திரம் யாக்கோபின் வம்சத்சாரல்ல, ஞானஸ்கானம்பெத்ற 
அஞ்ஞானிகளெல்லாரும், விசுவாசத்தினால் ௮பிரசாம் யாக்கோபு என்பவர்களுடைய புதி 

இர். ராயிருக்கருர்கள்.   ணை 
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188 லூக்காஸ் 1-ம் அதிகாரம். 
  

94. அப்போது மரியம்மாள் தேவ | லுள்ள ஓர் பட்டணத்துக்குத் இவிரமா 
| தூதனைப் பார்த்து : இது எப்படியா | ய்ப்போய், 
கும்? நான் புருஷனை அறியேனே 

: . 40), சக்கரியாசுடைய விட்டில் பிர 
என்று சொல்ல, ் _ । வேடித்து, எலிசபெத்தம்மாளை வாழ்த் 

82. தேவதூதன் HUGE OT MS | Denar. 

தாரமாக: இஸ்பிரீத்துசாந்து உமது 
மேல் எழுக்தருளிவருவார் ; உன்னதரு மர, (ox 
டைய வல்லபமானது ௨.மக்கு நகிழலிடு னில், மரியம்மாள். சொன்ன வாழ்த்து 

ம்; ஆகையால் உம்மிடத்தில் பிறக்கும் தலை ,எவிசபெத்தம்மாள் கேட்டமா த்தி 
பரிசு த்தா தேவசகன் என்னப்படுவார். ரத்தில், பட் உதரத்திலிருந்த 

பிள்ளை துள்ளிற்று ; எலிசபெத்தம்மா 
ளும் இஸ்பிரீததுசாந்துவினால் கிரப்பப் 

Al, அப்போது சம்பவிச்ததேதெ 

  30. இதோ, உமக்குப் பந்துவாகிய 
 எலிசபெத்தும் தன் முதிர்வயதிலே 

் “ ௩ ௩ «oe . ௩ டி பட்டு 

ஓர். புத்திரனைக் கா்ப்பந்தரித்இருக்கி , 
முள். மலடி. என்னப்பட்ட அவளுக்கு 12. உரக்க சத்தமாய்க் கூப்பிட்டுச் 

| . . - . . . . a eo 

| இது ஆழும் மாதம். சொன்னதாவது : ஸ்திர்களுக்குள்ளே 

ஆ?ர்வத க்கப்பட்டவள் நீமோ! உம்மு 

டையவயிற்றின் கனியும் ஆசர்வஇக்கப் 
பட்ட தா ம. 

87. ஏனெனில் சர்வேசுரனால் 
கூடாத வாக்கு ஒன். றுமில்லை என்ளுர். 

88. அப்போது மரியம்மாள் : இ 
"தோ, நான் ஆண்டவருடைய அடிமை, 423. என் ஆண்டவருடைய தாயார் 

| உம்முடைய வார்க்தையின்படியே என்னிடத்தில் எழுந்தருளிவர எனக 

. எனக்கு ஆகக்கடவது GT GBT (np I « என்ற குக் டைக்ததெப்படி? 

4 (2 . Ts ட் a: . woo. 
| வுடனே 2 6 BUG FON அவளைவிட்டு 44. இதே, கீர் aul Lp Blom சத்தம் 

AY HOT Ql o LIT EDIT. என் காதில் விழுந்தவுடனே, என் வயி 

ப 209. அர்நாட்களிலே மரியம்மாள் | ற்றிலுள்ள பிள்ளை அக்களிப்பால் துள் 

| எழுந்து, மலைகாட்டிலே யூதா “98 ளிற்று.   
ப 35 பி “இதிலே சேவதாதன் அர்ச் "சன்னிமரியாயிக்குச் சொன்ன மறுமொ ழிக்கு - அர் 
,தீதமாவது: நீர் புருஷீனையறியா த கன்னியா யிருக்கிதீரொன்று எனக்குக் 5 செரியும், ஆனால் 
் ஒரு கன்னி ஒரு குழந்தையைப் பெறுவாளென்றும், அந்தக் குழந்தை எம்மனுவேல் ௮தா 
வது : ஈம்முடன் வாசம்பண்ணுகற சர்வேசுரன் என்று பேரிடப்பவொளொன்றும் இசையா ஸ் 

, தர்க்கசரிசியானவர் வசணித்திருக்கறார். அந்தச் கன்னி நீர்தான். நீர் பெதப்போஇற இவ் 
விய பாலன் சர்வேசுரனுடைய குமாரன் என்னப்படுவாளென்றும், இஸ்பிரீத்து சாந் துவா 
னவர் தம்முடைய தேவ வல்லமையைகச்கொண்டு உம்முடைய பரிசுத்த உதரத்தில் 

(உமது 916 #8 Blew, அந்தத் இருக்குழந்தையின் சரீரத்தை உண்டாக்குவாரொன்றும் அர் 
் த்சமாம். 

| )8. அழ்ந்த தாழ்ச்சியம், மட்டத்த $ீழ்ப்படி.சலுமுள்ள இந்த வார். த்சையினாலே. 
। சம்மனசு சொன்ன காரியச்திற்கு அர்ச். சன்னிமரியாயி சம்மதித்சவுடனே கர்த்தருடைய 

। மாம்ச ஐக்கியச் இன் பரமரகசியம் நிறைவேறிற்று. 
40. அர்ச். சூசையப்பர் இருக்கன்னிகையோடு எலிசபெத் வீட்டிற்கு வரவில்லை. 

வந்இருப்பாராகில், எலிசபெத்தம்மாள் தேவ தாயாராக ௮வளைப் புகழ்ர்து கொண்டா 
டினபோத, தேவமாதா கர்ப்பணியாயிறுப்பதின் இரகசியத்தை அறிந்திருப்பார். 

44, ஸ்நாபக அருளப்பர் தாய்வயிற்றில் எந்தச் சமயச்இல் அள்ளினாரோ, அப்போ 
தே அவருக்குச் ஜென்மதோலம் நீங்கப் போயிற்று, அ௮.இினிமித்தம் ௮வர் பிறந்த இருகா 
ரம் திருச்சபையில் கொண்டாடப்படுகறது. மேலும் இரட்சகர் செய்த இந்த Cpt fer 
(அற்புதத்தைச் தமது மாதாவின் வழியாகச் செய்ததினாலே, நாம் அவள் மட்டிலே எவ்வளவு 
| உறுதியான நம்பிக்கை வைச்கத்சகுமென்று அறிந் தசொள்ளலாம். 
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லூக்காஸ் 1-ம் அதிகாரம். 
  

40. அன்றியும் விசுவ௫ுத்தவளா 

கிய நீசே பாக்கியவதி ; எனெனில் 

ஆண்டவரால் உமக்கு வசனிக்கப்பட் 

டவைகள் நிறைவேறும் என்றாள். 

46. அப்போது மரியம்மாள் வசனி 
த்ததாவது: என் அத்துமமானது 

ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகின்றது; 

447. என் இரட்சணியமா இய சர்வே 
சுரனிடத்தில் என் மனமும் அனந்த 
மாய் எழும்பி மகிழ்கின்றது ; 

48. ஏனெனில் சமது அடிமையா 
னவளுடைய தாழ்மையைக் கிருபாக 
டாட்சத்தோடு பார்த்தருளினார். 
ஆகையால் இதோ, இக்காலமுதல் எல் 
லாத் தலைமுறைகளும் என்னைப் பாக்கி 

| யவதி என்பார்கள், 

40. ஏனெனில் வல்லபமிக்சவா் 

பெருமையுள் aT CD a Cow என்னிட 

இல் செய் கருளினார் ; அவருடைய 

நாமம் பரிசுத்தமுள்ளது. 

20. ௮வருடைய இருபையும் தலை 

 முறைதலைமுறையாக அவருக்குப் பய 

  

"ந்து ஈடக்கிறவர்கள் மேலிருக்கின் ஐது. 

ol. அவா தம்முடைய கரத்தின் 

வல்லமையைக் காட்டியருளினார்; தங் 
கள் இருதயர் தனையில் கர்வ: முள் ளவா் 
களைச் சிதறடிக்கார். (இசை, 1-0; 
௪௫. 82-10.) 

52. avsoawsipoot_ jason eran ab 

ஆசன த்திலேகின்று தள்ளி, தாழ்ந்த 

வர்களை உயர்த்தினார். 

53. ப௫த்திருக்கிறவர்களைன நன்மை 
களினால் நிரப்பிக் தனவான்கம்£ வெறு 
மையாய் அனுப்பிவிட்டார். (1. இரா. 
9-3: சங். 38-11.) 

94. தமது இருபையை நினைவுகூர 

ந்து, தம்முடைய தாசனாகிய இஸ்ரா 

யேலைப் பரிக்கரகம்பண்ணினார். 

  

  

  
| எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் 

௦59. அப்படியே நமது பிதாக்களா 
கிய அபிரகாமுக்கும், ear ழியுள்ளகாலம் 
அவர் சந்ததியாருக்கும் அவர் வாக்கு 
தீதத்தம் பண்ணியிருந்தார் சான்னாள், 
(ஆதி. 17-09; 92-10; சங். 1841-11; 
இசை, 41-8.) 

90. பின்னும் மரியம்மாள் ௮வ 

ளோடு ஏறக்குறைய மூன்றுமாதம் இரு 

ந்து, தன் விட்டுக்குத் இரும்பிப் போ 
Od) arr. 

97. அப்படியிருக்க, எலிசபெத்தம் 

மாளுடைய பிரசவகாலம் நிறைவே 
றினபோது, ௮வள் ஓர் குமாளைப் 
பெற்ருள். 

௦8. அப்போது ஆண்டவர் தமது 

கிருபையை அவளிடத்தில் விளங்கச் 

செய்தாரன்று அவளுடைய அயலக 
த்தாரும் குற்றத் த் தாரும் கேள்விப்பட்டு, 

அவளுடன் மகிழ்ந்து ௮ வளை வாழ்த்தி 

ஞர்கள், 

50. எட்டாம் நாளில் சம்பவிக்ததே 

தெனில் : பிள்காக்கு விருத்தசே தனஞ் 
செய்ய அவர்கள் கூடிவந்து, அதின் 
தகப்பனுடைய நாமத்தின்படியே சக்க 

ரியாஸ் என்று அதற்குப் பேரிடப் 

போகையில், 

00. அதின் தாய் எத சிர்மொழியாக: 
அப்படி யல்ல, அதற்கு அருள, ப்பன் 

என்றும பேரிடே வண்டும் என்னாள். 

01. அவர்களோ ௮வளைகோக்கி : 

உன் ௨; திவின்முறையாரில் இந்தப் பெ 
wit கொண்டவன் ஒருவனுமில்லையே 

என்றுசொல்லி, 

02. அதின் தகப்பனுக்குச் 

ெகாட்டி, அதற்கு என்ன பேரிட 

வேண்டுமென்று கேட்டார்கள். | 

PT எழுத்துப்பலகை 65. aur க 

யைக் கேட்டுவாங்கி, அதின்பேர் ௮௬ 

ளப்பனென்று எழு Beni.” அதனால் | 

  
FUNG; 

 



  

140 ஆரக்காஸ் 1-ம் அதிகாரம். 
  

. 64, ௮கஷணமே அவருடைய வாய் 72. (இவ்விதமாய்) நம்முடைய 
இறக்கப்பட்டு, காவும் கட்டவிழ்க்கப் | பிதாக்களுக்கு இரக்கஞ் செய்யவும், 
பட்டு, சராவேசுரனைத் தோத்தரித்துப் | தம்முடைய உடன்படிக்கையை நினைவு 
பேசினார். கூரவும் (௮வவண்ணஞ் செய்தார்), 

65. ஆகையால் அவருடைய அயலக | 78. ஈம்முடைய பிதாவாகிய அ௮பிரகா 
த்தாரெல்லாருக்கும் பயமுண்டானது (PSS Hat இட்ட ஆணையேதெனில் : 
மன்றி, யூதாவின் மலைகாடெங்கும் Qa 74, நம்முடைய சத்துருக்களின் 

தச் செய்திகளெல்லாம் பிரசித்தமுமா | கையினின்று நாம் விடுதலையாக, அச் 
யிற்று. சமின்றி, 

66. (இவைகளை) கேள்விப்பட்ட 7௦. நம்முடைய வாழ்நாளெல்லாம் 

யாவரும் தங்கள் இருதயங்களில் இவை | தமது சமுகத்தில் பரிசு த் சக்தோடும், 
களை DU FPSO so, ஒருவனொரு நீகியோடும் தமக்கு ஊழியஞ்செய்யும் 

| வனைப்பா£ தீன: இந்தப்பிள ளா எப்ப (ழ். அனுக்கிரகம் செய்வோம் என் 

டி.ப்பட்ட்தாய் இருக்குமென்று நினைக் , பதே. (92-10; ஜெரொமி. 81-85; 
| Bgu என்பார்கள். ஏனெனில் அண் ; 6/0. 0-1.) 
. டவருடைய கரம் ௮ தனோடி ருந்தது. : 70. நீம்யா பாலனே ! உன்னதமான 

ப 7 வருடைய இர்க்ககரிசி என்னப்படுவா 

0 மீளவும் அதின் soem sul கிய ய்: எனெனில் ஆண்டவருடைய வழி 

'சக்தரியாஸ் இஸ் ன ன்கில் ற ளால் | Bear ஆயக்தஞ் செய்யும்படியாகவும், 
நிரப்ப ப்பட்டுக் தீர்க்சகதரிசனமாய் னி 

உரைத்ததாவது : 7. மது கடவுளின் இரக்க உருக் 

_ கத்தால் அவருடைய ஜனத்தின் பாவ 

-ததர் தோத்தரிக்கப்படுவாராக. ஏனெ | ணிய அறிவைக் கொடுக்கும்படியாக 

| 

| 

  

    

ல், அவா தம்முடைய பிரறைகளைச் | வும், அவருடைய சமுகததுக்கு முன் 

சந்தித்து, அவர்களை மீட்டுக் கொண் ! iL gy LI ONT WY, (மல், 4-5.) 

டார. (௪௩, 75-12.) |... 75. அந்த இரக்க உருக்கக்கால் 

69-70. பூர்விக முதலிருந்த தம்மு ! உன்னதத்தினின்று உதயமானவா 

டைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் வா | (சக். 9-8; 06-12; மல. 4-2.) 

யால் அவர் இருவுளம்பற்றினபடியே, 9. அர்தகாரத்திலும் மாண நிழலி 
தம்முடைய தாசனாகிய தாவிதின் வம் லும் உட்காரந்திருக்கிறவாகளுக்கு ஓ 
சத்தில் நமக்கு ஜா இரட்சணியக் கொ ளிவிசவும், நமது பாதங்களைச் சமாதா 

-ம்பை ஏற்படுத்தினார். (சங். 181-17; ன தஇன்பாதையில் நடத்தவும் நம்மைச் 

தெ, 23-6 ; 30-10.) சந்தித்திருக்கிருர் என்றார். 

71. நம்முடைய சக்துருக்களிடத்இி 80. பிள்ளையோ வளர்ந்து, ஞானத் 
னின்றும், நம்மைப் பகைக்கறெவர்களு தில் தேறி, தம்மை இஸ்ராயேல் ஜன. 
“டைய கையினின்றும் ஈம்மை இரட்டிக் | த.துக்குக் காண்பிக்கும் நாள்வனாக்கும் 

"கவும், வனுந்தாங்களிே இருந்தா.   
66. "ஆண்டவநடைய ௪ காம் அதனோட இநந்தது, என்பதற்கு சர் (கேசரனுடைய வல் 

- லபமுமம், அவருடைய இருபையுள்ள பராமரிப்பும் அவரோடு இருந்ததென்று பயனாம். 

| 69. கோம்பு:--மூலபாலையில் கொம்பு என்னும் பெயரால் வல்லமையைக் குறிக்இ 
(றது வழக்கம்." இவ்விடத்தில் இரட்சண்ணிய கொம்பு என்பது உலக இரட்சகாரொன்றதிக, 

80. ௭ ரோதரசன் குழந்தைகளைக் கொல்லத்தேடின சமையத்தில், எலிசபெத்தம்மாள் 
| தன் குமாரனை வனாந்தரத் தக்கு எடுத் அக்கொண்டுபோனாளென்று நினைக்க இடமேண்டு, 
  

  

  
    

nies



  

  

  

தையும் சேர்ந்தவராகையால், கர்ப்ப 
வதியான தம்முடைய மனைவி மரியம் 
மாளோடு பே௱ாழுதிக் கொடுக்கும்படி. 
யாக, கலிலேயாவிலுள்ள ஈசரோத்தை 
விட்டு யூதேயாவிலுள்ள பெத்லேலம் 

என்னும் சாவிது ஈகரத்துக்குப் போ 
னார். (மிக். 5-2; 1, ௮௪. 20-ட.) 

2-ம். அதிகாரம். | 

இறீஸ் தாதர் பிறந்து, விருத்த சேதனம் | 
செய்யப்பட்ட தும், மரியம்மாளின் சத் . 
கரச்சடங்கும் சமையோனும் விதவை | 
அன்னம்மாளும் சொன்ன தீர்க்கதரி । 
சனங்களும், இறீஸ்துகாதர் சாஸ்திரிகள் | 
நடுவில் சம்பாஷித்த தும். 

1. அந்நாட்.களிலே சம்பவித்ததேதெ 
னில் : உலகருழுமையும் குடிக்கணக்கு 
எழுதப்படும்படியாக செசார் ௮குஸ் , 
தஸ் இராயனிடத்திலிருந்து ஓர் கட் 
டக பிறந்தது. 

0. ௮வர்கள் ௮ங்கே இருக்கையில் 
சம்பவித்ததேதெனில், அவளுக்குப் 
பேறுகாலம் கிறைவேறிற்து. 

7, வள் தன் தலைச்சன் பிள்ளை 
2. சிரியதேசத்து அதிபதியாகிய யைப் பெத்து துணிகளால் அவளைச் 

சீரினுஸ் என்பவனால் இந்த முதலாம் சற்றி முன்னிட்டியில் கிடத்திவைத் 
GPF om FOOT செய்யப்பட்டது. ஐ இ தாள். ஏனெனில் சத்திரத்தில் ௮வர் 

. 8. ஆதலால் எல்லாரும் தங்கள் பேர் களுக்கு இடமில்லாமல் போயிற்று. 
| rip திக்கொடுக்கும்பபொ ருட்டு, தங்கள் 

தங்கள் சொந்த ஊருக்குப் போவார் 

  

  

8. அப்போது அர்த நாட்டில் இல 
| | . . . . . 

| கள. , இடையர்கள் விழித்து, தங்கள் கிடை 
| 4-2. அப்படியிருக்க, சூசையப்பா க்குச் சாமக் காவல் காத்துக்கொண்டி 

தாவீதின் கோத்திர த்தையும்,குடும்பத் | ருக்தார்கள். 

| 1. இங்கே சொல்லப்பட்ட செசார் அகுஸ்தஸ் என்பவன் ரோமாபுரி ராயனாமே 
' அவனுடைய காளிலே உரோமருடைய செங்கோன்மை ஐரோப்பா, ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா 

| என்னும் மூன்று சண்டங்களிலுஞ் செலுத்தப்பட்டிருந்தத. அவர்களுடைய ஆளுகைக் 
 குட்பட்ட தேசங்கள் மாத்திரம் அக்காலத்திலே பிரபலியமாயிருந்தபடியால், உரோமர் 
| உலகமெல்லாம் இராச்சியபாரம் பண் ணுூருர்களென்ப து வழக்கப்பேச்சாயிருந்த. து. ஆகை 
| யால்தான் உலகமெல்லாம் குடிக்கணக்கெழு.தும்படி. கட்டளை பிறந்ததென்று அர்ச். லூச் 
| காஸ் era gy sup i. 

7.  இருச்சபைச் கணக்கின்படி, உலக ஏருஷ்டிப்பின் 4004-ம் வருவூத்தில், ஜலப்பி 
ரளயச்தின் 2348-ம் வருஷத்தில், இரக்ஷகர் உன் கோத்திரத்தில் பிறப்பாொன்ற பிதாப் 
பிதாவாகய அபிராமுக்குச் சர்வேசான் வாக்குத்தத்தம்பண்ணின 1921-ம் வருஷத் இல், 
பிதாப்பிசாவாகிய யாக்கோபு தன் மூத்த குமாரன் யூதாவை கோக்கு, உன் கோத்திரத்தில் 
இரக்ஷ£ர் பிறப்பாரொன்றும், ௮வர் பிறக்குமட்டும் உன் கோத்திரத்தில் இராஜாங்கமிருக்கு 
மென்றும் வசனித்த 1080-ம் வருவஷச்தில், மோயீசன் தேவ வல்லமையால் இஸ்ராயே 
லரைப் பாரவோன் அடிமைத்தனத்தினின்று மிட்டுிக்கொண்ட 1401-ம் வருஷ.த்.இல், 
தாவீதென்பவர் இராஜ பட்டம் பெற்ற 1(0:32-ம் வருஷத்தில், சலமோன் தேவாலயத்தைக் 
கட்டின 1003-ம் வருஷத்தில், தேவ குமாரன் கன்னித்தாயாரிடத்தில் பிறப்பாளொன்று 
தர்ச்கசரிசியாகெய இசையால் வசனித்த 7153-ம் வருஷச்.இல், தானியேல் தீர்க்கதரிசி கர்த் 

தர் பிநப்புக்குக் குறித்த 65-ம் வருஷ வாரமாசய எப்தோமாதில், அதாவது : அந்த தீர்க்க 

தரிசனத்தின் 455-ம் வருஷத்தில், உரோமாபுரியுண்டாகிய 7595-ம் வருவி,ச்திலே, உரோ 
மாபுரி இராயனாகிய, ஓச்ச்சாவியான் ௮குஸ்துஸ் என்கிறவன் பட்டத.துக்கு வநத 42-ம் 

வருஷத்திலே, மார்கழி-மீ” 25-ம் தேதியிலே, ஈடுச்சாம நேரத்திலே தஇவ்வியகர் த்தருடைய 

இருப் பிறப்புச் சம்பவித்சசென்றறிக. அர்ச் கன்னிமரியம்மாள் தன் தலைச்சன் பிள்ளை 

  

  ன்று ௮.து குதிக்கிற இல்லை. 
சு 

லூக்காஸ் 9-ம் அதிகாரம். ஆதர். 

  

  

  
யைப் பெத்றாளென்று சொல்லும்போ ௯௬, அந்தப் பிள்ளோக்கு முந்தி வேறு "பிள்ளேகளைப் 
பெற்றதில்லையென்று அர்.த்தமாகுமே யொழிய பின்பு வேதே பிள்ளைகளையும் பெற்ராளெ
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9. அப்பொழு இதோ, ஆண்டவ 
டைய தாதன் அ௮வர்களருகே வந்து 
றக, தெய்விகப்பிரகாசம் ௮வர்களைச் 

சூழ்ந்து ஒளிர, அவர்கள் மிகவும் பய 

து அ௮ஞ்சிஞர்கள். 
10. ஆனால் தேவதா தன் அவர்களை 

கோக்கி : நீங்கள் பயப்படா திருங்கள் ; 
ஏனெனில் இதோ, எல்லா ஜனத்துக் 

கும் மகா FHC BI ag BOS வருவிக்கும் 
சுபசெய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கி 
C per. 

1]. ௮அதேதெனில் : இன்று தாவிதின் 
நகரத்தில் கிறீஸ்துகா தராகய இரட்ச 
கர் உங்களுக்காகப் பிறந்திருக்கிஞா. 

12. குழந்தையைக் துணிகளில் 
சுற்றி, முன்னிட்டியில் கடெத்தியிருக் 
கச் காண்பீர்கள் ; இதுவே உங்களுக்கு 
அடையாளம் GIES (np IT. 

13. என்றவுடனே வானுலக சேனை 
யின் கூட்டம் ௮நதத தேவ.தாதனோடு 

சேர்ஈது, சாவேசரனைத அுஇத்து : 

14. உன்னக ஸ்தலங்களிலே சாவே 
சுரனுக்கு மகிமைப் பிரதாபமும, பூ 
லோகத்திலே ஈல்லமனதுள்ள மனுஷா 
களுக்குச சமாதானமும உண்டாகக் 

கடவது என்ர்கள். (எபே. 14-14.) 

15. பின்னும ஈடஈததேதெனில், 
தேவதாதாகள் அ௮வாகளைவிட்டுப பர 
லோகத்துக்குப் போனவுடனே, இடை 
யர்கள் ஒருவசொருவரை நோக்கி: நாம 
பெத்லேமட்டும்போய், சம்பவித்ததும், 
ஆண்டவர் நமக்கு அறிவிதததுமாகிய 
இஈச௪ சங்கதியைப பாபயபோமாக 
என்று பேசிக்கொண்டு, 

16. தீவிரமாய் வாது, மரியம்மாளை 
யும், சூசையப்பராயும் முன்னிட்டியில் 
கிடத்தியிருந்க குழகதையையும் கண் 
பரி ர்கள், 

ட]17, கண்டு, அரந்தக்குழந்தையைக் 

| குறித் த்தி , தங்களுக்குச் சொல்லப் 
| பட்ட சங்கதியை அறிந்துகொண்டார் 
கள். 

ital. திக்ர் 
    

18. அன்றியும் கேட்டவர்களெல் 
லாரும் இடையாகளால் தங்களுக்குச் 
சொல்லப்பட்டவைகளின் பேரிலும் 
அச்சரியப்பட்டார்கள். 

19. மரியம்மாள் இந்த வாக்கியங்க 
ளையெல்லாம தன் இருதயத்தில் வைத் 
துச இரதிதுக்கொண்டு வருவாள். 

20. இடையரும் தங்களுக்குச் சொ 
ல்லப்பட்டபடியே தாங்கள் கண்டதும் 
கேட்டதுமாகிய யாவற்றையுமபற்றிச் 
சாவேசானைக் தோததரிததுக்கொ 
ண்டு இரும்பிபபோனா கள். 

21, பின்பு பிள்ளைக்கு விருத்த 

சே கனஞ்செய்வதற்கு எட்டுநாவான 
போது, ௮வா தாயின் உதரத்தில் உற் 
ப௫ிக்குமுன்னே தேவதாதனால் சொல் 
லபபட்டபடியே யேசு பன்ற நாம 
தேபம் அவருக்குச ரூட்டபபட்டது. 
(ஆ. 17-12; wre. 12-3; ws. 1-2); 
ars. 1-31.) 

22. மோயிசனுடைய நியாயப பிர 
மாணத்தின்படி ௮வளுடைய சுததகர 

நாட்கள் நிறைவேறினபோ௮, அவளா 
எருசலேமுக்குக் சககொண்டுபோனார் 
கள. (லேவி. 12-60.) 

ov 23. a@erafler தாயின் கருபபை 
யைததிறகது பிறக்கும் ௮ணெல்லாம் 
ஆண்டவருக்கு ௮பிஷேசமாக்கபபட்ட 
தென்று, காததருடைய நியாயப பிர 
மாணத்திலே வழுதஇயிருககிறபடி, ௮வ 

OG EES சமுகததில ஓப.புக்கொடு 

கக௮வும, (யாத 1-2; எண் 8-16.) 

24. ஒருசோடு காட்டுப் புழுக்களை 
யாவது, இரண்டு மாடப்புருக் குஞ்சு 
களையாவது பலியாகச் செலுத்தவேண் 
டுமென்று, காத்தருடைய பிரமாணத் 
தில் எழுதியிருக்கிறபடி. செய்யவும் 
(௮வளாை எருசலேமுக்குக் கொண்டு 
போக வேண்டியதாயிருந்தது.) (லேவி, 
12-8.) 
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மமைப் பிரகாபமும், பூவே சச்திலே 

உண்டாவசாக, 

(ana. 2-14.)
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95. அப்பொழுது, இதோ எருசலே 
மில் இமையோன் என்னும் பேருள்ள 
தர் மனிதன் இருந்தார். அந்த மனி 
தன் நீதிமாலனுமாய், பயபக்தியுடைய 
வருமாய், இஸ்ராயேலின் தேற்றரவு 
க்கு எதிர்பார் த்திருக்தறெவருமாய் இரு” 
ந்தார். இஸ்பிரீத்துசாந்துவானவரும் 
அவரிடத்தில் இருந்தார். 

20. அன்றிடிம், தாம் ண்டவரு 
டைய இலீஸ்.துவைக் காண்பதற்குமுன் 
னே சாவைக் காண்பதில்லையென்று 
அவர் இஸ்பிரீத்துசாந்துவினால் வாக்கு 
ப்பெற்றிருக்தார், 

27. அப்படியிருக்க,௮வர் இஸ்பிரீத்து 
சாகதுவின் ஏவலால் தேவாலயத்துக் 
கு வந்தார். குழந்தையாகிய யேசுநா 
தருக்காக வேதமுறைமைபபடி. செய்வ 

ட் அவருடைய பிதாமாதா ௮வரை 
உள்ளேகொண்டுவருமபோது, 

28. அவர் தம்முடைய கரங்களில் 
அவரை ஏநதிக்கொண்டு, சாவேசுரனை 

த்தோச்தரிதது வசனித்ததாவது : 

29. ஆண்டவரே! உம்முடைய வாக் 
இயத்தின்படியே உம்முடைய தாசனை 
இப்பொழுது சமாதானத்தோடு போக 
விடுவீர் ; 

80. ஏனெனில் தேவரீர் சகல ஜனங் 
களுக்கும் முன்பாக ஏற்படுத்தின, 

81. உம்முடைய இரட்சிப்பை என் 
னுடைய கண்கள் கண்டுகொண்டன. 

82. (அது) புறஜாதிகளைப் பிரகா 
சிப்பிக்கிற ஒளியாகவும், உமது ஜனமா 
சிய இஸராயேலருக்கு ம௫மையாகவும்   இருக்கது எனறார். | 

34. இரட்சகர் இராஜ மமையோடு வருவாளொன்று பூச ஜாதியார் எண்ணியிராச்ச, 
வேசுசாதருடைய தரித்இிரமும், பாடுகளும், சிலுவை மரணமும் அசேசருக்கு இடறலாமிரு 

af   க்துமென்று அ.ிவிச்கரார். 
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33. அவருடைய பிதாவும், ti 
வும் அவரைக்குறித்துச் சொல்லப்பம், 
டவைகளின்பேரில் ௮இசயித் தக்டுத்ச் | 
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34, அல்லாமலும், சமையோன் அவர் | 
களை ஆசீர்வதித்து, அவருடைய தாயா 
ராகிய மரியம்மாளைகோக்கிச் சொன்ன 
stags: இதோ, இவர் இஸ்ராயேலில் 
ASHE GIGS கேடாகவும், உத்தான 
மாகவும், விரோஇக்கப்படும் குறியாக 
வும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிஞா, 

9௦. உம்முடைய அத்துமக்தையும் ஓர் 
வாள் ஊடுருவும்; இதினாலே ௮0ேகரூ 
டைய இருதய சரதனைகள் வெளிப்படு 
ம்படியாகும் என்றார். (இசை, 8-14; 
சோமை, 9-88; 1. இரா. 9-7) 

86. அன்றியும், ஆசேர்கோத்திரத் 
தாளும், பானுவேல் குமாரத்தியுமாகிய 
அன்னாள் என்னும் ஓர் திர்க்கதரிசினி 
இருஈதாள், ௮வள் கன்னிமைப் பிரா 

யமுதல் தன் புருஷனோடு ஏழு வருஷம 
வாழ்ந்தவளும், ௮தஇிக வயதுசென்றவ 
ளுமாயிருகதாள். 

87. எண்பத்து நாலு வயதுமட்டும் 
விதவையாயிருஈத ௮வள் தேவாலயத் 
தைவிட்டு அகலாமல், இரவும் பகலும் 
உபவா௫ித்து ஜெபஞ்செய்து (௮ண்ட. 
வருக்கு) ஊ மியஞ்செய். தகொண்டு வர் 
தாள். 

38. அவளும் அ௮ர்நேரத்தில் சடுதி 
யிலே வத, ஆண்டவரை ஸ்.லதித்.து, 
இஸ்ராயேலின் இரட்டிப்புக்காகக் காத் 
அச்கொண்டிருஈக யாவரோடும் அவ 
மைக்குதித்.துப்பேசினாள, _ 
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144. லூக்காஸ் 8-ம் அதிகாரம். 

கைவல். வயம் tata et Pom irenitiommmmar etch: வவம்ளவல்கஒள் ஏ 

comnts   

89. கர்த்தருடைய வேதகட்டளைப் 
படி. ௮வர்கள் சகலத்தையும் நிறைவே 
ி.மினபின்பு, கலிலேயாவிலுள்ள நச 
சோத்தென்னலும் தங்கள் ஊருக்குத் திரு 
ம்பிப்போனார்கள். 

40), பிள்ளை வளர்ந்து, ஞானத்தால் 
நிறைந்து, பலப்பட்வெகர்கது; சாவேசு 

ரனுடைய அருளும் அவரிடத்தில் இரு 
நீதது, 

Al, அவருடைய பிதாவும், மாதா 

வும் வருஷந்தகோறும் பாஸ்கா என்னும் 
மகா பண்டிகை காளிலே ௨ ௬௪லேம் 

தகருக்குப் போவார்கள். (யாத் 32- 
15; உபா, 10-1.) 

49, அவ்வண்ணமே அவருக்குப் 

பன்னிரண்டு வயது நடக்தெறெபோது, 
அவர்கள் பண்டிகையின் வழக்கப்படி 

எருசலேமுக்குப்போய், 

4. பண்டிகை நாட்கள் முடிநறு 
திரும்பி வரும்போது, பாலனாகயயேசு 
நாதர் பிதா மாதாவுக்குச் தெரியாமல் 
எருசலேமிலே தங்கிவிட்டார். 

44. ௮வர் வழிதறுணைவர்களோடு 

கூட இருப்பாவான்று Mail Hor எண் 

ணிக்கொண்டு, ஒருநாள் பயணம்வந்து, 

தங்கள் இனக்தாரிடத்திலும், ௮யலா 
ரிடத்திலும் விசாரித்தும், 

4௦, காணாததினாலே Haier தேடி 

க்கொண்டு, எருசலேமுக்குக் திரும்பி 
வந் தார்கள், 

40. பின்னும் சம்பவித்ததேதெனில், 
மூன்று நாளைக்குப்பிறகு தேவாலயச் | டுவஈதார். 
  

89. மூன்று இராஜாக்கள் இவ்விய குழந்தையைச் சந்தஇித்ததையும், இிருக்குடும்பம் 
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திலே ௮வர் சாஸ்இரிகள் ஈடுவிலே உட் 
கார்ந்து, ௮வர்கள் சொல்லுகறதைக் 
கேட்கவும் அவர்களை வினாவவும் சண் 
டார்கள். 

47. அவருடைய வாக்கைக் கேட்ட 
யாவரும் அவருடைய ஞானத்தையும், 

மாறுத்தாரங்களையும்பற்றிப் (ரமித் 
ME DEN CH. BM BON 

48, (அவருடைய மாதா கதொவும்) 

அவரை க்கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 

அப்போது ௮வருடைய தாயார் ௮வ 
ரை நோக்க மகனே, ஏன் எங்களுக்கு 

இப்படிச் செய்தா? இகோ, உம்மு 
டைய தந்தையும், நானும் அக்கித்து, 

2 ம்மைத் கேடினோமே என்றாள். 

  
49. அதற்கு அவர்: நீங்கள் ஏன் 

என்னைக் செடினீர்கள்? நான் என் 
பிதாவின் காரியங்களில் அ௮லுவலா 

யிருக்கவேண்டுமென்று உங்களுக்குத் 

கெரியாகோ என்டர். 

ல), அனால் அவா கள் தங்களுக்கு 

அவர் சொன்ன வார்கமையைக் சண் / 
பிடிக் கவில்லை. 

௦1. பின்பு ௮வா ௮வர்களோடுகூடப் 

புறப்பட்டு, ஈசரே த்தூருக்கு வந்து, ௮ 

வர்களுக்குக் தீ ம்ப்படி ந இருக்கார். அவ 

ருடைய தா யார இரத வாக்கியங்களை 

யெல்லாம் தன்னிருதய தீதில் வை த்தி 

ருந்தாள். 

52. யேசுகாதரோவென்ஞமுல் சர் 
வேடஃரனுக்கும், மனிதருக்கும் முன் 
பாக ஞானத்திலும், பிராயத்திலும், 
வரப்பிரசாதத்திலும் வளர்ந்துகொண் 

எஜிப்து தேசத்துக்கு ஒடிப்போனதையும், அர்ச், லூக்காஸ் எழுதாமல் விட்டு விட்டபடி 
யால், சுத் திகச் சடங்கு கிறைவேறினபிறகு, அவர்கள் ஈசரோத்தூருக்குப் போனார்களென்று 
தொடர்பாகச் சொல்லுகிராரொழிய, ௮ப்போது உடனே நசரேத்தூருக்குப் போனார்களெ . 
ன்று நினைக்கச் கூடாது. எஜிப்திலிருந்து இரும்பி வந்தபின் ஈசரோச் தூருக்குப்போனார் 
சளென்று நிச்சயமாயிருக்றெ து. 
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யேசுசாசரோவென்றாஃ சர்வேசரனுக்கும் மனிசருக்கும் முன்பாக ஞானச்திலும், 

பிராயத்திலும், வரப்பிரசாசச்இலும் வளர்ந் துமொண்டுவந்தார்.” 

(லூக், 2-02.) 
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உம். அதிகாரம். 

அர்ச், அருளப்பர் ஆயக்காரர், சேவகர் முத 
விய ஜனங்களுககுப் போ தத்த தும், இறீ 
ஸ்துகாதமாக்குதித்துச் சாட்சிசொல்லி, 
அவருக்கு ஞானஸ்ரகானங்கொடுத்த தம், 
எரோதென்பவனால் சிறையில் வைக்கப் 
பட்டதும், இறீஸ்துகாகருடைய வம்ச 
வழியுமாவன $ 

1. திபேரியூ என்னும் செசாருடைய 
இராச்சியபாரத்தின் பதினைந்தாம் வரு 
ஷத்திலே, போஞ்சுபிலாத்து என்பவன் 
யூதேயா தேசத்துக்கு ௮திபதியாக 
வும், எரோது என்பவன் கலிலேயா 
நாட்டின் சதுர்த்த பாகபதியாசவும், 
௮வன் சகோதானாகிய பிலிப்பு இத்து 

ரையா நாட்டுக்கும், திராக்கோனிதி 
நாட்டுக்கும் சதூத்த பாகபஇயாகவும், 

லிசினியாஸ் என்பவன் ௮பிலினேகாட் 
டுக்குச் சதுர்த்த பாகபடியாகவும், 

2. ௮ன்னாஸ், கைப்பாஸ் என்பவர் 
கள் பிரதான அஆசாரியர்களாகவும் இரு 
ந்தகாலத்தில், வனாக்தர தீதிலே FSG 

யாஸ் குமாரனான அருளப்பருக்கு 

ஆண்டவருடைய வாக்கியம் உண்டா 

யிற்று, (அப். 4-0.) 

9-4, அப்பொழுது அவர் யோர் 
தான் நதிக்கடுத்த நாடெங்கும் வந்து, 
இசையாஸ் தீர்க்கதரிசியின் வாக்கயாக 
மத்தில் எழுஇயிருக்கிறபிரகாரம், பாவ 
விமோசனக்துக்காகக் தவத்தின் 

  
ஞானஸ்கானத்தைப் பிரசங்கித்தார். 

(௮ல் எழுதியிருப்பதேகெனில்) : 
வனாந்தரத்திலே சத்திக்கிறவனுடைய 
குரலொலி (இதோ)! ௮ண்டவருடைய 
வழியை முஸ்தஇப்புச்செய்யுங்கள், ௮வ 
ருடைய பாதைகளைச் செவ்வையாக்கு 
ங்கள். 

நக்கக் பவர் பட பறம பபற பட படு. றர, பு ப்ப பம os A Dh is lus 1 L i aural ம 
் nena பயய ர் 4 பககக ர “ ஸ் . க் 

+ ் 

ந் 3 ௫ க 

“iD | லுர்க்காஸ் | . 
டி 

* 

    

ல்லி ர் பவ்ப்கவ் வப ணப யப் ப அய பரு oral a 
ரா பூ ் யூ mt 

9. பளளத்தாக்கெல்லாம் தார்க்சப்படு 
ம்; மலை குன்றெல்லாம் தாழ்த்தப்படும்; 
கோணலானவைகள் கேராகவும்,காடா 
னவைகள் சமவழிகளாகவுமிருக்கும். 

0. எந்த மனிதனும் சர்வேசானு 
டைய இரட்சணியத்தைக் காண்பான் 
எனபதாம். (மத். 8-1; மாற, 1-1 
இசை. 40-8 ; ௮௬. 1-3.) 

7. அவ்வண்ணமே அவர் தமிடத் 
தில் ஞானஸ் கானம் பெறுமபடிச்குப் 

Youu Gans தாரளான ஐனங்சசப் 
பார்த்து? விரியன்பா ம்புக குட்டி களே! 

வரப்போகிற கோபாக்கனைக்குத் தப் 
பித்துக்கொள்ள உங்களுக்கு வகை 
காட்டினவன் யார்? (மத. 3-7; 

29-98.) 

5. ஆகையால் தவத்துக்கு ஏற்ற பல 
னைக்சொடுங்கள் ; எங்களுச்குப் பரிதா 

வாக அ௮பிரகாம் இருக்கிராரான்.நு 

சொல்லத் தொடங்காதேயுங்கள். ஏ 
னென்ருல் சர்வேசுரன் இந்தக் கல்லு 
களினின்று அபிரகாமுக்குப் புத்திரா 
களைப் பிறப்பிக்க வல்லவா யிருக்கிராா 
என்,று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 

  

0, இப்பொழுதே, மாங்களின் வேர 
Gh கோடரி போடப்பட்டிருக்கின் 

றது. கையால் நற்கனி கொடாத 
மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு, அக்கினியி 

லே போடபபடும் என்ஞுர், | 

  
10. அப்போது ஜனங்கள் : அப்படி. 

யானால், நாங்கள் என்ன செய்யவேண் । 
டும் என்று ௮வனாக் கேட்டார்கள், 

11. ௮வர் அவர்களுக்கு மாறுத்தார 

மாக; இரண்டு சட்டைசளையுடைய 
வன் இல்லா தவனுக்குக்கொ டுப்பா ஞை; 
ஆகாரத்தையுடையவனும் ௮வவ ண் 

ணம் செய்வானாக என்றளூர், (இயா. 
2-15; 1] ௮௬. 3-17.) 

  

என்றர்த்தமாம், 
1. சதுர்ந்நபாகபதி என்பது ஒரு 

2 ஆண்டவருடைய வரகசியம் அவரக்தண்ட£யிற்று என்பது அவர் வனாக்தரத் 

சை விட்டு, நாட்டுக்குள்ளே போய் இரட்சகருக்கு வழியாயத்தம் செய்யத்சக்கதாக & sag 

கைப் பிரசங்க ஆண்டவரால் கற்பிக்கப்பட்டாளொன்று அர்த்தமாம். 

தேசத்தில் நாலிலொரு பங்குக்கு ௮தபஇ 

    கறந்தவவவைளை அனையை ககவளிளவை. அடர்வு, சவபண்ணை ain mitment ants cena tt   ப அரக்கி 
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146 லூக்காஸ் 8-ம் அதிகாரம். 
  

12. பின்பு ஆயக்காயரும் ஞானஸ் 
கானம்பெத வந்து : போதகரே! நாங் 
கள் என்ன செய்யவேண்டியது என்று 
௮வளராக் கேட்டார்கள். 

18. அவரோ, ௮வர்களைகோக்கி : 
உங்களுக்குக் கற்பிக்கப்பட். டி.ரக்கிற 

SDS) அதிகமாய் ஒன்றும் செய்யாகு 
ருஙகள் GT ear (np, 

ரை வினாவி: நாங்களும் ௦ செய்யவேண் 

டியகென்ன என்முர்கள்,. அவர்களு 

க்கு அவர் மறுமொழியாக ; நீங்கள் 

ஒருவரையும் பலவர்தஞ்செய்யாதே 

புங்கள் ; ௮பாண்டஞ்சொல்லாதேயுங் 
'கள்; உங்கள் சம்பள க்தகைக்கொண்டு 

 மனத்இருப்சயொயிருங்கள் வன்றார், 

1h. 
லாரும் அழுளப்பலாக் குறித்து ஒரு 

| வேளை Qa srr Bim ger goo 
என்று எண்ணி, தங்கள் இருதயங்களி 
லே யோடத்துக்கொண்டிருக்கையில், 

16. அருளப்பர் பிரத்தியுத்தார 

மாக எல்லோனாயும் நோக்கிச் சொன் 

னதாவது : கான் ஜலத்தினால் உங்கள 
க்கு ஞானஸ்கானங்கொடுக்கிறது மெ 

அனால் என்னிலும் வல்லவர் 

அவ (இடைய LI B 

ப்படி.பிருக்க. ஜனங்கயபொல் DING MND DS   
  ।ய்யே; 
அழுவ ர் வருகிறர்; 
ரட்சைகளின் வாரை அவிழ்க்க நான் 
பாத்திரவானல்ல; ௮வரே உங்களுக்கு 
இஸ்பி4, த்துசார் துவினாலும் ௮க்கினியி 
னாலும் ஞானஸ்சானங்கொடுப்பார். 
(த. ப் 11; மாற். 1-8; அரு. 1-20; 
| ௮, 1 3 11-16; 19-4.) 

| 19, அவருடைய சுளகு அவர் கையி 
லிருக்கெது : HAUT FOG! GM GOGH 

' தூற்றி, கோதும்பையைக் களஞ்பெத் 
இலே சோத்துக் கொள்ளுவா£ ; பதர் 

| களையோ அவியாத: அக்கினி! பிலே சுட் 

அடரிப்பார் என்றார். 

  
14. 0 PG த போர்ச்சேவகரும் அவ 

  

  
| 

  

18. மற்றும் ௮கேக ஈல்ல பூத்திகளை 
யும் சொல்லி ஜனங்களுக்குப் ! போ 
இத்தார். 

10. அப்படியிருக்க, இராச்சியத் 
e . ௪ cy 

இன் சதுரத்த பாகபதியாகிய எசோது 
என்பவன் தன் சகோதரன் மனைவியா 
கிய எரோதியாளைப்பற்றியும், தான் 

e . ‘ . ° ‘ ௬ 

செய்திருக்க சகல பொல்லாங்குகளைப் 
பற்றியும் அ௮ருளப்பரால் கண்டிக்கப் 
பட்டபோது, (மத. 14-4; மாத். 6-17.) 

20, அவன் அருளப்பரைச்சிறையில் 
அடைத்து, (கான் செய்த) மற்ற ௮க் 
கிரமங்களோடு இதனையும் கூட்டினான். 

21. ஜனங்களெல்லா ரும் ஞானஸ் 

நானம் பெறுகிறபோது சம்பவித்த 

CaO safle, யேசுகாதரும் ஞானள் 
கானம்பெ று ஜெபஞ்செய்கையில், பர 
பாண்டலம் இ றக்கப்பட்டு, (மத் 59-17: 

17-59; லூசு, 0-3; 2 இமா, 1-17.) 

22. இஸ்பிர்த்துசாந்துவானவர் தேக 

வடிவாய் புடுவைப்போல் அவர்மேல் 

இறங்க, பரலோகத்தினின்று 9 தர் குர 
லொலியும் உண்டாகி ; நீரே ஈமது கேச 
குமாரன் ; உமதுபேரில் பிரியமாயிருக் 

கிம் என்றுச த்தித்தது. (மத்.3-17.) 

23. அப்போது யேசுகா தருக்கு ஏறக் 
குறைய முப்பது பிராயமாகக் அுவச்சி 
னனுமன்றி, ௮வா சூசையப்பருக்குக் 

குமாரனாக எண்ணவும் பட்டிருந்தார். 
சூசையப்பர் ஏலியினின்றும், ஏலி மத் 

தாத்தினின்றும், 

24. மத்தாத் லேவியினின்றும், லேவி 
மெல்க்கியினின்றும், மெல்க்கி ஜான்னை 

யினின்றும், ஜான்னை யோசேப்பினின் 

னும், 

25. யோசெப் மத்தாத்தியாவினின் 

அம், மத்தாத்தியா அஆமோஸினின்.றும், 

அமோஸ் நாகூமினின்றும், நாகூம் எஸ் 
லியினின்றும், எஸ்லி காகேயினின்றும், 

  

16. அந்த அக்கினி பெந்தக்கோஸ்த் என்ற இஸ்பிரீத் ஐசாக் த இருகாளிலே அப் 
போஸ்தலர்கள் பேரில் இற௩ளெ அக்கினியும், ஆத் துமங்களைச் சத்.இகரிச் தத் தேவச்கேக 
ogre எரியட்பண்ணுகற இஷ்டப்பிரசாதமாகறெ அக்கிணியுந்தான். 

      
 



  — 

லுூக்காஷ் 8-ம் அதிகாரம். 
  

90. காகே .மாகாத்இினின்றும், மா 
காத் மத்தாத்தியாவினின்றும், மத்தா 
_த்தியா செமேயினின்றும், செமேய க 
| யோசேப்பினின்றும், யோசேப் யூதா 
| p 

| 
| 

| 

வினின்றும், 

. 97. யூதா யோவான்னாவினின்றும், 

' யோவான்னா மாஸாவினின்றும்,சொஸா 
' சொரோபாபெலினின்றும், சொரோ 
பாபெல் சலாத்தியேலினின்றும், சலா 

 ததியேல் கேரியினின் றும், 

98. நேரி மெல்க்கியினின்றும், மெல் 

க்கி இத்தியினின்றும், அத்தி கோசனி 

'னின்றும், கோசன் எல்மாகனினின் 

"றும், எல்மாதன் எரினின்றும், 

20. ஏர் ஜெசுவினின்றும், 

எலியேசரினின்றும், எலியேசர் யோரி 
மினின்றும், யோரிம் மத்தாத்தினின் 

றும், மத்தாக லேவியினின்றும், 

தெசு 

20. லேவி சிமையோனினின்றும், 

சமையோன் யூகாவினின் றும், யூதா 

யோசேப்பினின்றும், யோசேப் யோ 
னவினிறும், யோனா எலியாக்கிமினின் 

னும், 

். 81. எலியாக்கிம், மெலெயாவினி 

“ன்றும், மெலெயா மென்னாவினின்றும், 
மென்னா த் சாத்தாளினின்றும், மத் 
காத் தா நாத்தானினின்றும், சாத்தான் 

Bl als 'இனின்றும், 

௦2. தாவீது தெசெயினின்றும், 
ஜெசே ஒபேஇினின்றும், ஒஓபேது போ 

டாம், 

  

  
38. சேச் ஆதாமினின்் றும், ஆதாம் கடவுளினின்் றும் உண்டானவர்களென்று சொ. 

ல்லும்போ து, சேத் வரையிலுள்ளவர்கள் தங்கள் பிறப்பு வகையால் உண்டானவர்களென் : 

றும், ௮சாமோ கடவுளின், சிருஷ்டிப்பு முறையால் உண்டானவரன்றும் அறிக. இந்த : 

வம்ச வரிசைக்கும் அர்ச். மச்தேயு கொடுத்த வம்ச வரிசைக்கும் சில வித்தியாசங்கள் உண் 

அர்ச், மத்தேயு தாவீது மகன் சலோமோன் வழியாச அர்ச். குசையப்பரைப் பெ 

நற யாக்கோபு வரிசையிலே கோத்திர வழியை எடுத்துச் காட்டுகிறார். அர்ச், லூச்காஸலோ 
வென்றால், தாவீதின் மற்றொரு குமாரனாயெ நாத்தான் வழியாக wire. சூசையப்பரை 
வளர்த்த தகப்பனாகிய ஏலியின் வரிசையிலே வம்ச வழியை எழுஇக் கடண்பிக்கருர். 

வோஸினின்றும், போவோஸ் சலோ 
மோனினின்றும், சலோமோன் காஸ். 
ஸோனினின்றும், | 

3௦. நாஸ்ஸோன் அபினதாபினின் 

தும், அபினதாப் அருமினின்றும், 
டட ௫௨! ட் ஃ M »] _ if 

ஆரும் எசரோனினின்றும், எசரோன் | 

பாசோ ஸினின் றும், பாரோஸ் யூதாவி | 
னின்றும், | 

| 
>. * e * * 

21. யூதா யாக்கோபினின்றும், யாக் ! 
கோப் ஈசாக்கனின்றும், ஈசாக் அபிர | 

காமினின்.றும், அ௮பிரகாம். தாரேயி 

னின்றும், காசே நாக்கோரினின் றும், 
| 

| 

35. நாக்கோர் சாளுக்கினின்றும், 
e க “ . | 

சாரூக் இராகாவினின்றும், இராகாவு 
பாலேக்கினினறும், ஏபேரி | 

னின்றும், வபேர் சாலேயினின்றும், 

பாலேக் 

36. சாலே காயினானினின் இம், | 
காயினான் அற்பக்சா இனின் றும், அற். 

பக்சாத் சேமினின்றும், சேம் நோவா | 
் | 

| | 
| 

வினின்றும், நோவா லாமேக்கினின் 

அம், 

OY. லாமேக் மத் நுசலேயினின் றும், | 
oo லை . Cg Bes ம் ae க்। 

LD BDNF மல a] (08) He 5, 50 ணி 1, ம (62) | 

ஜாரே த்தினின்றும், ஜார்க் too Cov 

யேலினின்றம், மலாலேயேல் காயி! 

னானினின்றும், | 

38. காயினான் எனோஸினின்றும், : 
எனோஸ் சேத்தினின்றும், சேக் ஆதா | 
மினின்றும், ஆதாம சடவுளினின்.றும் ' 

உண்டானவாகளாம். | 

| 

எப்படியிருச்சாலும் இருளேயும் தாவீதின் பிதிர்வழிதான். அர்ச், லூக்காஸ் அர்ச். குசை 

யப்பரை ஏலியின் மகனாக வரைந்ததற்கு வேதபாரகர்கள் பல முகாந்சரஞ் சொல்லுகிறார் 
கள், அவைகளில் இரண்டு முகாந்தரங்களை மாத்திரம் இவ்விடத்தில் எடுத்துக் காட்டு | 
  rete en



  

  

148  gyréetian 4m அதிகாரம். 

6. இவைகளினமேல் சாவ அதிகாரத் 
தையும், இவைகளின் மகிமையையும் 
உமக்குத் தருவேன். ஏனெனில், இவை 
கள் எனக்குக் கையளிக்கப் பட்டிருக் 
இன்றன; எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு 
இவைகளைக் கொடுக்கிறேன். 

4-ம். அதிகாரம். 

பசாசினால் சோதிக்கப்பட்ட தும், ௩௪ 

சோத்.தூரில் ஜெப ஆலயத்தில் பிரசங்இத் 

தீதும், கப்பர்சாவும் ஊரில் பேய்பிடித்த   வனையும், இராயப்பருடைய மாமியாளை 7. ஆதலால் நீர் என்முன்பாக விழு 

யும், வேறு பல வியாதிக்காரர்களையும் : ந்து BMS SET, இவையெல்லாம் 
சொஸ்தப்படுத் தின தும். உம்முடையதாயிருக்கும் என்றது. 

| 

| பேசுராதர் நாற்பதுகாள் ௨ உபவாசமாயிருக் து 
| 

| 

| 

| 
| 
| | 

1. யேசுகாதர் இல்பிரகஅசாந்துவி ! 
ஞல் அிறைந்தவராய் யோர்தான் நதி மாக உள் தேவனாகிய ஆண்டவரை 

யை ட்டுத திரும்பி, இஸ்பிர் sae நமஸ்கரித்து, Hour ஒருவரையே சே 
னால் BGO) I தீதுக்குக் ம கொண்டுபோ ப விப்பாயாக 5 என்று எழுதி பிருக்கிறதே 
சுப்பட்டு, (மத. 4-] ச மாந. 1-12.) என்னார். (உபா. 0-13.) 

8. அத; DG யேசுநாதர் மாறுத்தார 

2. அங்கே காற்பது நானிருந்த, பசா... 9, மீளவும் பசாக ௮வரை எருச 
கினால் சோ திக்கப்பட்டார். அர்தராட் ' லேம்ககருச்குக் கொண்டுபோய், தே 
களில் அவர் ஒன்றும் புசியாமலிருக் ' வாலயத்தின் சிகரத்தின்மேல் அவரை 

தார்; பின்பு அவருக்குப் பசியுண்டா : நிறு.தஇ : நீர் ே தவசு கனானால், இங்கிரு 
eo ந்து கீழே குஇயும், 

© gyre WAP Diy GFTH அவரைப் 10. எனெனில் உம்மைக் காப்பாற் 
பார்தது: நீர் தேவசு தனாகில், இந்தக்கல் றும்பொருட்டு அவர் தம்முடைய 
அப்பமாகும்படி. சொல்லும் என்றது. | தூ தர்களுக்கு உம்மைக்குறித்துக் கட் 

டசையிட்டிருக்கிறுர் என்றும், 

  
1. யேசுநாதர் அதற்கு மாறுத்தார 

மாக: மனிதன் அப்பத்தினால்மா த்தர 11. உமது பாதம் ஒருவேளை கல் 
மல்ல, சர்வேசுரனுடைய எந்த வார்த் | லில் மோதாதபடிக்கு அவர்கீள் தங்கள் 

தையினாலும் (0 9ழைக்கிறானென்.று எழு । கரங்களிலே உம்மை ஏந்திக்கொள்வார் 

தப்பட்டிமுக்கிறது என்னா. (உபா, ! களென்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது 
(8-3; ws. 4-4.) என்றது. (௪௩. 00-11.) 

      
பின்பு பசாக ௮வரை உயர்த்து 12. யேசுகாதர் அதற்கு பிரத்தியுத் 

மலையின்மேல் கொண்டுபோய், ஒரு |, தாரமாக : உன் தேவனாகிய ஆண்டவ 
கணப் பொழுதிலே உலகராச்சயங்  மைச்சோதியாதிருப்பாயாக என்று 
களையெல்லாம் அவருக்குக் காண்பி | சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே or oral. 

| தீது 2 (e147. 6-16.) 
t 

| OC main. 1-வ.து ஏலி, யாக்கோபு இருவரும் கூடப்பிறந்த சகோதரர் முறையில், ஏலி 
| என்பவர் சலியாணஞ்செய்து, பிள்ளையின்கி இறந் ஐபோயிருந்தால், ௮வர் பெண்சாதி 
வையத் தேவகட்டளைப்படிக்கு, யாக்சோபு கலியாணம் செய்து பிள்ளையைப் பெந்றால், 

, அந்தப்பிள்ளேயை யாக்கோபின் மகனென்றாவத, ஏலியின் மமனென்றாவத சொல்லலாம். 
| Qe) a. யாக்கோபு குசையப்பரமைப் பெற்றபின் இறந்துபோயிருந்தால், ஏலி அவனா 

| வளர்தத்திருக்கலாம். அப்படியிருந்சால் சூசையப்பரை ஏலியின் மகனென்று சொல்லவும் 
| நாயமுண்டு, ப   
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18. ௮ன்தியும் சோதனையெல்லாம் 
முடிந்தபின்பு, பசாசு சிலகாலத்துக்கு 
அவனா விட்டு ௮கன்றுபோய்விட்டது. 

14. பின்பு யேசுநாதர் இஸ்பிரீத்து 
சார்துவின் வல்லமையால் சலிலேயா 
நாட்டுக்குத் தரும்பிவர்கார், அவரு 
டைய தீர்த்தியும் அ௮த்தேசமெங்கும் 
பரம்பிற்று. (மத். 4-12; wr. 1-14.) 

15. ஏனெனில் ௮வர்களுடைய ஜெப 

ஆலயங்களில் ௮வர் உபதேசித்து வற் 
திதுமல்லாமல், எல்லாராலும் புகழவும் 
பட்டார், 

10. பின்பு தாம் வளர்க்க நசமாத் 
தாருக்கு அவர் வரது, தமது வழக்கத் 

இன்படி ஓய்வுநாளிலே ஜெப ஆலயக் 
தில் பிரவேசித்து, வாசிக்க எழுந்து 
நின்றா. (மக 2-1; 12-94; மாற, 

6-1; அப், 13-14; 17-2.) 

197, அப்பொழுது இசையாஸ் தீர் 

க்கதரிசிபின் ௮கமம் அவருக்குக் கொ 
டுக்கப்பட, ௮வர் புஸ்தகத்தை விரித்த 
போது தென்பட்ட இடத்தில் எழுதப் 

பட்டிருந்தகாவது : 

18. அண்டவருடைய இஸ்பிர்த்து 
வானவர் என்மேலிருக்கிருர். அதலால் 
௮வர் என்னை ௮ரிஷேகம்பண்ணித் தரி 
கீதிருக்கூச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங் 
கிக்கவும், இருகயம் கொறுங்கினவர்க 
ளைக் குணப்படு த்தவும், 

ஷத்தையும், பிரதிபலன் காளையும் பிர 
சங்கிக்கவும் என்னை அனுப்பினார் என் 
பதாம். (இசை. 01-[.)     
வகை தெரியாதிருந்தது. அப்போது 
வைத்திருப்பார்கள். 

அவவை தககி உ வவைவைக் வவட வகைய வ லவதக் கம்பை eens 

  

  
19, சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுத. 

லையையும், குருடருக்குப் பாவையை 

பும் பிரசத்தப்படுத்தவும், மனமுடைந ப 
தவர்களைச் ருயாசீனராய் அனுப்பிவிட 
வும், அ௮ண்ட.வருச்சுப் பிரியமான வரு : 

13. பசாசு சிவ காவ த் துக்கு அவரை விட்டுப் போனது என்கும்போ த, அவருடைய 
பாடுகளின் காலம் வரையில் சோஇக்க வரவில்லை என்பதாகத் சோன்றுகற து. 

20. புஸ்தகத்தைச் சுநட்டி:--- அக்காலத்தில் கந்தைத் துணிகளால் காஇதம் செய்கு 
தோலைப் பதனிட்டு, ௮.இல் எழுதிச் சுருட்டிச்சட்டி 

20. பின்னும் ௮வா புஸ்த்கத்தைச் 
சுருட்டிப் பரிசாரகனிடத்தில் கொடு. 
தீது, உட்கார்ந்தார். ஜெப ஆலயத்தி 
லிருந்த எல்லோருடைய கண்களும் 
௮வர்மேல் கோக்கமாயிருக்கன. 

21. ௮ப்போது யேசுநாதர் ௮வர்க 
ளோடு பேசச் தொடங்கி: இன்று 
இரந்த வேதவாகியம் உங்கள் காதுக 
ளில்விழுர்து, நிறைவேறிற்று என்னார். 

oo 22. சகலரும் அவருக்குச் சாட்டு 
கொடுத்த, அவா் வாயிலிருந்து புறப் 

பட்ட அருளவாக்கியங்களைக் குறித்து 
ஆச்சரியப்பட்டு : இவர் சூசையின் மக 
னல்லவோ என்ரர்கள். (சங். 44-9; 

மத். 18-51; மாற, 0-2; ௮௬. 0-12,) 

25. அப்போது அவர் அவர்களை 
நோக்கி: வைத்தியனே, உன்னையே ; 

செளக்கியப்படுத்திக்கொள் என்கிறபழ 
மொழியை எனக்குச் சொல்லி, கப்பா 
நாவும்உரில் எவ்வளவோ பலத்த காரி 
யங்கள் செய்யப்பட்டதாகக் சேள்விப் 
பட்டோம்; அவைகளை உன் ஜென்ம 
ஊரா௫ய இவ்விடத்திலும் செய்யெ 

ன்று சந்தேகமற எனக்குச் சொல்லு 
வீர்கள் என்னார். (ug. 4-23.) 

21. மேலும் அவர் தஇருவுளம்பற்றி 

னதாவன : எந்தத் சரக்கதரிசியும் தன் 
ஜென்ம நாட்டில் அங்ககேரிக்கப்படா 

னென்று மெய்யாசுவே உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறேன். (மத். 12-57.) 

எலியாகடைய நாட்களிலே 

மூன்று வருஷமும், ஆறு மாதமும் 

வானம் அடைபட்டுக் தேசமெங்கும் 
மிகுந்த பஞ்சமுண்டா னயபோது, இஸ் 
ராயேலருக்குள் ௮சேகம் விதவைகள் 
இருந்தார்கள். (3 ௮ரசா. 17-39) 

18-1: இயா. 5-17.) 

25, 
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லூக்காஸ் 4-ம் ௮.ிகாகம். 
  

26. ஆயினும் சிதோன்றாட்டில் சளப் 
தாவூரிலுள்ள ஓர் கைம் பெண்ணிடச் 
இலேயன்றி, அவர்களுக்குள் வேறே 
யாரிடத்திலும் எலியாஸ் அளுப்பப் 
படவில்லை. (3 ர. 17-9.) 

27. ௮வவண்ணமே எலிசேயு என் 
னும் தீர்க்கதரிசியின் காலத்திலே, இஸ் 
சாயேலருக்குள் அநேகம் குஷ்டரோகி 
கள இருந்தார்கள். ஆயினும் சீரியாதே 
சத தானுகிய நாமா ஜொழிய, Hui & 
ளில் வேரொருவளனும் சுத்தமாக்கப்பட 
வில்லையென்று சத்தியப்பிரகாரம் உங் 
களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்ஞுர், 
(4 7. 5-14.) 

28. QensaGac@ Gous அலயகத 

இலிருந்த யாவரும் கோபம் நிறைக்க 
வர்களாய், 

20. எழுந்து, அவரை ஊருக்குப் பூற 

ம்பே தள்ளி, கங்கள் ஊர் கட்டப்பட் , 

டிருந்த மலையின் உச்சியிலிருந்து அவ , 
ரைத் தலைகீழாகத் தள்ளிவிடும்படி. 

அ௮வவிடமட்டும் ௮வளாக் கொண்டு 

போனார்கள். 

30. அவமோவெனில் அவர்கள் 

நடுவே ஈடஈது, போய்விட்டார். 

31. பின்பு அவர் கலிலேயா நாட்டின் 

பட்டணமாகிய கப்பாகாவும் நகருக்குப் 

ட போ ப், ங்கே ஒய்வகாட்களில் அவர் 

களுக்குப் போதித்துவந்தார். (மத். 

4-13: மாத. 1-21.) 

82. அவருடைய வாக்கியம் ௮இகா ர 
முள்ளதாயிருந்தபடியால், அவருடைய 
போதகத்தைப்பற்றி அவர் கள் ச்சரி 
யப்பட்டார்கள். (மத். 7-25.) 

98. அப்பொழுது, ஜெப அலயக் 
தில் ௮சுத்தப் பேய் பிடிச்ச ஒரு மனி 
தனிருகர்கான். ௮வன் உரத்த சத்தமா 
ய்க் கூப்பிட்டு: (மாற். 1-23.) 

ல் 

94. கசாோரோனுவாகிய யேசுவே ! என் 
னைச் சும்மாவிடும்; எங்களுக்கும் உமக் 

  
' லடைந்து, ஒருவர் ஒருவரை நோக்கு ; 

இது என்ன வாக்கு£ வல்லமையோ 

  

| tor அவரிடத்தில் கொண்டுவந்தார்   

கும் என்ன? எங்கமைக் கெடுக்க வர் 
தீரோ£? உம்மை இன்னாரான்று அறி 
வேன் ; நீர் சர்வேசுரனுடைய பரிசத் 
தா என்மான். 

35. யேசுகாதர் ௮வளை அதட்டி. 2 

நீ பேசாதே, இந்த மனிதனை விட்டுப் 
போ என்றார். அப்பொழுது பேய் 
அவனைச் (சபை). ஈடுவில் விழத்தாட்டி. ட 
அவனுக்கு ஒரு பொல்லாப்புஞ் செய் 
யாமல், அவனை விட்டுப்போயிற்று. 

  
0. இதினாலே எல்லோரும் இகி 

டும் ௮திகா] த்தோடும் பேய்களுக்கும் 

கட்டளையிடுகிருர். அவைகளும் ஓடி 

ப்போ கின்றே கு என்பார்கள். 

2. இதினிமித த்தம் அவருடைய இர் 

த்தி அந்நாட்டில் எவ்விடத்திலும் பரம் 

Fo gM. | 

38. பின்பு யேசுநாதர் ஜெப அல 

யத்சை விட்டெழுந்து, சீமோன் என் 

பவருடைய விட்டுக்குள் வர்தா. 

அங்கே சிமீமானுடைய மாமியாள் கடு 
ங்காய்ச்சலாய்க் கிடந்தமையாக் ல் ௮வ 

க்காக அவரை மன்டு (ply. GOT Hunt, 

(மத். 8-11; மாத், 1-30.) 

80. அவர் ௮வள பக்கமாயக் (Haat 

துநின்று, காய்ச்சலுக்குக் கட்டளையிட் 
டார்; அது gordo ALO BiB ogy. 
உடனே வுவள் எழுந்து Mai sows 

குப் பணிவிடைசெய்கதாள். 

40. பின்பு சூரியன் அஸ்தமித்த 

போது, சகலகும் தங்களுக்குள்ளே 
பற்பல பிணிகளால் வருத்தப்பட்டவ 

கள். அவரும் ஓவவொருவர் பேரி 

லும் தம்முடைய கைகளை வைத்து   
      

அவர்களைச் செளக்கியப்படு த்தினார். |



41. பசாசுகளும்: நீர் சர்வேசுர 
னுடைய குமாரனென்று சத்தமிட்டுக் 
கொண்டு, ௮கேகனா விட்டுப்போயின. 
ஆபினும், அவரைக் இறீஸ்துநா தரெ 
ன்று அவைகள் அறிந்திருக்தபடியால், 

| அவர் அவைகளைப் பேசவொட்டாமல் 
அதட்டினார். (மாற். 1-94.) 

. 42. பொ மூ.துவிடி. யவே, அவர் புறப் 

பட்டு, வஞக்தரமான ஓரிடத்துக்குப் 

ப "போனார். ஜனங்கள் ௮வளனாக் தேடிக் 
கொண்டு, ௮வரிடமட்டும்வர்து, ௮வர் 
தங்களைவிட்டுப் போகாதபடி அவரை 

நிறுக்திக்கொள்ளப்பார்த்தார்கள். 

  

. 43, அவர் அவர்களை நோக்கி : நான் 

மற்றப் பட்டணங்களுக்கும் சர்வேசுர 

“னுடைய இராச்சியக்கைப் பாசங்கிக்க 
வேண்டும்; எனெனில், அதற்காகவே 

: DY COIt it ff. tl 19 HED S ன் ol ன்முர், 

AA, பின்னும் ௮வர் கலிலேயாகாட்டி 

அள்ள ஜெப ஆலயங்களில் பிரசங்கித் 
' அக்கொண்டுவர்தார். 

| 5-ம். அதிகாரம். 
| 

யே. காதர் இராயப்பருடைய பட$லிருந் து 
பிரசங்கித்ததும், அற்புகமாய்த் இரளான 

மச்ச௩்களைப் பிடிக்சச்செய்க தும், குஷ்ட 

ரோதியை யம், இமிர்வாதக்காரனையும் 

குணமாக்னெ தம், மத்தேயு என்பவரை 

அழைச்சு தும், 

1. பின்பு சம்பவித்தகாவது: அவா 
தஜெனேசசேத் என்னும் ஏரிபினருகெ 

வாக்கிய கத்தைக் கேட்கும்படி, Harte. 

த்தில் வந்து 'நெருங்னர்கள். 

2. அப்போது ஏரியோரத்தில் இர 
ண்டு படகுகள் நிற்கக் கண்டார். மீன் 
பிடிக்கிறவர்கள். சீழேயிறங்கி வலைசளை 
அலைசிக்கொண்டிருந்தார்கள. 

3. அவைகளில் ஒன்றாயெ சமோனு 
டைய படகிலே அவர் ஏறி, கமாக்குச்   Smee 

ae ' அதிகாரம். 

  

  
| 

ற்கையில், இரளான ஜனங்கள் கேவ , 

  
  

சற்றுத் தரத்தில் அதைத் . தள்ளும் 
படி. அவரைக் கேட்டுக்கொண்டு, ah 
கப் படகில் உட்கார்ந்து ஜனங்களுக்கு 
> Ga BRUM, 

4. உபதேடுத்து முடிந்தபின், மோனை 
கோக்கி : படகை அழத்திலே தள்ளிக் 
கொண்டுபோய், மீன் பிடிப்பதற்கு 
உங்கள் வலைகளை விசுங்கள் என்மார். 

5. சீமோன் பிரக்தியக்காரமாக 2 
போதகரே, காங்கள் இரவெல்லாம் 
பிரயாசப்பட்டும், ஒன்றும் அகப்பட 
வில்லை; ஆகிலும் தேவ! ருடைய வார்த் 

தையின்படியே வலையை விசு வேன் 
என்ஞார். 

6. அப்படி. அவர்கள் செய்தவுட 
னே, சுங்கள் வலை இழிந்து போகத் 

கக்க எராளமான மச்சங்களை வளைத் 

துப்பிடிக்காரகள், 

0. அப்போது மற்றப் படடிலிரு£த 

கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவி 

செ ய்யும். டி, அவா களுக்குச் சயிக்களே 
காட்டினார்கள். அவர்களும்வந்து, இர 

ண்டு படகுகளையும் நிரப்ப, அவைகள் 
இட்ட டத்தட்ட அமி pa Ber போறதா 

பிரு ந்தன. 

8. சீமோன் இராயப்பர் இதைக் 
கண்டவுடனே, யேசுநாதருடைய பா 
தத்திலேவிமுந்து : ஆண்டவரே, நான் 

பாவியான மனுஷன், என்னைவிட்டு 
அகலும் என்ஞுர், 

9. ஏனெனில் அவர்களுக்கு அகப் 

பட்ட மீன்பாட்டினிமித்கம், அவரும் 

aan his சகலரும் பிரமிப்படை 
ந்திருந்தார்கள். 

10. அவ்விதமே சீமோனுடைய 
தோழராகிய செபதேயின் குமாரர் 
இயாகப்பரும் அருளப்பரும் (a 
படைந்திருக்கார்கள்.) ஆனால் யேசுநா 
தர் சமோனைகோக்கி : பயப்படாதே 
இது முதல் நீ மனுஷரைப்,பிடிக்கெறவ 

யிருப்பாய் என்ளார், (மத். 4-39 ; 
மாற், 11-19.) 

  
 



  

162 இரக்காஸ் 5-ம் அதிகாரம். 

டாடா 

  

1]. ஆதலால் அவர்கள் படருகளைக் 
BOT EHS தள்ளினபின், எல்லாவழ் 
றையும்விட்டு, ௮வரைப் பின்சென்ஞர் 
கள். (மத். 4-20; லூக். 19-97,) 

12. மீளவும் சம்பவித்ததாவது : 
யேசுநாதர் ஒரு பட்டண SBA Hsien 
ரிலே, கிறைகுஷ்டனான ஓர் மனிதன் 
அவரைக்கண்டு, முகங்குப்பு றவிழுக.து : 

| ஆண்டவரே ! தேவரிருக்குச் இத்தமா 
னால் என்னைச் சுக்கமாக்க உம்மாலே 
கூடுமென்று மன்ரூடினான். (மத. 8-2; 
மாற். 14-40.) 

13. அவர் தமது கரத்தை நீட்டி, 
அவனைக் தொட்டு: சித தமாயிருக்க 

றேன், சுத்தமாயிரு என்ளார். என்ற 
வுடனே குஷ்டரோகம் அவ: ளேவிட்டு 

நீங்கிற்று, 

14. பின்னும் ௮வர் இதை ஒருவ 
ருக்கும் சொல்ல மேவண்டாமென்று 

அவனுக்குக் கட்டளையிட்டு ; நீ போய் 

ஆசாரியனிடத்தில் உன்னைக்காண்பித் 
அ, உன் சுத்இகரிப்புக்காக மோயீசன் 
கட்டளையிட்டபடியே அவர்களுக்கு 
அ.த்காட்சியாகக் காணிக்கையைச் செ 
லுத்து என்னார். (எண். 14-14.) 

15. ஆயினும், ௮வருடைய கர்த்தி 
அ ிகமாய்ப்பரம்பவே, திரளான ஜனங் 
கள் ௮வருடைய வாக்கைக் கேட்சவும், 
தங்கள் வியாதிகளில் ei on sinew 
வும் கூடிவருவாரகள். 

10. அவ?ராவெனில், வனாந்தரத் 
தில் தனித்துப்போய் ஜெபஞ்செய் 

- வார். (மத. 14-20; மாற், 6-46.) 

17. பின்னும் ஒருநாள் சம்பவித்த 

தேதெனில் : யேசுகாதர் உட்கார்ந்து 
போதித்துக்கொண்டிருக்கையில், கலி 
லேயாவிலும் யூதேயாவிலுமுள்ள சகல 

ஊர்களிலிருந்தும், எருசலேம்ககரத்தி 
லமிருந்தும் வந்த பரிசேயரும், நீதி 
சாஸ்திரிகளும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். 

  

    

௮வர்களைக் குணப்படுத்துகிறதற்குக் 
Gil த்தருடைய வல்லமையும் இருக்கது. 

18. அப்போது இதோ, சிலமனிதர் 
இமிர்வாதமுள்ள ஓர் மனிதனைச் கட்டி 
லோடு தாக்கிக்கொண்டு, ௮வனை உள் 
ளே கொண்டுவரவும், ௮வர் முன்பாக 

வைக்கவும் வகைதேடினார்கள். (மத. 

9-2; wr. 2-3.) 

19, ஆனால் ஜனக்கும்பலினிமித் தம் 

அவளை எவ்வழியாய் உள்ளே கொண்டு 
வருகிறதென்று வகைகாழைல், விட் 
டின்மேல் ஏறி, ஒடுகளின் வழியாய் 

அவனை யேசநாதா முன்பாக மத்தி 

யிலே கட்டி.லோ டு இறக்கினார் கள. 

20. அவர்களுடைய விசுவாசத்தை 
அவர்கண்டு: மனிதனே, உன்பாவங்கள் 

உனக்குப் பொறுக்கப்பட்டன என்றார். 

21. அப்போது வேதபாரகரும் பரி 

சேயரும் : தேவதாஷணஞ்சொல்லுகிற 

இவன் யார்? கடவுள் ஒருவரேயன்றிப் 
பாவங்களை மன்னிக்கக் கூடியவர் யா 

என்று சொல்லி, யோடிக்கத்தொடங்கி 
CH wer. 

22. அனால் யேசுநாதர் அ௮வர்சளு 
டைய யோசனைகளை அறிந்து, அவராக 

ளுக்குப் பிரத்தியுத்தாரமாகத் இருவு 
ளம்பற்றினதாவது : நீங்கள உங்களிரு 

யங்களில் யோகிக்கிறதென்ன P 

23. பாவங்கள் உனக்குப் பொறுக்கப் 
பட்டன என்று சொல்லுவதோ, ௮ல் 
ல.து மீ எழுந்துநட என்றுசொல்லுவ 
கோ எது ௮இக எளிது? 

24. பூமியிலே பாவங்களைப் பொறுக் 

கும்படி மனுமகனுக்கு வல்லமை உண் 
டென்று, நீங்கள் ௮ றிர்துகொள்ளவே 
ண்டியதென்று சொல்லி, அவர் இமிர் 
வாதக்காரனைப் பார த் Si: இதோ, 
உனக்குச் சொல்லுக றேன், நீ எழுந்து 
உன் கட்டிலை எடுத்துக்கொண்டு, உன் 
விட்டுக்குப்போ என்றார், 

  

14. . மத், 8-ம் அதி. 6-ம் வசனத்தின் வியாக்யொனம் சாண்சவும். 
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இரக்காஷ் 5-ம். அதிகாரம். 

  

  

|” 
| 

டக உடனே, அவன் அவர்களுக்கு 
| முன்பாக எழுந்து, தான் படுத்திருந்த 
கட்டிலை எடுத்துக்கொண்டு, சர்வே 
| Gowri புகழ்ந்துகொண்டாடிக் கன் 

் £ட்டுக்குப் போனான். 

ட. 26. இதினாலே, எல்லோரும் பி பிரமிப் 
படைக்லு, சர்வேசகரனைத் தோகத்தரிக் 
ததுமன்றி, பயம் நகிறைந்தவர்களாய் : 

- ஆச்சரியத்துக்குரியவைகளை 
'சண்டேம் என்ஞார்கள், 

இன்று 

21. இவைகளுக்குப் பிற்பாடு, யேசு 
நாதா ப்பட்டு ஆயத்துறையில் உட் 

கார்ந்திருக்க லேவி என்னும் பேரு 
ள்ள ஒரு ஆயக்காரனைக் con wa 
ரைகோக்கி : என்னைப் பின்சென் துவா 

(மத், 9-0; 2-1-4.) al oor (ny ச 107 jp. 

285. அவர் எல்லாவம்றையும் விட்டு 

எழுந்து, அவரைப் பின்சென்ஞார். 

ட 29, மேலும் ௮ச்த லேவி என்பவர் தன் 

விட்டில் அவருக்குப் பெரியவிருந்து 

செய்தார். அப்போது அயக்காரரும், 

௮வர்களோடுகூடப் பந்தியமாந்த மற் 

வர்களும் பெருங் கூட்டமாயிருந்தார் 
கள். 

30. அதினிமித்தம் பரிசேயரும், 
' அவர்களுடைய வேதபாரகரும் முறு 

மறுத்து, அவருடைய சீஷர்களை நோ 

க்கி: நீங்கள் ஆயக்காரரோடும், பாவிக 
ளோடும் போசன பானஞ்செய்வா 
னேன் என்றார்கள்.   

91. அதற்கு யேசுகாதர் பிரத்தியுத் 
தாரமாக: வைத்்இயன் நோயாளிகளு 
க்கு அல்லாகே, சுகமாபிருக்கிறவாக 

      

  

. நீதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே 
பச்சா த்தாபத்துக்கு அழைக்க வந்தே 
ன் என்னார், 

98. மீளவும் அவர்கள் யேசுநாதனை 
கோக்க : ௮ருளப்பருடைய சஷர்கள் 
அடிக்கடி. ஒருசந்இபிடி கத, ஜெபம்பண் 

ணுகிழுர்கள் ; ச ட்ரிசேயருடைய சீஷர்க | 
ளும் அப்படியே செய்கிழுர்கள் ; உம் । 
முடைய சஷரோ, போசனபானம்பண் 
BNF Boy! wan 5 oD Sl என்ன ;த்தினாலே 

என்று கேட்டார்கள். (மாழ். 2-18,) 

24. அதற்கு ௮வர் : மணவாளன் 
ச oD ச யி 8 ௫ . 

தங்களோடு இருக்கையிலே, நீங்கள் 
மணவாளனுடைய கோழர்களை உபவா 
சிக்கச்செய்யக்கூடுமோ 7? | 

  

35. ஆகிலும் (Nawal GUM yt ear அவர்க 

னிடகீ இலிருந்து வடபடுகிற நாட்கள் 

வரும்; அந்த நா ட்களிலே Hout Bsn 

| 

| 
f 

உபவா௫ம் பண்ணுவ ! ர்ர்க।ள் GT ER (ap IT 

36. Der guih sail SORE G ஒரு 
உவமையையும் சொன்னார்; (அதா | 

agi) எவனும் புதிய வஸ்திரத்தில் 

னுண்டெடுத்துப் பழைய வஸ்திரத்து 
க்கு ஓட்டுப்போடமாட்டான் ; அப்ப 
டி.ச்செய்தால், ௮வன் புஇயதையும் 

கழிக்கிறான், புதியதில் எடுத்த ஓட்டும் 
பழையதுக்கு ஓவவாது. 

57. அவ்வண்ணமே, எவலும் புதுக் 

இராட்ச சசத்தைப் பழைய சித்தை 
களில் வார்க்கமாட்டான். வுப்படிச் 

செய்தால், புது ரசமானது சித்கைகளை 
வெடிப்பிக்கவே, ரசமும் சிந்திப்போம், | 

சுத்தைகளும் சேதமாகும். ப 
  

25. அகையால புதுரச, தீகைப் புலுச் 

சதை திசளில் வார் : 2கவேண்டும். அப் 

    
ளுக்கு வேண்டுவதஇல்லை. பொழு து இரண்டும் காப்பா நறப்படும். 

90. மத், 9-ம் ௮இ. 11-ம் வசனம் வியாக்யொனம் காண்க, 

35. ws. 9-15. வியாகீயொனம் சாண்க, 

28. மத். 90-17. வியாககயொனம் காண்ச.  



      

  

1184 லூக்காஸ் 6ம் அதிகம். 
  

89. அல்லாமலும், ஒருவனும் பழைய 4, எப்படி ௮வர் சர்வேகரனுடைய | 
ரசத்தைக் குடித்து, உடனே புது ரச | அலயத்தில் பிரவேடத்து, அசாரியர் 
த்தை விரும்பமாட்டான். பழைய மாத்திரமேயன்றி மற்றெவரும் உண் 
ரசமே தாவிளை என்பான் என்று திரு ' ணத் தகாத தேவசமூகத்து அப்பங் 
வுளம்பற்றினார், ப களை எடுத்து, தாமும் சாப்பிட்டு, 

தம்மோடு கூட இருந்தவர்களுக்கும் 

0-ம். அதிகாரம். கொடுத்தார் என்றார். (1 ௮. 21-06; 
யாத், 99-99.)   இறீஸ் துசாதர் சஷர்களுக்குச் சனுவாசப் 

பேன தும், சூம்பின கரச்சைச் செள 2. மேலும், மனுமகன் ஓய்வுகாளுக் 
யெப்படுத்தின தம், அப்போஸ்தலர்க கும் கா் தீ தராயிருக்கிருரன்று அவர்க 
ளைச் தெரிந்துகொண்ட தும், மலையின் ளுக்குத் இருவுளம்பற்றினார். 
மேல் செய்த பிரசங்கத்தின் சங்க்ஷேப ‘ 

Ae 6. பின்னும் வேறொரு ஓய்வுகாளி 

1. இரண்டாம் முகல் ஓய்வுகாளிலே லே அவர் ஜெப ஆலய தீதில் பிரவே 

அவர் விளை வு நிலங்களின்வழியாய்ப் சி த் அப் போ இக் (கும்படி யாபிற்று, 

போரும்போ௮, ௪ சம்பவித் த்தே! டு கீ அங்கே ஒரு மனிதனிருக்கான் : ௮வனு   
கொய்து, கைகளால் anaes peor தீது. (மத். 12-11; மாத, 3-1.) 
கள். (மத். 12-] ; மாற், 2-2 து , 

ட். வேதபாரகரும், பரிசேயரும் ௮வர் 
2, பரிசேயரில் சிலர் ட்ப கோ | மேல் குழ்றஞ்சாட்ட வழிகிடைக்கும் 

க்தி 2 ஓய்வு நாட்களிலே செய்யத்தகா | படி, அவர் ஓய்வுகாளிலே சுகப்படுத்து 

கதை நீங்கள் ஏன் செய்கிறீர்கள் என் வாரோ என்.று கவனமாய்ப் பார்த்துக் 
முர்கள். கொண்டிருந்தார்கள். 

| 
9. யேசுராதர் அவர்களுக்கு மாறுத் 8. அவரோ, அவர்களுடைய எண் ' 

தாரமாகச் சொன்னதாவது : தாவீ | ணங்களை அறிந்து, சூம்பின கையையு 
தென்பவரும், ௮வரோடிருந்தவர்க। டைய மனிதனைநோக்கி: நீ எழுந்து, 
ளும் பசியாயிருந்தபோது, அ௮வர்செய் | ஈடுவிலே கில் என்றார். அவனும் எழு 
ததை நீங்கள் வாசிக சதில்லையா ? ந்து நின்றான். 

  

209. இந்த உவமைக்கு அர்திதமாவது : பழைய இராட்ச ரசத்திலும், புது திராட்ச 
ரசம் ௮௪ மதுரமும் பெலமுள்ள தாயிருக் சா லும், பழைய ரசத்தைப் பானம் பண்ணப் 
பழகினவர்கள் புதிய ரசத் துக்குப் பிரியப்பட மாட்டார்களென்பது போல, பழைய ஏற் 
பாட்டின் ஆசாரங்களை ௮றுசரித் துக்கொண்டு வந்தவர்கள் உடனே புதிய ஏற்பாட்டின் 
மூறைமைப்படிக்கு கடக்கப் பிரியப்படமாட்டார்களென்பதால், அவர்களை மெள்ள மெள்ள 
அதில் உட்படுத்த வேண்டுமென்று அர்த்தமாம். 

1. மதல் ஒய்வுநாளில் :- -இவ்வாக்கியத் துக்குக் கிரந்தகர்,த்தாக்கள் பலவித Sure 
கயொனம் செய்கிருர்கள். அதில் ஒன்றை இங்சே குறிப்போம் : யூதர்களுக்குள் வருஷத் 
இலே முதல் வகுப்புத் இருசாட்கள் மூன்று ஈடந்தன. அம்மூன்றிலும் பேர்போனது 
பாஸ்குத் Berar. 2-வது பெர்தக்கோஸ்சஸ் இருசாள். 8-வது செகோப்பேயியா 
என்ற கூடாரத் திருகாள். இந்த மூன்றில் 2-ம் திருராளாயெ பெர்சக்கோஸ்தஸ் Oss 
வாக்யெத்தில் 2-ம் முதல் ஒய்வுசாளென்று சொல்லப்படுகின்ற து. இர்சக்கணக்கின்படி. 
முதலாம் முதல் ஒய்வு நாளென்முல், பாஸ்குத் இருசாளாகும். 8-ம் முதல் ஒய்வு காளென் 
ரூல் கூடார ச்.திருகாளாகும். 

4, மத், 19-ம் ௮இ. 4-ம் வசனம் வியாச்யொனம் காண்க, 
  

  
| 
| 

| 

    

 



  

  

9. அப்பொழுது யேசுகாதர் அவர் 

களை கோக்க; ஓய்வு காட்களில் ஈன் 
மைசெய்யலாமோ, தன்மை செய்யலா 
மோ, சிவனைக்காக்கலாமோ, அழிக்க 
லாமோ? நான் உங்களைக்கேட்கிறேன் 
என்று சொல்லி, 

10. அவர்கள் எல்லாரையும் சுற்றிப் 
பார்த்து, ௮ர்த மனிதனை நோக்கி: நீ 
உன் கையை நீட்டு என்றார். அவன் 

நீட்டினான். உடனே அவலுக்குக் கை 
சொஸ்தமாயிற்று, 

      
11. அவர்களோ, முழுப்பைத்தியம் 

பிடித்தவர்களாய் யேசுராதருக்கு என் 
ன செய்யலாமென்று ஒருவரோடு ஒரு 
வர் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள்.   12. அ௮ர்காட்களிலே சம்பவித்ததே 
தெனில் : sot ஜெபஞ்செய்யத்தக்க 
தாக, ஒருமலைக்குப் புதப்பட்டுப்போய், 

சர்வேசுரனை வேண்டிக் கொள்வதிலே 
இரவெல்லாம் செலவழித்தார். 

13. மேலும் பொழுதுவிடிந்தபோது, 

௮வர் தம்முடைய சீஷர்களை அழை 
த்து, அவர்களில் பன்னிருவரை த்தெரி 
ந்துகொண்டு, அவர்களுக்கு ௮ப்போ 
ஸ்கலர் என்று பெரிட்டார். (மத். 

(10-1; wis. 3-13.) 

  
14. (அவர்கள் யாளானில்) இராயப் 

பொன்று தாம் காரணப்பெயரிட்ட 
சீமோலும், இவருடைய சகோதரனா 

கய பிலவேர்தஇரரும், இயாகப்பரும், 
அருளப்பரும், பிலிப்பும், பர். தீ தலோ 
மேயும், 

15. மத்தேயும், தோமையாரும், 
அல்பேயின் குமாரனாகிய யாகப்பரும், 

செலோத்தேஸ் என்னப்பட்ட சீமோ 

னும், 

16. இயாகப்பருடைய சகோ.தரனா 
கிய யூதாவும், துரோகியான யூதாஸ் 
இஸ்க்காரியோத்து என்பவனுமாம்.   

  

  

17. பின்னும் ௮வர் அவர்களோடு | 
கூட. இறங்கி, மைதானமான. gi. 
தீதிலே நின்ளார், அங்கே அவருடைய 
சிஷாகூட்டமும், யூதேயாநாட்டின் எத் 
இசையிலிருந்தும், எருசலேம் ஈகரத்தி 
லிருந்தும், தீர், சீதோன் ஈகரங்களின் 

கடற்கனாகளிலிருந்தும் வந்த ஏராள 
மான ஜனங்களும் இருந்தார்கள். 

18. இவாகள் அவருடைய வாக்கை 
க்கேட்கவும், தங்கள் கோய்களினின்று 
சுகமாக்கப்படவும் வந்திருந்தார்கள். 
அசுத்தஅருபிகளால் உபாதக்கப்பட்ட 
வர்களும் சொஸ்தமானார்கள். 

10. அவரிடத்திலிருந்து ஒரு சக்தி 
புறப்பட்டு, எல்லாரையும் குணமாக்கி 
னபடியினாலே, ஜனங்களெல்லாரும் 

௮வராத் தொடும்படி வழி தேடிக்கொ 
ண்டிருந்தா ர்கள்,   

20. அப்போது Hat தம்முடைய 

சிஷர்கள்மேல் தமது சண்களை ஏறெடுத் 
அப்பார்த்துத் இருவுளம்பற்றினதா 

வது : தரித்திரர்களே, நீங்கள் பாக்ய 

வான்கள்: ஏனெனனில் சர்வேசுரனு 
டைய இராச்சியம் உங்களுடையது. 
(மத். 5-2.) 

21. இப்பொழுது பசியாயிருக்றெ 
வர்களே, நீங்கள் பாக்கியவான்கள் ; 
ஏனெனில் திருப்தியடைவீர்கள். இப் 
பொழுது அமுகறவர்களே, நீங்கள் 
பாக்கியவான்கள்; ஏனெனில் சிரிப்பீர 

(மத். 5-0.) 

22. மனுமகனைப்பத்றி ஜனங்கள் உ௫ 

களைப் பகைத்து, உங்களை விலக்கித் 
தூஷணித்து, உங்கள்பேறா gars 
ன்று தள்ளும்போ.து, நீங்கள் பாக்கிய 
வான்களாயிருப்பீர்கள். (மத். 5-11.) 

  ள். 

23. அர்காளிலே ௮கமகிழ்ந்து, களி 

கூருங்கள். ஏனெனில் இதோ, பரலோ 
கத்திலே உங்கள் சம்பாவனை ஏராளமர 
யிருக்கன்றது. அவர்களுடைய பிதாக் 
களும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு இவவண்ண 
மே செய்தார்கள். 8   
      

   



    

156. 

8. ஆனால் ஐசுவரியவான்௧களே, 
உங்களுக்கு ஐயோகேடு ; எனெனில் 
நீங்கள் உங்கள் அறு தலையடைந்திருக் 
இறீர்கள், (எக். 81-7; ௮மோஸ். 6-1.) 

25. திருப்தி ௮டைந்திருக்கிறவர்க 
ளே, உங்களுக்கு ஐயோகேடு ! ஏனெ 
னில் பசியாயிருப்பீர்கள் ; இப்போது 
இிரிக்கிறவர்களே, உங்களுக்கு ஐயோ 
கேடு! எனெனில் அழுது புலம்புவிர் 
கள். (இசை. 03-18.) 

20. ஜனங்கள் உங்களைப் புகழும் 

போது (உங்களுக்கு) ஐயோகேடு ! 
ஏனெனில் அவர்களுடைய பிதாக்கள் 
கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் இவ்வா 
றே செய்தார்கள். 

27. எனக்குச் செவிகொடுக்கிற உங் 
களுக்கு ரான் சொல்லுகிற தாவது : 
உங்கள் சத்துருக்களை நேகியுங்கள் ; 
உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன் 
மை செய்யுங்கள் ; (மீ. 5-44.) 

26. உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை ஆசி 

ர்வஇியுங்கள்; உங்கள்மேல் ௮பாண்டம் 
சொல்லுகிறவர்களுக்காக 
கொள்ளுங்கள் ; 

வேண்டிக் 

  

  
20, உன்னை ஒரு. கன்னத்தில். அடிக் : 

apes மறு கன்ன த்தையும் காட் 
டு; ௨ னிட படத்திலிருந்து உன் போர் 
வையைப் பறிக்கிறவனுக்கு உன் அக 
இயையும் எடுத்துக்கொள்ளத் தடை 
செய்யாதே. (ws. 5-389; 1 Oar. 
6-7.) 

80. உன்னைக் கேட்டுத எவனுக்கும் 

கொடு: உன்னுடையவைசகனைப் பறித் 
துக் கொள்ளுகிறவனிடத்தில் ௮வை 
கத் திரும்பக் கேளாதே ; 

31. மனுஷர் உங்களுக்கு எவ்விதம் 
செய்ய வேண்டுமென்று விரும்புஇறிர் 
களோ, அவ்விதமே நீங்களும் அவர் 
களுக்குச் செய்யுங்கள். (மத். 7-12.) 

62. அன்றியும் உங்களை நேசிக்க 
வர்களையே நீங்கள் நேசித்தால், உங்க 

| ளுக்குப் பலன் என்ன? பாவிகளும்   

. ண்ணியரா யிருக்க. 

தங்களை கேடக்கறெவர்களை 99 | 
ரூர்களே. (மத். 5-46.) ர ரர 

33. உங்களுக்கு ஈன்மைசெய்தெ 
at FORSCH நீங்கள் ஈன்மைசெய்தால், 
உங்களுக்குப் பலன் என்ன? பாவிக 
ளும் இவ்விதம் செய்கிருர்களே. 

34. எவர்களிடத்திலிருந்து (ரதி 

பலன்) பெற்றுக்கொள்ள சம்புகிதீர்க 

ளோ, அவர்களுக்கே நீங்கள் கடன் 
கொடுத்தால், உங்களுக்குப் பலன் 
என்ன? சரிக்குச்சரி பெற்றுக்கொள் 
ளலாமென்று பாவிகளும் பாவிகளுக் 

க் சடன்கொடுக்கிடுர்களே, (மத. 

5-42; a. 185-8.) 

39. நீங்களோ ௨ F GBS 
களைச் சிரேகியுங்கள் ; கன்மை செய்யுங் | 

  

ங்கள் 

கள்; எதுவும் எஇர்பாராமல் கடன் 

கொடுங்கள். அப்பொழுது உங்கள் 
சம்பாவனை மிகுதி யாயிருக்கும், அ.தி 

உன்ன தருக்குப் பூத்த ருமா பிருட பீர் 

கள் ; ஏனெனில் அவர் நன்றியறியாத | 
வர்களுக்கும், Souris ளுக்கும் காரு. 

  
36. ஆகையால் உங்கள் பிதா இரக்க 
ள்ளவராய் க்கிறதுபோ ல, நீங்க CP (HES SI 

ளும் இரக்கழுன ளவர்களாய் இருங்கள். 

37. ஒருவரையும் குற்றவாளிகள் ர் 

கத் தீர க்காதேயுங்கள் ; நீங்களும் கு குற் 

த்வா ஸிசகளாகத் நதீர்க்கப்படமாட்டீர 

கள். எவன்மேலும் ஆக்கினை த | தரவை 
பிடாதேயங்கள். உங்கள் மேலும் ஆக் 
இனை த் தாரவையிடமாட்டார்கள், 

னியுங்கள், 

வீர்கள். (மத். 7-1.) 

28. கொடுங்கள், உங்களுக்கும் | 
கொடுக்கப்படும் ; அமுக்கவும் குலுக்க 
வும்பட்டுச் சரிந்துவிழும் ல்ல ௮ளவை 
உங்கள் மடியில் போடுவார்கள். ஏனெ 
னில் நீங்கள் ௮ளந்த அளவினாலேயே. 
உங்களுக்கும் பதில் ௮ளக்கப்படும் என். 

மூர். (மத். 74) ் 

மன் 

“க்களும் மன்னிக்கப்படு 

  
 



  

  

89, Baroy ௮ வர் அவர்களுக்கு 
ஒரு உவமையைச் சொன்னார் : குருட 
னுச்குக் குருடன் வழிகாட்டக் கூடு 
மோ? இருவரும் குழியிலல்லோ விழு 
வார்கள் : ?   
40. சீவன் குருவு [க்கு மேற்பட்டல 

னல்ல; எவனும் தன் குருவைப்போல் 

இருப்பானாகில், உத்தமனாயிருப்பான். 

(மத். 10-24; ௮௬. 19-10.) 

41. நீ உன் கண்ணிலிருக்கி ற உத்து 
ரக்தைக் சவனியாமல், உன் ௪ காத 

ரன் கண்ணிலிருக்றெ துரும்பை ப்பார் 
க்கிறதென்ன £ (மத். 7-5.)   

42. அல்லு, உன் கண்ணிலிருக்கிற 
உத்திரத்தை நீயே பாராமல், உன் 
சகோதரனை நோக்க: சகோதரனே 
பொறு, உன் கண்ணிலிருக்கிற தரும் 
பை எடுத்துவிகெறேன் என்று சொல் 

| NS MYM SIG? கள்ள ஞானியே, 
| (ஒக்க முந்த உன் ௪ண்ணிலிருக்கிற உத் 
 இரத்தைத் தள்ளிவிடு. அதன்பின் உன் 

சகோதரன் கண்ணிலிருக்கிற தூரும் 
“பை எடுத்துப்போடப் பார்ப்பாய். 

» 
5... எனெனில் கெட்ட கனிபைக் 

கொடுக்கிற நல்ல மர முமில்லை ; 

| 
| 

| 
| 

| 

) 7-ம்! அதிகாரம், 

  
நல்ல 

கனியைக். கொடுக்கிற கெட்ட மரு. 
மில்லை, (மத். 7-18; } 2-33.) 

: 44. அகையால் ஓவவொரு மரமும் 

। தன்சன் கனியைக்கொண்டே அறியப் 
படும். | ஏனென்றால் முட்செடிகளில் 

 அத்திப்பழங்களைப் ப றிக்கிற துமில்லை ; 

டக்க ற் துமில்லை. 

42. ஈல்ல மனி தன் தன் இரு த்ய 

மாயே ல்ல பொக்ஷெத்தினின்று நல்ல 
வைககா எடுத்துக்காட்டுகிடன். கெ 
ட்ட மனிதனும் கெட்ட பொக்கிஷத்தி 

னின்று கெட்டவைகளை எடுத்துக் கா 
ட்டுகரன். ஏனெனில் இருதயத்தின் 
நிறைவாகரத்தனுல் வாய் பேசுகின் 

றது.     

'முள்ளியில் திராட்சக் குலைகளை அறு. 

  
  

46. சான் சொல்லுகிறவைகளை கீக்கள் . 
செய்யாதிருக்கையில், என்னை கோக்க. 
நீங்கள் 2? சுவாமீ! சுவாமீ! என்று 
அழைப்பா னேன்? (மத். 7- -213 
ரோ. 2-13,) 

47. என்னிடத்தில் வந்து, என் வாக் 
கயங்களைக்கேட்டு, ௮வைகளை ௮துச 
ரிக்கிறவன் யாருக்கு ஓப்பாயிருக்கிளு 

னென், று உங்களுக்குக் காண்பிப்பேன், 

(யாக. 1-22; மத, 7-2], 24.)   18. அழமாய்த்தோண்டி, கற்பாறை 
யபின்மேல் அஸ்இவாரமிட்டு, வீட்டைக். 

கட்டுகிற மனுஷனுக்கு ஓப்பாயிருக்கி 
முன், வெள்ளம் பு ரண்வெந்து, நஇயா 

னது அந்த விட்டின்மேல் மோதியும், 

HOF அ௮சைக்கமாட்டாமற்போயிற் 
று: வனெனில் அது கற்பாறையின் 
மேல் ௮ஸ்இவாரமிடப்பட்டிருக்கது, 

109. அனால் கெட்டும், ௮.நூசரியாத 
வன் அஸ்திவார மின்றி 'மண்ணின்மேல் 
தன் விட்டைக் கட்டின மனுஷனுக்கு 

ஒப்பாயிருக்கிறன். நதியானது அந்த 
விட்டின்மேல் மோகவே, அது விழுந் 
தது; அதின் சேதமும் மிகுதியாயிற் 
று என்றா ர், 

          
7-ம். அதிகாரம், 

யேசுநாதர் செ தூாரியனுடைய விசுவாசத் 
சைப் பாராட்டின தும், விசவையின் 
மகனை உயிர்ப்பி ச்த.தும், அறாளப்பர் தம் 
மூடைய சீஷர்களை யேசுகாதரிடத்தில் 
அனுப்பின. தும், பாவியான தர் on St 
fe) wt ஸ்.துகாதருடைய பாதத்தைத் தைல 

த்தால் பூன தும். 

]. ௮வர் தம்முடைய MTT FOO BS 

ளையெல்லாம் ஜனங்களின் செவிகளில் 

படச் சொல்லி டி த்த பின்பு, கப்பா 
நாவும் ஊருக்குப்போனார். (மத். 8-5.) 

2. அங்கே செநர்தூரியனுகிய ஒருவ 

வனுக்கு ௮ருமையாயிருந்த ஒரு ஊழி 
யன் வியாதிப்பட்டு, சாசக்டெர்தான்.   

"thereat aang
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38. அவன் யேசுகாதனாப்பற்றிக் 9. யேசுகாதர் இதைக் கேட்டு ஆச் ] 
கேள்விப்பட்டபோது, யூதருடைய | சரியப்பட்டு, தம்மைப். பின்சென்று 

| மூப்பரா அவரிடத்தில் ௮ லுப்பி, | வருற ஜனங்களைத் இரும்பிப் பார் 
Sat ang, sor en Nutra குணமா தத: நான் இஸ்ராயேலரிடத்தில் 
க்கவேண்டுமென்று மன்றாடினான். இம்மாத்திரம் விசுவாசத்தைக் காணவி 

ல்லையென்று மெய்யாகவே உங்களுக் 
குச் சொல்லுகிறேன் என்றார். 

  A கையால் அவர்கள் யேசுநகாத 

ரிடத்தில் வரது, அவனா வருந்தி மன் 
ரூடி: தேவரீர் இதை அவனுக்குச் । 10. ௮னுப்பப்பட்டவர்கள் விட்டுக் 
செய்தருளுவதற்கு, ௮வன் பாத்திர குத் திரும்பிவந்தபோது, வியாதியாயி 
வான்தான். ருந்த ஊழியன் சுகமாயிருக்கிறதைக் 

9. ஏனெனில் ௮வன் ஈம்முடைய | கண்டார்கள். (மத். 8-8.) 

ஜனத்தையும் கேசிக்கிருன் ன் எங்களு ் 11, அதன் பிறகு சம்பவித்ததென் 

டு இரு ஜெப ஆலயத்தையும் கட்டிக் வென்றால், ௮வர் ஈயீமென்னும் 
கொடுத்தான் என்று அவரிடத்தில் பட்டணத்துக்குப் போகையில், ௮வ 
சொன்னார்கள்.  ரோகட அவருடைய சீஷர்களும், 

இரளான ஜனங்களும் போனார்கள். 

    

    

    6. அதலால் யேசுநாதர் gals 

ளோடுகூடப் போனார். அவா விட்டு 12. ௮வர் பட்டணத்து வாசலுக் 
05 கொஞ்சக் அலையில் வரும்போது, குச் சமீபமாய் வருகையில், இதோ 

oan ன ong Pees ot stor AM தன் தாய்க்கு ஏக குமாரனாகிய ஒரு 
டத்தில் ட ப் சொல்துக SEE” | வன் மரித்து, வெளியில் கொண்டுவரப் 

oo. oo ந் ர் என் இல்லத் பட்டான். அவளோ, விதவையாயி 
வண்டாம் ; ஏனெனில் என் இல்ல oo ; ; 

இல் நீர் பிரவேடுக்க கான் பேறுபெற்ற ருந்தாள். 'பட்டணத்திலிருந்து வெகு 
ஜனங்களும் ௮வளோடுகூட வந்தார் 

வனல்ல. கன், 

  
  

7. அதைப்பற்றியே, கான் உம்மிட a tes ட, 
த்தில் வரவும் என்னைப் பாத்திரனென் 15. இத்தா அவளைக் கண்டபோது, 
று எண்ணவில்லை. ர் ஒரு வார்த்தை அவள்மேல் பனமிரங்கி, அவளைப் பார 

சொல்லியருளும் ; என் ஊழியன் தீ ௮ழவேண்டாம் என்று சொ 

சொஸ்தமடைவான ; லீ, 

8. ஏனெனில், நானும் அதிகாரத் 
அக்குக் கீழ்ப்பட்ட மனி தீனாயிருக்கி சகல் ் 
றேன். எனக்குக் சழ்ப்பட்ட போர்ச் | நின்றார்கள். அப்பொழுது அவர் : வா 
சேவகருமுண்டு, நான் ஒருவனை நோ லிபனே, உனகறுச் சொல்லுகிறேன் 
க்சி: போ என்றால், போடுழுன். வே எழுந்திரு என்முர். 
ஜொருவனைப் பார்தது : வா என்முல், 19. உடனே, இறந்தவன் எழுத்திரு 
வருகிருன். _ என் தாசனை கோக்க: ந்து, உட்கார்ந்து பேசத்துடங்கனான். 
இதைச்செய என் முல், செய்கிருன் அவனை அவர் ௮வன் தாயிடம் ஒப்பு 
என்றான். வித்தார், 

14. கிட்ட நெருங்கிப் பாடையைத் 
தொட்டார். அதைச் சுமந்தவர்களோ 

        
  

10. மத்தேயு 8-ம் அதிகாரத்தில் சேர்வைக்காரன் தானே யேசுநாதரிடத்தில் நே 
ராய் வந்து, விண்ணப்பஞ் செய்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக்க, இவ்விடத்தில் ௮வன் யூசரு 
டைய மூப்பர்களை அனுப்பி விண்ணப்பஞ் செய்ததாக எழுதப்பட்டிருக்ெ த. இதை ஒரு 
விகழ்பமென்று எண்ணச் கூடாது ; ஏனெனில் ஒரு எஜமான் தன் ஸ்.தானா Hu Reus 
கொண்டு செய்தெ காரியத்தைத் தான் தானே செய்றெதாகச் சொல்லுகிற வழக்கமுண்டு,   

  

    

            ககாள்ளை 
க



  

அரக்காஸ். 7-ம்: அதிகாரம். 

  

  

16. சகலரும் பயமடைந்து, மகா 
தீர்க்கதரிசி நமது நடுவிலே தோன்றின 
சென்றும், கடவுள் தமது பிரசைகளைச் 
சந்தித்தகருளினாொன்றும் சொல்லிச் 
சர்வேசுரனை ஸ்துதித்தார்கள் (லூக், 
24-19; ௮௬, 4-19.) 

17. ௮வணாப்பற்றி இந்தச் செய்தி 
யூதேயா தேசமுூழுவதிலும், சுற்றியிரு 
க்கிற எத்திசையிலும் பரம்பிற்று. 

18. அருளப்பருடைய வேர்கள் 
இவைகளையெல்லாம் அவருக்கு அறிவி 

'கீதார்கள். (மத். 11-98.) 

19. அப்பொழுது அருளப்பா தம்மு 

டைய சீஷரில் இருவரை அழைத்து, 

யேசுகா தரிடத்தில் அனுப்பி : வர இரு 
க்கிறவர் நீர்தானோ, ௮ல்லது வேரொ 
ருவருக்கு எதிர்பார்த்திருக்கரோேமோ 
என்று சொல்லுவித்தார். (மத். 11-9.) 

20. அவ்வண்ணமே அவர்கள் அவ 
ரிடத்தில் வந்து : ஸ்காபக அருளப்பர் 

எங்களை உம்மிடத்தில் ௮னுப்பி, வர 

| இருக்கிறவர் நீர்தானோ, அல்லது வே 

ஞெருவருக்கு எதிர்பார் த்திருக்கிறரோ 
மா என்று கேட்டகிஞர் என்ஞூர்கள். 

21. அ௮க்நேரத்தில் ௮வர் வியாதிக 
ளையும், கொடியகோய்களையும், அசுத்த 
அரூபிகளையும் நீக்கி, அகேகராக் குண 
ப்படுத்தி, ௮கேகம் குருடருக்கும் பார் 

| வையளிக்தார். 
      

22. பின்னும் அவர்களுக்குப் பிரத 
தியுத்தாரமாக: நீங்கள் போய், கேட் 
டவைசளையும், கண்டவைகளையும் ௮௬ 

  

  

ளப்பரிடத்தில் அறிவியுங்கள் ; ' GO 
டார் காண்டூரர்கள் ; முடவர் ஈடக்கஇரு 
ர்கள் ; குஷ்டரோகிகள் சுத்தமாஇரர். 
கள ; செவிடர் கேட்டுரூர்கள் ; மரித் 
தோர் உயிர்த்தெழும்பு மூர்கள்; | 
ஏழைகளுக்குச் சுவிசேஷம் பிரசங்கஇக் 
கப்படுறெது ; 

2௦. அயினும், என்னைப்பற்றி இட 
ம்ல்படாக எவனும் பாக்கியவான் 
என்று திருவும்பற்றினார். 

24. அருளப்பருடைய தூதர்கள் 
புறப்பட்டுப் போனபின்பு, யேசுகாதா் 
அருளப்பரைாக் குறித்து ஜனங்களை 
கோக்கிச் சொன்னகாவது : கானகச். 
இலே நீங்கள் எதைப் பார்க்கப்போ 
னீர்சகள்? காற்றினால் அசைந்தாடும் 
நாணலையோ? 

2௦. எதைத்தான் பார்க்கப் போனீர் 
கள்? மெல்லிய உடைகளை அணிந்த 
மனிதனையோ? இகோ விலையுயர்ந்த 
உடைகளை அ௮ணிநஆ்து, செல்வத்திலிருக் 
கிறவர்கள் இராஜ மாளிகைகளில் இரு 
க்கிரார்களே ? 

20. பின்னும் எதைப்பாரக்கப் போ 
னீர்கள் £? இர்க்கசரிசியையோ $ gud, 
தீர்க்ககரிசியிலும் பெரியவமைத்தான் 
என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; 

97. ஏனெனில் இதோ, கான் என் 
GN GO உமது சமுகத்துக்குழுன் ௮னு 
ப்புகியேன் ; ௮வன் உமக்கு முன்பாக 
உமத வழிகளை ஆயக்தம்பண்ணுவான் 

என்று இவணாப்பற்றியே எழுதப்பட் 

டிருக்கிறது. 
  

19. மத், 11-ம் ௮. 8-ம் வசனம் வியாக்கியானம் காண்க, 

22, உலக இரட்சகர் வரும்போது இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை யெல்லாஞ் செய்வா? 
மொன்று இசையாஸ் தீர்க்கதரிசி 85-ம் ௮. 54-ம் வச); 01-ம் ௮இ. 16-0 qe. மேசலிய 
இடங்களில் வசனித் இருக்கிறார். ஆகையால் இசையாஸ் தர்க்கதரிசியால் அ.திவிக்கப்பட்ட 
இரட்சகர் தாம்தாமென்று ௮ருளப்பருடைய சீஷர்களுக்கு ஒப்பிச்கத்சக்ககாச அவர்களு 
க்கு முன்பாக இந்த அற்புதங்களைச் செய்தார். 
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28... ஆதிலால் ஸ்திரகளிடஞ்தில் 
பிறக்தவர்களுக்குள்ளே. HUET UIE BT 
auc LIers Quit தீர்க்கதரிசி 
ஒருவனுமில்லை என்று, உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறேன். அூலும் சராவேசு 
ரணுடைய இராச்யெத்இல் ௮திக இறி 
யவனாபிருக்கிறவன் இவரிலும் பெரிய 
வனாயிருக்கிஞுன் என்முர். 

20. இகைக்கேட்ட எல்லா ஜனங்க 
ஞும், ஆபக்காரரும் Fi Cory oor ந்தி 

பரொன்று புகழ்ந்தார்கள். இவர்கள 

அருளப்பருடைய ஞானஸ்நானம்பெற் 
றவாகள்.   50. ஆனால் அவரிடத்தில் ஞானஸ் 

நானம் பெறு, தவர்களான பரிசேயரும், 

: நீதி சா ஸ்திரிகளும் re தங்களுக்குக் கே 

யைப் புற க்கணிகத்தா 1 Bow. 

51. பின்னும் காத்தா இருவுளம்பற் 

| வினதாவது : கையால் இந்தச்சாததி 
।யின் மனுஷரை யாருக்கு ஒத்தவர்கள் 
' என்பேன்? இவர்கள் யாருக்கு ஒப்பா 

பிருக்கிஞார் கள் 2 

82. சந்தை வெளியில் உட்கார்ந்து, 
ஒருவர் ஒருவரோடு ( பேசி : உங்களுக் 
காக நாங்கள் இசை குழலூதியும், நீங் 

கள் நடனம் செய்யவில்லை ; காங்கள் 

'புலம்பியும், நீங்கள் அழவில்லை என்று 
சொல்லுகிற சிறுவர்களுக்கு ஒப்பா 

 யிருக்கிருர்கள். 

] 
| 

98. எவ்வாறெனில், ஸ்காபக ௮௬ 

| ளப்பர் அப்பம் புசியாதவ யு ய் திரா 

| ட்சரசம் குடியாதவருமாய் வந்தார், 

அதனா? ல நீங்கள் அவரைப்பேய்பிடி, த் 

தவன் என்ூறீர்கள். (மத். 8-1 மாத்... 

1-6.) 

க (3 _ oO gy | டாகச் சாவேசானுடைய அமலோசனை 

  

  

  

34. மனுமகன் போசனபானம் பண் | 
ணுகிறவராய் வந்தார்; ௮வரை. நீக்) 
கள் இதோ பேருண்டியும், இராட்ச 
ரசத்தைக் குடிக்கிறவனுமாகிய 

தின், ஆயக்காரருக்கும் பாவிகளுக்கும் 
இனேகி கன் என்கி, கர்கள். 

35. ஆயினும் ஞானமானது நீதியுள் 
ளதென்று கன் சகல புத்திரராலும் 
ஓப்பிக்கப்பட்டது என்னார், 

  
50. பிற்பாடு பரிசேயரில் ஒறாவன் 

தன்னோடு ௮வர் அசனம் பண்ணவே 
ண்டுமென்று ௮வரை மன்ருடினான். 
ஆதலால் அவர் அந்தப் பரிசேயனு 
3 ய்ட்டில் போவே௫க்றுப் பர் டைய விட்டில் பிவேட௫ிக்துப் பந்திய 

LON BGM, !   
37. அப்பொ (Lp gl இகோ, பட்டண க் : 

திலே பா வியாயிருக்க ஓர் on Bit, அவர் : 

பரிசேயனுடைய வீட்டில் பந்தியமர்ந 
இருக்கிராரொன்று அறிது, லா பரிமள 

கைல இமிளைக் கொண்டுவந்து, (மத். 
26-7 . மாற், 14-53; ௮௬. 12-3.) 

38. அவருடைய பா தங்களினருகே | 
பின்சாங்கி நின்று, தன் கண்ணீரால் ' | 
௮வருடைய பாதங்களை க்கழுவ, தீதுவக் | 
இக் தன் கூந்தலால் துடைத்து, ௮வரு 
டைய பாதங்களை முத்தஞ்செய்து, பரி 
மள தைலத்தால் பூசினாள். 

39. வரை அழைத்த பரிசேயன் 
இகைக்கண்டு : இவர் இர்க்கதரிசியா 

‘ * * ் க ‘ ‘ e ia 

யிருந்தால், தம்மைக் தொடுகிற ஸ்திர 
யாரொன்றும், வப்படி.க்கொக்கவளென் 
றும் சந்தேகமற அறிந்திருப்பாரே ; 
௮வள் பாவியல்லோ என்று தனக்குள் 
ளே சொல்லிக்கொண்டான். 

| 
| 
| 
| 
| 

  

  
மீத், 11-ம் ௮இ. 11-ம் வசன. வியாக்யொனம் காண்க, 

மத். 11-ம் ௮,தி. 19-ம் வசன. வியாக்யொனம் காண்க.    
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40, யேசுகாதர் ௮வனைகோக்கப் 
பிரத்தியுத்காரமாக: சீமோனே கான் 
உனக்கு ஒருகாரியஞ்சொல்லவேண்டும் 
என்றார். ௮தற்கு ௮வன்: போதகரே, 
சொல்லும் என்ரான். 

41. ௮ப்போது ௮வர் சொன்னதா 
வத : ஒரு கடன்காரனிடத்தில் இரண் 
டுபேர் கடன்பட்டிருக்தார்கள். ஒரு 
வன் அவனுக்கு ஐஞ்்ஜாறு கெனிய 

ரும், மற்றொருவன் ஐம்பது கெனிய 
ரும் கொடுக்கவேண்டியிருந்த௮. 

42. கொடுக்க ௮வர்களுக்கு வகையி 
ல்லாததினாலே, ௮வன் இருவருக்கும் 
கடனை மன்னித்துவிட்டான். இப்படி. 
பிருக்க, அவ்விருவரில் எவன் அவளை 

௮.இிகமாய்ச் சிகேகிப்பான் என்ளூர். 

43. சீமோன் மாறுத்தாரமாக: எவ 

னுக்கு. ௮திகமாய் மன்னித்தானோ, 
அவனே அ௮திகமாய்ச் சிகேகிப்பான் 
என்று எண்ணுகிறேன் என்ச, அவர் 
அவனை நோக்கி: சரியாய்த் தர்மானி 
த்தாய் என்னார். 

44. பின்னும் ஸ்தஇிரயின் பக்கமா 
ய்க் திரும்பி, சீமோனை கோக்க: இந்த 

ஸ்திரீயைப் பார்க்கிரயே ; நான் உன் 
விட்டுக்கு வந்தேன், நீ என் கால்க 
க்குக் தண்ணீர் தரவில்லை; இவளோ, 
      

தன் கண்ணீரால் என் பாதங்களைக் 
கழுவித் தன் கூந்தலால் துடைத்தாள். 

45. நீ என்னை முத்தஞ்செய்யவி 
ல்லை; இவளோ, கான் இங்கே பிரவே 
சித்ததுமுகல் ஓயாமல் என் பாதங் 
களை முத்தஞ்செய்தாள், 

  
40. நீ என் தலையில் எண்ணெய் பூச 

வில்லை ; இவளோ, பரிமள தைலக்கால் 
என் பாதங்களைப் பூசினாள். 

47. அகையால் கான் உனக்குச் 
சொல்லுகிறேன் : இவள் மிகவும் சிநே 
கித்ததினால், இவளுக்கு மிகுகக பாவ 
ங்கள் பொறுக்கப்படுகன்றன. அனால் 
எவலுக்குக் கொஞ்சம் பொறுக்கப்படு 
இறகோ, அவன் கொஞ்சமாய்ச் நேதி 
க்கிுனென்று சொல்லி, (1 இரா. 4-8.) 

48. அவளைப் பார்த்து: உன் பாவங் 

கள். உனக் மன்னிக்கபபடுகின் றன 

என்ஞுர். (மத், 0-2.) 

49, ௮வரோடுகூடப் பந்தியமாநத 

வர்கள் - பாவங்களையும் மன்னிக்க 

இவர் யாடான்று தங்கள் உள்ள க்கில் 

சொல்லத் தொடங்கினார்கள். 

50. Hout அர்த ஸ்திரீயை நோக்கி. 

உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்டுத்தது ; 
ம சமாதானத்தோடே போ என்று திரு 
வுளம்பற்றினார்.       

47. யேசுகாதர் இவ்விடத்தில் : கேசம் மன்னிப்புக்குக் காரணமாயிருக்றெசென் 

    
ரூர். எப்படியெனில், ௮.இகமாய்ச் கடன்பட்டவன் அ௮திகமாய்ச் சனேடுக்ககனால் ௮வ 
னுடைய அதிகச் கடன் மன்னிச்கப்பட்டது. அப்படி மன்னிப்படைர்கவன் தனக்கு வெ 
குவாய் மன்னிக்கப்பட்டபடியினாலே தன்னை மன்னித் சவன்மேல் ௮௧ ஈன் நியுள்ளவனாய் 

அம், மன்னிப்பு சினேகம் அதிகமாய் வளர்வதற்கு ஏதுவாயிருக்கறதென்றும் கல் அவ 

அர்ச். மரிய மகலேன । இன்னும் ௮இகமாய்ச் சனேடப்பானென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. 
ம்மாள் இவ்விசஞ் செய்ததாக அறிவோம், 

50. உன் விசுவாசம் உன்னை டாட்சிந்தது :--இங்கே குதிச்கப்படுகிற விசுவாசம் 
வெறுமையான விசுவாசமாயிராமல் ஈற்ரரியைகளோடும் தேவசனேகத்தோடுங் கூடிய விச 
வாசமாயிருந்ததென்று மரிய மதலேனம்மாளுடைய சடகச்கையினால் விளங்குகிறது. மேலும் 
மதலேனம்மாள் ௮.திகமாய்ச் சனே௫ூச்சதினிமித்தம் அவளுக்கு அதிகமான பாவங்கள் மன் 
னிக்கப்பட்டசென்று 47-ம் வசனத்தில் உராத்தபின், இவ்விடச்தில் ௮வள் விசுவாசம் 
அவளை இரட்சித்சசென்று ஏண்டவர் சொல்லுகிறார். ஏனெனில் இவ்விரண்டு புண்ணி 
யங்களும் பூரணமாயிருக்கும்போது ஒன்றை விட்டு ஒன்று பிரியாது. பூரண விசுவாச 
மூள்ளவன் உண்மையான தேவூனேகமில்லாமலும், உண்மையான தேவசனேமுள்சவன் 
பூரண விசுவாசமில்லாமலும் இருக்கமாட்டான். 

அயல் பண் ee ae one அதை கவட a ne 
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8-ம். அதிகாரம், 

விதைக்றெவனுடைய உவமையும், விளக் 
கை மரக்காலின்£ழ் வைக்கப்படாகென் 
ப தும், கடலின் கொக்களிப்பை அமர்த் 

இனதும், பசாசுகளைச் தரச்இ அவை 

களைட் பன்றிகளுக்குள் பிரவேசிக்க உத 

தீ.ரவுகொடுச்த தும், பெரும்பாடுள்ள ஒர் 

ஸ்.இரீயைக் குணமாக்னெதும், ஜாயி 
சொென்பவன் மகளை உயிர்ப்பிச்ச தும், 

1. பின்பு சம்பவித்ததேதெனில், 
அவர் பட்டணங்கள், ஊர்கள் தோறும் 
பிரயாணஞ்செய்து, சாவேகரனுடைய 
இர ரச்சியத்தின் சுவிசேஷ க்கைப் பிர 
சங்கி இத்துக்கொ ண்டுவருவா 7 7, அவ! 

ரோடு பன்னிருவரும் இருஈதார்கள். 

2. அன்றியும் கெட்ட gwen Deal 

னின்றும், பற்பல வியாஇகளினின் றும் 

சொஸ்தமாக்கப்பட்ட இல ஸ்கரக 

ளும், ஏழு பசாசுகள் நீங்கின ம தலேன் 
என்னப்பட்ட மரியம்மாளும், (மார். 
16-9.) 

ு எரோதனுடைய காரியக்கார 

னை கூசாவின் மீனைவியாயெ யோ 

வான்னாளும், HFT GH GD OL, FWSM 

Ben Baan ல் ௮/வரு க்குப் பணிவிடை 

செய்துகொண்டுவகக வேற்நேசு ஸ்ரீ 
களும் இருர்தார்கள், 

4. அப்போது ஏராளமான ஜனங் 

கள் கூடி, பட்டணங்களிலிருது அவ 
சிடத்தில் தீவரித்து வரவே, ௮வர் உவ 
மையாகச் சொன்னகாவது : 

௦. விதைக்கிறவன் ஒருவன் தன் 
விதையை விதைக்கப் புறப்பட்டான். 
வன் விதைக்கிறபோது சில விதை 
பாதையோரத்தில் விழுந்து மிதிபட் 

    

இரக்காஸ் டம் அதிகாரம், 
  

0. சிலது கற்பாறையின்மேல் விமு 

ந்து முளேக்கது ; ஆயினும் அதற்கு ஈர 
மில்லா ததினாலே காய்ந்துபோயிந்று, 

7. வேறு இலது முள்ளுக்கள் நடு 

வில் விழுந்தது; ஆனால் முள்ளுக்க 

Soe கூட எழும்பி, அதை அமுக்கிப் 

பாட்டது. 

8. வேறு சிலது ஈல்ல நிலத்தில் விழுந் 

து; அது முளைத்து, நாறுமடங்காகப் 
பலனைகத்கந்கது என்றார். இவைகளைச் 
சொல்லி : கேட்கச் செவியுள்ளவன் 

கேட்கக்கடவானென்று உரக்கச் கூறி 
ணா , 

0. ௮ப்போ து அவருடைய Papa Gon 

இகக உவமையின் கரு.ச்து என்னவென் 
று அவரை வினாவினார்கள். 

10. அவாகளுக்கு அவா திருவுளம் 

பகரினகாவது : சாவேஈரனுடைய இ 
. ட * 2 ந ௫ 

ராச்சியகஇன் இரகடூயங்களை அறிந்து 
கொள்ள உங்களுக்கு அருளப்பட்டி.௫ 

க்கிறது. ம NP FOREGO EM, அவர்கள் 

கண்டும் காணாதவர்களாசவும், கேட் 

டும் உணரசாகவர்களாகவும் இருக்கும் 

படி, ௮வைகள் உவமைகளாகச் சொல் 

லப்படுகின்றது. (இசை. (௩0: மக். 
12-14: மாற். 4-12; அரு, 19-10; 
அப். 25-20; உரோ, 11-8.) 

11. இந்த உவமையின் சருத்து 
ஏதெனில் : விகை சர்வேசுரனுடைய 
வாக்வயெம், 

12. பாதையோரத்தில் விதைக்கப் 
பெற்றவர்கள், வாக்கியக்கைக்கேட்டுற 
வர்களாம் பின்பு அவர்கள் விசுவ 
சித்து, இரட்சணியம் அடையா தபடி 

டது ; அகாயத்துப் பறவைகள் ௮கைப் | க்குப் பசாசு வந்து, அவர்களுடைய 
ப்ட்சித்துப்போட்டது. (மத். |3-3; | இருதயத்தினின்று வாக்கியத்தைப் 
மாற். 4-3.) | பறித்துக்கொள்ளுகிற து. 

கசனகைண்கைஷன்ளி   

10. மத், 18-ம் ௮இ. 14-ம் வசன வியாக்யொனங் சாண்க, 
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18. கற்பாறையின்மேல் விதைக்கப் | ௮வன் தனக்குண்டென்று நினைக்கிறது 
பெற்றவர்கள் வாக்கியத்தைக்கேட்கும் | முதலாய்ப் பறிக்கப்படுமென்று திருவு 
போது, சந்தோஷத்தோடு அதை ளம்பற்றினார். (மத். 18-12; 25-29.) 

அ௮ங்கேரிக்கிறவர்களாம். ஆயினும் 

அவர்கள் வேரில்லாதவர்களாய், தற் 19. பின்பு அவருடைய தாயாரும், 
காலத்துக்கு விசுவசித்து, சோதனை சகோதாரும் அவரிடத்திற்கு வந்தார் 
காலத்தில் பின்வாங்கப் போறஜொர்கள், | கள். அனால், ஜனக்கூட்டத்தினிபித் 

ர ட | தீம் ௮வர்கள் ௮வரண்டையில் சேரக் 
14. முள்ளுக்கள் ஈடுவில் விதைக் Trachea, (மத். 13-10: மாற், 

கப்பெற்றது வாக்கியத்தைக் கேட் 3.32.) 
கிறவர்கள்தான். ஆயினும் அவர்கள் 

போய், கவலைகளாலும் ஐீசுவரியங்க ! 90, அப்போது : உம்மைக் காணவிரு 
ளாலும் சீவியத்தின் இன்ப சுகங்களா ம்பி, ௨ ம்மூடைய சாயாரும் உம்முடை 

லும் அமுக்கப்பட்டுப் பலன் கொடா | yy சகோதரரும் வெளியே நிற்கிருர்க 
| BASED pt war. ள் என்று அவருக்கு அறிவிக்கப்பட் 

lo. ஈல்ல நிலத்டுல் விதைக்கப்பெற் | டது. 
ப ற்தோ நல்லதும், உத்தமமுமான இரு 
(தயத்தேோடு வாக்கியத்தைக்கேட்டு, 
| அதைக் காப்பாறறிப் பொறுபையால் 
பலன் கொடுக்கிறவர்களாம், 

    

  
21. அவரோ பிரத்தியத்தாரமாக 

அவர்களை கோக்கி: சர்வேசுரனுடைய 
வாக்கியத்தைக் கேட்டு, ens ௮.நுச௪ 

ட். ரிக்கிறவர்களே என் தாயாரும், என் 
10. ஒருவனும் விளக்கைக் கொளு சகோதரருமாயிருக்கி ர்கள் என்ஞுர், 

 தீகி, அதை ஒரு பாத்திர த்தினால் மூட 
வும் மாட்டான், சட்டிலின்2ம் வைக் 2?. பின்னும் ஒருகாள் சம்பவித்த 

| கவும் மாட்டான் ; ஆனால் உள்ளே வரு : தேகெனில், அவர் தம்முடைய சீஷர்க 
கிறவர்கள் வெளிச்சம்நைக் காணும் | ளோடு-ூட ஓர் படகிலேறி: கடலின் 
படி, ௮றை ஒரு விளச்குக்கண்டன் ' அக்கரைக்குப் போவோமாக என்று 
மேல் வைப்பான். (மச. 5-1.) அவர்களுக்குச் சொன்னார், அபபடி 

யே புறப்பட்டார்கள். (மத. 8-98; 
மாற். 4-20.) 

  
காக அர்தரங்கமுமில்லை; அறியப்பட்டு 
வெளிக்கு வராத.படி மறைக்கப்பட்டது 

மில்லை. (மத். 10-20; மாத், 41-99) 

ரூ , | 
17. ஏனென்றால் வெளிய _ஙகமா 

| 
93, அவாகள் படகலேறிப் Quin eng 

| 9, Bart நித்திரைபண்ணிக்கொண் 

| 18. ஆதலால் நீங்கள் கேட்டிவிதம் | டிருதார். அப்பொழுது கடலிலே 
ஏதென்று பார்த்நுக்கொள்ளுங்கள் : | பல ந்த ஈழல்கா்றுண்டாகி, படகு 

உள்ளவன் எவனோ ௮வலுக்குக்கொடு தண்ணீரால் Feo nus, Matsa Bigs 

க்கப்படும் ; இல்லாசவனிட ததிலோ, | துக்குள்ளானார்கள். 
| 

18. இவ்விய கர்த்தர் ௮ப்போஸ்தலரை கோக் 10-ம் வசனத்தில் மோக்ஷ இராச்சி 
யத்தின் இரகசிய௩களை அறிந்துகொள்ள உங்களுக்குக் இொபைகடை ததிருக்கிறதென் றும், 
10-ம் வசனத்தில் ஒருவனும் விளக்கைக் கொளுத்தி மூடிவைக்காமல் சண்டின்மேல் 
வைப்பானென்றும் சொன்னபின்பு, இந்த வாக்கயெத்திலே உங்களுக்குப் போதிக்கப் 
பட்ட வேத சத்தியட்கள் மற்றவர்களுக்கும் பியோசனமாகும்படி. பார்த் துச்கொள்ளுங் 
கள். ௮ந்த அ.திவினால் மற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு பிரயோசனமாயிருப்பீர்களோ, ௮வ்வள 
வுக்கு ௮இ௫ அறிவு உங்களுக்குச் கொடுக்கப்படும் ழ ௮சைப் பிரயோசனமாச்சிக்கொள்ளா 
விட்டால், உங்களிடத்தில் உள்ள அறிவும் எடுத் துக்கொள்ளப்படும் என்று தெளிவிக்கறுர். 

20, 21. மத். 12-ம் ௮தஇி. 48-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க.   

ட ன் அன... எரிகல் னள கங்டபபள்ள் அண... 
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24. ஆகையால் அவர்கள் அவரிடத் 
இல் வந்து: சுவாமீ, சாடறோம் என்று 
சொல்லி, அவரை எழுப்பினார்கள். 
அவரோ. எழுந்து, புசலையும் ஜலத்தின் 
கொந்தளிப்பையும் அதட்டினார். உட 

|னே புசல் ஒழிந்து, ௮மரிக்கையுண் 
டடாயிற்று. 

25. Gene ௮வர் சீஷர்களை கோக்க: 
உங்கள் விசுவாசம் எங்கே என்ளுர். 
அவர்களோ, பயந்து அதிசயித்து, ஒரு 
வர் ஒருவரை நோக்கி: இவர் யாளன் 
று நினைக்கிரய் $ காறறுக்கும் கடலுக் 

கும் கட்டளையிடுகிரார், அவைகளும் 
இவருக்குக் கீழ்ப்படிகன்றதே என்ளுர் 
கள், 

20. பின்பு கலிலேயா நாட்டுக்கு 

எதிோயிருக்கிற, தெரசேனிய 
ருடைய நாட்டுக்கு HU GA NOSE 

செலுத்தினார்கள். 

27. ௮வர் கரையில் இறஙகெபோது, 
நெடுராளாய்ப் பேய்பிடி,த. தவனும், வஸ் 

| திரமணியா, தவனும், வீட்டிலே தங்கா 
| மல் கல்லறைகளிலே கங்குறெவனு 
மாகிய ஒருவன் அவருக்கு எதிராக 
வந்தான். 

28. அவன் யேசுகாதரைக் கண்ட 
வுடனே, அவருக்கு முன்பாகச் சாஷ் 
டாங்கமாகவிழுந்து, பேரொலியாய்க் 

| கூவி: யேசுவே! உன்னத சர்வேசாரனு 
| டைய குமாரனே, உமக்கும் எனக்கும் 
என்ன? என்னை உபாதியா தபடி உம் 
மை wear OBC wos என்றான். 

29. அதேதெனில், அந்த அசுத்த 
அரபி அந்த மனிதனைவிட்டுப்போகும் 
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படி, அவர் அதற்குக் கட்டளை யிட்டி 
ருந்தார். ௮து ௮கேக காலமாய் ௮வ 
னைப் பிடித்திருந்தது. ௮வன் சங்கலி 
களால் கட்டுண்டு விலங்குகளால் காப 
ந்து செய்யப்பட்டிருந்தும், கட்டுகளை 
முறித்தப்போட்டு, பசாசினால் வனாந் 
தரங்களுக்குக் கொண்டுபோகப்பட்டி. 
ருந்தான். 

30. யேசுநாதர் ௮வனை நோக்க 2 

உன்பேர் என்ன என்று கேட்க, ௮வன்: 

படை என்றான். ஏனெனில் ௮0ேகம் 

பேய்கள் அவனிடத்தில் புகுந்திருக் 
தன. 

81. ௮ப்பொழுது, தங்களைப் பாதா 
எத்திற்குப் போகக் கட்டளையிடாத 

படிக்கு ௮வைகள் ௮வரைக் கெஞ்சிக் 

கேட்டுக்கொண்டன. 

82. அங்கே இரளான பன்றிகள் 
கூட்டமாய் மலையிலே மேய்க்துகொண் 
டிருந்தது. அவைகளுக்குள்ளே போ 
கும்படி. தங்களுக்கு உத்தரவு கொடுக்க 
வேண்டுமென்று அவரைக் கெஞ்டிக் 
கேட்க, அவர் அவைகளுக்கு உத்தரவு 
கொடுத்தார். 

88. ஆகையால் பேய்கள் அர்த மனி 
தனைவிட்டுப் புறப்பட்டு, பன்றிகளுக் 
குள்ளே புகுந்தன; உடனே அர்தப்பன் 
றிக்கூட்டம் உயர்ந்த மேட்டிலிருந்து 
வேகமாய்க் கடலிலே பாய்ந்து, மிழ் 
ந்தி மடிர்தது. (மத, 8-52.) 

24. அவைகளை மேய்த்தவர்கள் சம் 

பவித்ததைக்கண்டு ஓடிப்போய், பட்ட 

ணத்திலும், கிராமங்களிலும் இதை 
அறிவித்தார்கள். 

  

ட. 84. மத், 8-ம் ௮இ. 33-ம் வசன வியாக்யொனம் காண்க, இந்த வரலாற்றை அர்ச். 

மத்தேயு, மாற்கு, லூச்சா மூவரும் எழுஇயிருக்கரார்கள். அர்ச். மத்தேயு பேய்பிடித்்த இர 

ண்டு பேர் இருந்தார்கள் என்கிறார். இங்கேயோ ஒருவனைப்பற்றிமாத்திரம் லூக்காஸ் பேசு 

இருர். 

| ததாகச் தோன்றுகிறது. 
ஏனெனில், ஒருவன் ௦ந்தவனைவிட அதிக உகரம வெறிகொண்டவனாய் இருந் | 
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85. ஆகையால் சம்பவித்ததைப் 
பார்க்கத்தக்ககாக ஜனங்கள் புறப்பட் 
டு, யேசுநாதரிடத்தில் வந்தபோது, 
பேய்கள் நீங்கி, விடுதலையான மனுஷன் 
வஸ்இரமணிந்து, புத்தித்தெளிவோடு 
௮வருடைய பாதத்தருகில் உட்கார்ந் 
இருக்கக்கண்டு, பயந்தார்கள். 

80. அவன் பேய்ப்படை நீங்கி, 

எப்படிச் சுகமாக்கப்பட்டானென்று 
கண்டவார்களும் அதை அவர்களுக்கு 

௮றிவித்தா£கள். 

37. அப்போது ஜெராசேனிய காட் 
டிலுள்ள சகல ஜனங்களும் மிகவும் பய 
மடைந்ததினாலே, ௮வர் தங்களைவிட் 

டுப் போகும்படி. மன்றாடினார்கள். ௮ப் 

படியே ௮வர் படகிலேறித் திரும்பிப் 
போனார். 

98. பேய்கள் நீங்னெ மனிதன் தா 

டனும் ௮வரோடிருக்கும்படி ௮வனா 
| மன்ருடினான். 

39. அனால் யேசுகாதர் அவனை நோ 
க்சி; நீ உன் விட்டுக்குத் திரும்பிப் 
போய், சர்வேசுரன் உனக்கு எவவளவு 
பெரிதானவைகளைச் செய்தருளின்ொ 
ன்று அ௮றிவியென்று சொல்லி ௮வனை 

௮னுப்பி விட்டார். ௮வன் பட்டண 

மெங்கும் போய், யேசுகாதர் தனக்கு 
எவ்வளவு பெரிதானவைகளைச் செய் 
காரொன்று பிரடத்தமாக்கினான்.     40. யேசுநாதர் இரும்பிவந்தபோது 

சம்பவித்ததேசெனில், ஜனங்களெல் 

லாரும் அவருக்காகக் காத்துக்கொண் 
டிருந்ததனாலே, ௮வரை (சந்தோ 

மாய்) ஏற்றுக்கொண்டார்கள். 

41. அப்போது இதோ, ஜெப அல 
யத்தலைவனாகிய ஜாயிர் என்ற ஒரு மனி 
தன் வந்து, யேசுநாதருடைய பாதத் 
திலே விழுந்து, தன் விட்டிற்கு வர 
வேண்டுமென்று ௮வனா மன்றாடினான். 
(மத். 9-18,)       

    
  

42. ஏனெனில் ஏறக்குறைய பன்னி 
ரண்டு வயதுள்ள ஒரே குமாரத்தி 
HO SB HSS, அவளும் சாகக்கிடர் 
தாள். ௮வர் அங்கே போகும்போது, 
திரளான ஜனங்கள் ௮வரை நெருக்கிக் 
கொண்டுபோக நேரிட்டது. 

48. ௮ப்போது பன்னிரண்டு வரு 

ஷமாய்ப் பெரும்பாடுள்ளவளாய்த் 
தன்னுடைய அ௮ஸ்தியெல்லாம் வைத்தி 
யர்களிடத்தில் செலவழித்திருந்தும், 
ஒருவனாலும் குணமாக்கக் கூடாத ஒரு 

ஸ்திரீ இருந்தாள். 

44, அவள் அவருக்குப் பிறசே 
வந்து, அவருடைய வஸ்திரத்தின் 
விளிம்பைத் தொட்டாள். அக்ஷண 
மே அவளுடைய பெரும்பாடு நின்று 
போயிஐற்று. 

45. அப்பொழுது யேசுநாதர் : என் 
னைத்தொட்டது யார் என்ளார். எல்லா 

ரூம் தாங்கள் ௮ல்ல என்க, இராயப்ப 
ரும் ௮வரோடிருக்தவர்களும்: சுவாமீ, 
ஜனங்கள் கும்பலாய் அடர்ந்து, உம்மை 
கெருக்குகிருர்களே, இப்படியிருக்க : 
என்னைத்தொட்டது யார் என்று கேட் 
கறீரோ என்ருர்கள். 

40. அதற்கு யேசுநாதர் ; ஒருவன் 
என்னை த்கொட்டதுண்டு, ஏனெனில் 
என்னிடத்தினின்று ஒரு சக்தி புறப் 
பட்டதாக நிந்திருக்கிறேன் என் 
api. 

  
47. அப்பொழுது gigs ஸ்திரி 

(தான் செய்ததை) மறைக்கக் கூடவில் 
லையென்று கண்டு, நடுங்கிவந்து, ௮வ 
ருடைய பாதத்திலே விழுந்து, தான் 
௮வணாத் தொட்ட காரணத்தையும்£ 
உடனே செளக்கயெப்பட்ட. விதத்தை 
யும் சகல ஜனங்களுக்கும் முன்பாகத் 

தெரிவித் தாள.   
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் 48, அப்பொழுது ௮வர் ௮வளை ௦0. அப்பொழுது அவளுக்கு உயிர் 
கோக்கு: மகளே, உன்விசுவாசம் உன் | இரும்பிவா, உடனே ௮வள் எழுரக் 
னை இரட்டித்தது; நீ சமாதானத்தோ ருந்தாள் ; அவளுக்கு ஆகாரங்கொடுக் 
டே போ aT ert. கும்படி கட்டளையிட்டார், 

௦0. அப்பொழுது ௮வளுடைய தாய் 49. ௮வர் இன்னம் பேசிக்கொண் , , , | 
தந்தைகள் பிரமித்துகிற்க, நடந்ததை டிருக்கையிலே, ஒருவன் ஜெப அலயதக் 

தலைவனிடத்தில் வந்து : உம்முடைய POUNGFO” , சொல்லாதபடி. அவா 
குமாரத்தி இறந்துபோனாள், அவனா அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டார், 

வருத்தப்படுத்தா தேயும் என்றான். : 0-ம். அ/இகாரம். 
  

50. யேசுநாதர் இந்த வார்த்தையைக் ! யேசுகாதர் ௮ப்போஸ்தலர்களைப் பிரசங்கி 

கேட்டு, பிள்ளையினுடைய தகப்பனை ச்ச அனுப்பின தும், ஐ.அ அப்பங்கள் பலு 
கோக்க: பயப்படாதே, விசுவாசமுள் | San QI விசுவாச உச் 

க ச உ) / சு ட்ப் LO Lo 

ளவனாகமா த்தி சமிரு, அப்டே து (உன் சந் இர Sra Deon spear on deen ம் சம 
மகள்) பிழைப்பாள என்றார். ஐ பாடுகளை முன்னறிவித்ததம், அப் 

போஸ் சலர்களுடைய தர்க்கமும். 

  
21. ௮வர் வீட்டில் வந்தபோது, 

இராயப்பனணாயும் அருளப்பணாயும் 1. ௮ப்போது யேசுகாதர் தமது பன் 

இயாகப்பரையும் பெண்ணின் தகப்ப னிரண்டு அப்போஸதலாகளையும் வர 
னையும் தாயையுந்தவிர வேஜொருவ வழைத்து, சகலபேய்களின்மேல் Hou 

ராயும் தம்மோடு உள்ளே வரவொட் | ர்களுக்கு அதிகாரத்தையும், வியாதி 
டாமல் நிறுத்தினார். களைச் சொஸ்கமாக்க வல்லமையையும் 

் கொடுத்து, (மத். 10-]; மாத். 8-15.) 
(5 2 : ரு . , 

92. அங்கே எல்லாரும் அவலப் 2. சர்வேசுரனுடைய இராச்சியத்   பத்தி ADS புலம்பினாகள். அவர் தைப் பிரசங்கிக்கவும், தோயாளிககைக் 

அவர்களை நோ க்க ் நீக்கள் அழவேண்  குணமாக்கவும் அவர்களை அ௮னுப்புகை 
டாம்; பிள்ளை மரிக்கவில்லை, தாங்குகி 95 

ள் என்ஞார். த் 
G 5. அவர்களுக்குத் இருவுளம்பற்றி 

னதாவது : நீங்கள் வழிக்கு ஊன்று 
கோலையானாலுஞ்சரி, பையையானாலு 
GEA, ௮ப்பத்தையானாலுஞ்சரி, பண 
: த்தையானாலுஞ்சரி, ஒன்றையும் கொ 

94. அவரோ, பிள்ளையின் கரத்தைப் டண்டுபோக வேண்டாம். இரண்டு அங் 

பிடித்து: பிள்ளையே, எழுந்திரு என்று | ககக முதலாய் வைக்துக்கொள்ளா 

கூப்பிட்டார், தேயுங்கள். (மத்.10-9; மாற். 0-8.) 

அவர்கள் அறிந்து, ௮வரைப் பரியா 
| சம் பண்ணிஞர்கள். 

| 
93. ஆனை அவள் மரித்தாளென்று | 

| 

| 
| 

... 8, அப்போஸ்தலர்கள் கோல் முதலியவைகளை எந்தச் காரணத்தைப்பற்றியும் கொ 
ண்டு போகப்படாதென்று யேசுகாதர் விலக்னெதில்லை. ஏனெனில் மாற்கு 0-ம் ௮, 
8, 0-ம் வசனத்தில் ஊன்றுகோல் கொண்டு போகலாமென் றும், பாதரக்ஷை தொடுக்கலா 
மென்றும் உத்தரவு கொடுக்கிறார். லூக்காஸ், 22-ம் ௮தி. 86-ம் வசனத்தில் பணப்பையு 
ள்ளவனும், சாமான் பையுள்ளவனும் அவைகளை வைத்துக்கொள்ளும்படியாகவும் தன் 
அங்கை விற்று வாள் முதலாய் வாங்கும்படியாகவும் உத்தரவு கொடுக்கிருர், ஆசலால் 
அர்ச், இராயப்பர் பாதரகை்ஷை போட்டிருக்காரொன்று தெரியவருகிறது. (௮ப். ஈட. 12-8.) 
இவ்விடத்தில் யேசுநாதர் தரித்திர விஷயத்தில் உச் சமசன த்தைப் படிப்பிக்கிராுரொழிய 
ஒன்றும் கொண்டு போகப்படாதென்று சட்டமாய் விலக்கவில்லை. ன இ | 

  
    
 



  

ர எந்த விட்டில் நீங்கள் பிரவேடத் 
தாலும், ௮தை விட்டுப்போகாமல், ௮ங் 
கே தங்கியிருங்கள். 

௦. யாராகிலும் உங்களை ஏற்றுக் 
கொள்ளாதிருந்தால், ௮நர்தப் பட்ட 
ண.த்தைவிட்டு வெளியே புறப்பட்டு, 
உங்கள் கால்களில் ஒட்டின தூசியை 
ழூதலாய் அவர்களுக்கு எதிர்ச்சாட்சி 
யாக உதறிப்போடுங்கள் என்ளூர், 
(அப். 18-51.) 

0. அப்படியே, அவர்கள் புறப்பட் 
டுப்போய், கிராமங்கள்தோறும் சுற் 
றித்திரிக்து, சுவிசேஷத்தைப் பிரசங் 
இத்து, எங்கும் ஆரோக்கியங் கொடு 
துதுவர்காகள,. 

/. அப்பொழுது தேசத்தின் £ git 

கத பாகபதியாகிய எரோகென்பவன் 

௮வரால் செய்யப்படுகிற யாவையும் 

கேள்விப்பட்டுக் கலங்கிக்கொண்டி ருக் 

தான். 

8. ஏனெனில் இலர்: அருளப்பா 

மரித்தோரினின்று உயிர் ததெழுந்தா 
சான்றும், Cag Get: 

கோன்றினாரன்றும், மற்றவர்கள் : 
பூர்விக தர்க்ககரிசகளில் ஒருவர் உயிர் 
கீதாரொன்றும் சொல்லிக்கொண்டிருக் 
தார்கள். (மத், 14-1;மாற். 06-14.) 

எலியாஸ் 

0. ஆகையால் எரோது : கான் ௮௬ 
ளப்பனைச் சரச்சேதஞ் செய்தேன். 
அப்படியிருக்க; இவணாப்பற்றி இப்பே 
ர்ப்பட்ட காரியங்களைக் கேள்விப்படுகி 
தேனே ; இவர் யார் என்று சொல்லி, 
அவளைக் காணக் தேடிக்கொண்டிருந் 
தான், 

10. பின்னும் அப்போஸ்தலர்கள் 
திரும்பிவந்து, தாங்கள் செய்த யாவற் 
றையும் அவருக்கு அறிவித்தார்கள். 

- லூக்காஸ் 9-ம்' அதிகாரம். : 

  
  

அப்பொழுது ௮வர் அவர்களைக் கூட் 
டிக்கொண்டு, பெத்சாயிதா வைச் சேர் | 
நத வனாந்தரமான gpa இடத்துக்கு 

ஏகாந்தமாய் ஒதுங்கப்போனார்.  — | 

11. ஜனங்கள் அதை அறிந்து, 
அவரைப் பின்சென்று போனார்கள். 
அவர்களை ௮வர் ஏற்றுக்கொண்டு, சர் 
வேசுரனுடைய இராச்சியத்தைப்பற்றி 
அவர்களுக்கு உபதேசித்து, சொஸ்த 
மாகவேண்டியிருந்தவர்களையும் சொஸ் 
தமாக்கினார். 

12. அப்பொழுது சாயங்காலமாயி 
நீறு. அகையால் பன்னிருவரும் ௮வ 
ரிடத்தில்வந்து : காம் இங்கே வனாந்தர 

இட த்திலிருக்கிறபடி.யினாலே, 
ஜனங்கள் ௬.தறுக் கிராமங்களிலும் ஊர 
களிலும் போய்த் தங்கவும், அகாரஞ் 

சம்பாதித்துக்கொள்ளவும் அவர்களை 
அனுப்பிவிடும் என்முர்கள். (மத். 14- 

15; ur. 6-36.) 

LOM 6ar 

13. அவரோ, அவர்களை கோக்இ 2 

நீங்களே அவர்களுக்குச் சாப்பிடக் 
கொடுங்கள் என்முர். அதற்கு அவர் 
கள்:. எங்களிடத்தில் ஐந்து ௮ப்பங்க 

ளும், இரண்டு மீன்களுமல்லாதே ௮தி 
கமில்லை : வேண்டுமானால், நாங்கள் 
> 6 ச a உ க உ ச 

போய Qo x ஜனக்கூட்ட த.துக்கெல் 

லாம் (உணவுகள்) வாங்வெருவோம் 

என்ருர் கள். 

14. ஏனெனில், ஏறக்குறைய ஐயா 
யிரம் புருஷர்கள் இருந்தகார்சள். அப் 
போது அவர் தம்முடைய சிஷர்களை 
நோக்கி : அவர்களைப் பந்திக்கு ஜம்பது 

ஐம்பதுபேராக உட்காரச்செய்யுங்கள் 
என்ளார். 

15. அவர்களும் அப்படியே செய்து, 
எல்லானாயும் பந்தியமாத்தினார்கள். ;, 

  

வென்று கர்த்தர் சாண்பிக்கிருர்,   4. அப்போஸ்தலர் ஒரு ஊரில் யோக்ூயென் யாரென்று விசாரித்து ௮வன் வீட்டில் 
தீங்கயிருக்ச வேணுமல்லாதே, நேர்ர்தபடி. வீட்டுக்கு வீடுபோய்த் தங்குவது யோக்கயெமல்ல | 

  எள்னாகடிரா  
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16, அவர் ஐந்து அப்பங்களையும், 
"இரண்டு மச்சங்களையும் கையிலே வாங் 
ச பாலோகத்தை அண்ணார்ந்து பார் 
oS, அவைகளை ஆசீர்வதித்து, பிட்டு 
ஜனங்களுக்குப் பரிமாறும்படி தம்மு 
டைய சீஷர்களுக்குக் கொடுத்தார். 

17. எல்லாருஞ் சாப்பிட்டுத் இருப் 
இயானார்கள். அவர்களுக்கு மீதியான 
துண்டுகள் பன்னிரண்டு கூடைகள் 
நிறைய எடுக்கப்பட்டன. 

18. பின்னுஞ் சம்பவித்ததேதெ 
னில், ௮வர் தனித்து ஜெபஞ்செய்து 
கொண்டிருக்கையில், சிஷர்களும் ௮ வ 
சோடுகூட இருந்தார்கள். அவர் ௮வ 

|ர்களை நோக்கி : ஜனங்கள் என்னை யா 
சென்று சொல்லுகிறார்கள் என்று 

கேட்டார், 

19. அதற்கு ௮வர்கள மாறுத்தார 

மாக: சிலர் உம்மை ஸ்காபக அருளப் 
unex pin, Got எலியானளென்றும், 
வேறு சிலர் பூர்விக தீர்க்கதரிசிகளில் 
ஒருவர் உயிர் த்தெழுர்தாசன்றும் 
சொல்லுகிழுர்கள் என்முர்கள், 

20. அப்பொழுது ௮வர் : 8ீங்களோ, 
என்னை யாசொன்று சொல்லுகிறீர்கள் 
என்று ௮வர்களைக்கேட்டார். அதற்கு 
சமோன இராயப்பர் பதில்மொழியாக? 

'உம்மைச் சாவேசுரனுடைய கிறீஸ்.து 

என்கிரோம் என்ஞர், 

21. அப்பொ (pg gait இதை ஒரு 
வருக்கும் சொல்லாதபடி. அவர்களு 
க்குக் கண்டிப்பாயக் கட்டளையிட்டு, 

92. மனுமகன் ௮கேகம் பாபெடவும், 
பப்பசாலும் பிரதான அசாரியராலும் 
வதபாரகராலும் அகா தவனென்று 

திள்ளப்படவும், கொலையுண்ணப்பட 
வும், மூன்றாம் காள் உயிர் த்தெழுக் 

fe க்கவும் வேண்டும் என்றார். (மத், 
17-21; மாத், 8-81 ; 9-30.) 

    

28. பின்னும் ௮வர் சகலனாயும் 
கோக்குச் சொன்னதாவது : யாதொரு 
வன் என் பிறகே வர மனதாயிருக்தால், 
தன்னைத்கானே பரித்தியாகஞ்செய்து, 
தன் சிலுவையை அ௮ரநுதினமும் சும 
நீதுகொண்டு, என்னைப் பின்செல்லக் 
கடவான்; (மத், 10-38; 16-24; 
மாற். 8-34.) 

24. ஏனெனில் தன் உயிரைக்காப்பா 
ற்ற விரும்புகிறவன் ௮தை இழப்பான். 
என்னைப்பற்றித் தன் உயிரை இழப்ப 
வனே அதைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளு 
வான். (லூக். 17-88; ௮௬. 12-25.) 

2௦. மனிதனானவன் உலகமெல்லாம் 
ஆதாயமாக்கிக் கொண்டாலும், தன் 
னைத்தானே கெடுத்துச் ச்யநாசம் வரு 
வித்துக்கொண்டால், ௮வனுக்குப் பிர 

யோசனம் என்ன? 

20. ஒருவன் என்னைக்குறிக்தும் 
என் வாக்கியத்தைக் குறித்தும் வெட் 
கப்படுவானாகில், ௮வனைக்குறித்து மனு 
மகனும், தமக்கும் பிதாவுக்கும் சம்மன 
சுக்களுக்கும் உரிய மசமையோடு வரு 
ம்போது வெட்கப்படுவார். (மத். 10- 
95. மாற், 8-38; 9திமோ,.9-19,) 

27. மீளவும் இங்கே நிற்கிறவர்களில் 
சிலர் சாவேசுரனுடைய இராச்யெத் 
தைக் காணுமளவும், மரணசுவை பாரக் 
கமாட்டார்களென்று மெய்யாகவே உ௰ 
களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்ளூர். 
(மத. 10-28; மாத். 8-89.) 

98. யேசுநாதர் இந்த வார்த்தைக 
ஊைச்சொல்லி, ஏறக்குறைய எட்டுகா 
ளானபின்பு சம்பவித்ததேதெனில், 
அவர் இராயப்பரையும் இயாகப்பறை 
யும் ௮ருளப்பராயும் ௮ழைத்துக்கொ 
ண்டு ஜெபம்பண்ணத்தக்ககாக pit 
மலையின்மேல் ஏறினார். (ws. 17-1; 
மாற், 9-1.) 

  

07. மத். 16-ம் ௮. 28-ம் வசன வியாக்யொனம் காண்க, இவ்விடத்தில் யேசுகா 
தீர்சுவாமி தாம் மறுரூபமாகும் பிரதாப மகத். துவத்தை அப்போஸ்தலர்களில் சிலர் தால் 
கள் * சாகுமுன்னே காண்பார்சளென்று ௮.றிவிக்கரார், (மெனோச்வயுஸ்.) 
  Dae பந்த  
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இர. ௮வர் ஜெபம் பண்ணுகையில், 
அவருடைய முகரூபம் மாறி, ௮வரு 
டைய வஸ்இரம் வெண்மையும் காந்தி 

யுமாயிற்று, 

80. அப்போது இதோ, இரண்டு 
மனிதர் ௮வரோகூடச் சம்பாஷித்து 
க்கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் மோ 
'யீசனும் எலியாசுமாம்,   

| 
1 
I 

| 21. அவர்கள் மகிமைப் பிரதாபத் 
தோடு தோன்றி வர் எருசலேமில் தாடு தோன்றி, அவர் எரு 
நிறைவேற்ற இருக்த மாணப் பயணத் 

தைக்குறித்துப் பேசிக்கொண்டிருந் 
தார்கள். 

82. அப்படியிருக்க, இராயப்பரும் 
அவரோடிருக்கவாகளும் நிக்திரை 

மயக்கமா யிருக்கார்கள். அகிலும் ௮வ 

ர்கள் விழித்து, அவருடைய மகிமைப் 

IDG GLI FOO HU JL, அவசோடு கின்ற 

Hb இரண்டுபேரையும் கண்டார்கள். 

9௦. பின்பு சம்பவிச்சதேதென்ரால், 
அவ்விருவரும் ௮வணாளிட்டுப் பிரிந்து 
போகையில், இராயப்பர் யேசுகாதமரை 
நோக்கி என்ன சொல்லுகிறதென் று 
தெரியாமல் : குருவே! நாம் இங்கே 
பிருக்கிறது கல்லது, உமக்கு ஒருகூடா 
ரமாம், மோயிசனுக்கு ஒருகூடாரமும், 
எலியாசுக்கு ஒருகூடாரமும் ஆக 

மூன்றுகூடாரங்களை அடி.ப்போமாக 
என்னார், 

94. னால் அவர் இவைகளைச் 
சொல்லுகையில் ஓர் மேகம் எழும்பி, 

அவர்களை க் தன்னிழலால் மறைக்த.து. 
அவர்கள் ௮ந்த மேகத்துக்குள் பவே 
சிக்கையில் சஷர்கள் பயந்தார்கள். 

35. அப்பொழுது மேகத்திலிருந்து 
ஓர் குரலொலியுண்டாகி ; இவரே ஈம் 
மூடைய சேசகுமாரன், இவருக்குச் 
செவிகொடுங்கள் என்று சத்தித்தது. 

(2 இரா. 1-17.) 

  

  

90. அந்தச் குலொலி உண்டாகை | 

பி ல். யேசுநாதர் ஒருவரே காணப்பட் 
டார். அவர்களோவெனில் தாகங்கள் 
கண்டவைகளில் ஒன்றையும் Ly HG 

களில் எவனுக்கும் சொல்லாமல் 
மெளனபாயிருக்கார்கள். 

27. மறுநாள் அவர்கள் மலையினி 
ன்று இறங்கிவபோது, திரளான ஜன 

ங்கள் அவருக்கு எதிர்கொண்டுவக் 

கார்கள். 

95. அப்பொழுது இகோ கும்பலி 
னின்.று ஓர்மனிதன் சத்தமிட்டு. போத 

கரே ! என் மசகன்மேல் இிருபைக்கண் 
ணோக்கியருள வேண்டுமென்று உம்மை 
மன்ராடுகிறேன். எனக்கு ௮வன் ஏக 
பு.கிஇானாயிருக்கிறான். (மக். 17-14; 
மாற, 9-16 ) 

2. இகோ அவனை ஓர் பேய் பிடிக் 

Bog; உடனே ௮வன் அலறுகிருன் ; 
டது அவனைக் FC 1p விழக்தாட்டி, 
LOUNGES அலைக்கழித்து, அவனை 
இலேசில்விடாமல் சின்னபின்னமாக்கு 
கறத. 

40. அதை ஓட்டும்படி உம்முடைய 
சீஷர்களை மன்றாடினேன், அவர்களா 
லே கூடாமல் போயிற்று என்ன். 

41. அதற்கு யேசுகாதர்: ஓ, விசு 
வாசமற்ற கெட்ட சந்ததியே ; எவ்வள 
வு காலம் உங்களோடி ருந்து, உங்களைச் 

சடக்துக்கொண்டிருப்பேன் 2: உன் மக 
னை இங்கே கொண்டுவா என்ஞூர். 

42, அப்படியே வன் சமீபித்து 

வருகையில், பசாசானது அவனைக் 
கீழேகள்ளி, அலைக்கழித்தது, 

43. யேசுசாகர் ௮௪௧௪ ௮ளுபியை 
௮தட்டிச் சிறுவனைக் குணமாக்கி, 
௮வன் தகப்பனுக்கு அவனைக் கையளி 
த்தார். ப 

» 

  

  erento   80. மத். 17-ம் ௮. 8-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க, (oa | 
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40, 41, மத். 17-ம் ௮தி. 19-ம் வசன வியாச்யொனம் காண்க. 
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லூக்காஸ் 0-ம் அதிகாரம். 

  

  

பத்க், இப்பொழுது எல்லாரும் சர் 
| வேசுனுடைய மகத்துவக்தின்மேல் 
பிசமிப்படைந்தார்கள். மேலும், ௮வர் 
செய்துவந்த எல்லாவற்றையும்பத்றி 
யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டுக்கொ ண்டிரு 
க்கையில், ௮வர் தம்முடைய சிஷாகளை 
கோக்: நீங்கள் இக்க வார்த்தைகளை 

| உங்கள் இருதயங்களில் வைத்துக் 
கொள்ளுங்கள் ; அதாவது, மனுமகன 

மனி தர்களுக்குக் கையளிக்கப்படும்டடி 
நேரிடும் என்று இருவுளம்பற்றினார். 

49. அவர்கள் அந்த வாரத்தை 
யைக் கண்டுபிடியாதிருந்தார்கள். ஏ 
னெனில் ௮தை அவர்கள் உணர்ந்து 

கொள்ளாதபடி ௮தூ அவர்களுக்கு 
மூறைபொருளாயிருந்தது; அந்த வா 
ர்த்தையைக்குறிக்து ௮வரை வினாவ 
வும் பயந்திருந்தார்கள். 

40. அப்படியிருக்க, தங்களுக்குள் 
ளே யார் ௮திக பெரியவனாபிருப்பா 

னென்கற எண்ணம் அவர்களுக்குள் 
புகுக்கது. (மத். 18-1; மாற். 9-98.) 

47. ஆனால் யேசுநாதர் அவர்களு 
டைய இருதயச் சிந்தனைகளை அறிக்து, 
ஒரு இறுவனை எடுத்துக் தமதருகில் 
அவனை நிறுத்தி, 

48. அவர்களுக்கு வசனித்ததாவது : 

என் நாமத்தினாலே இந்தச்சி.றுவனை ஏம் 
அக்கொள்ளுறெவன் என்னை ஏற்றுக் 
கொள்ளுகிறுன். என்னை ஏற்றுக்கொள் 

ளுகறவன் என்னை அனுப்பினவவரை 

| ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் ; அகையால் 
உங்களெல்லாரிலும் எவன் ௮திக சிறி 
யவனாயிருக்கிரானோ, ௮வனே அதிக 

பெரியவன் என்ளுர். 

  
  

40. அப்போது அருளப்பர் பதிலும். 
தாரமாக : சுவாமீ, உம்முடைய நாமத்தி. 
னாலே பசாசுக்களைத் அரத்துகிற ஒருவ . 
னை நாங்கள் கண்டு, ௮வன் எங்களோடு 

(உம்மை) பின்பற்ருததினலே ௮வனைத் 
தடுத்துவிட்டோம் என்ளூர். 

௦0. யேசுராதர் ௮வணாப் பார்த்து? 
நீங்கள் ௮வனைக் தடுக்கவேண்டாம். 

ஏனெனில், உங்களுக்கு விசோதமா 
யிராதவன் உங்கள் பாரிசமாயிருக்கி 
மூன் என்று தஇருவுளம்பற்றினார். 

1. மீளவுஞ் சம்பவித் ததேதெனில், 
yar இவவுலகத்தினின்று எடுபடும் 
நாட்கள் கிறைவேறுகையில், ௮வர எரு 
சலேம் நகருக்குப் போகும்படி இட 

ுறகங்காட்டி, 

92. தமது சமுகக்துக்குமுன தத 
ர்களை அனுப்பினார். அவர்கள் போய், 
அவருக்கு இடம் அயத்தம்பண்ணும் 

படி சமாரியருடை. ய ஒரு ஊரிலே பிர 
வேக த்தா ர்கள், 

௦9. அனால் அவர் எருசலேமுக்குப்: 
போகிற கோக்கமா பிருந்ததினாலே, 
HUA’ MT ௮வரை ஏற்றுக்கொள்ள 
வில்லை. | 

94. அவருடைய Fagisonr@u Qu | 
கப்பரும் அருளப்பரும் இகைக்கண்டு: 

ஆண்டவரே, உமக்குச் சதக்கமானால் 
வான த்இனின்று அக்கினி இதங்கி இவ | 
ர்களைச் சுட்டெரிச் /க்கும்படி சொல்லு 
கஜம் என்முர்கள். 

02. அவர் திரும்பிப் பார்த்து, ௮வ 
ர்களைக் கண்டித்து: உங்களுக்கு யாரு 
டைய புத்தியுண்டென்று உங்களுக் 
குதி தெரியவில்லை. 

      

|=. 58. சமாரியர் யூதர்களுக்குள் வேசப் பிரிவினைக்காரராயிருச்து, சலோமோன் சட்டின 

Spanos இல் சேவாரா தனைக்குப் போகாமல், தங்கள் சீமைக்கு அடுத்த ம£லயின்மேல். 

| ஒரு கோவிலைக் கட்டி, தேவாராசனை செய்துவந்தார்கள், யேசுநாதர் தங்கள் கோ 
| I EG வராமல், எருசலேமிலுள்ள தேவாலயத்துக்குப் போகிருரொன்று காயமகாரத்தால். 

(அவர் தங்குவதற்கு இடம் கொடா திருந்தார்கள். 
  

  

elt 

  

 



  

    
  

  

  

அக்காஸ் 10-ம் அதிகாரம்... 
. 56. மனுமகன் ஆத்துமங்களைச் சேசு | கொண்டு, பின்னிட்டுத் திரும்பிப்பார் ட் 

மாக்குவதற்கல்ல, அவைகளை இரட்சிக் க்கிற எவலும் சர்வேக-ரனுடைய இரா | 

கவே வந்தார் என்னார். அதன் பின்பு ச்யெத்துக்குத் தகுந்தவனல்ல என்று | 

௮வர்கள் வேரொரு ஊருக்குப் போனா | இருவுளம்பற்றினார். 
ர்கள். (௮. 3-17; 12-47.) 

். 57. அவர்கள் வழிஈடந்துபோகை 10-ம், அதிகாரம். 
யில் சம்பவித்ததேதெனில், ஒருவன் 
௮வரை கோக்க: நீர் எங்கே போனா 

லும், உம்மைப் பின்செல்லுவேன் என் 

ரன். 
28. யேசுநாதர் அவனை நோக்கி : 

நரிகளுக்கு வளைகளும், ஆகாயப் பற ன சரடு ன உன 
வைகளுக்குக் கூடுகளுமுண்டு : மூனு 1. இவைகளுக்குப்பின் கர்த்தா 

மகனுக்கோ தலைசாய்க்க இடமில்லை வேறே எழுபத்திரண்டு பேரையும் நிய 
என்றார். (மத். 8-90.) மித்து, தாம் போகவிருக்த சகல பட் 

59. பின்பு அவர் வேஜெருவனை டணங்களுக்கும், இ ட ங்க ளு க கும், 

கோக்கி: என் பிறகே வா என்று BOB FPEBBLG முன்பாக அலர 
3. ! களை இருவரிருவராக அனுப்பி, 

  

எழுபத் தாண்டு சீஷர்கள் பிரசங்கிக்க ௮னு 

ப்பப்பட்ட தும், தேவ௫ிரேக பிறர்சநே 

கக்கற்பனைகளும், மரியம்மாள் மார்த்தம் 

மாள் இவர்களைம் பற்றிய விசேஷுங் 

களும், 

சொல்ல, ௮வன் : அண்டவரே, முக்தி 
நான் போய், என் தகப்பனை அடக்கஞ் 2. அவர்களுக்குச் சொன்னதாவது: 
செய்ய எனக்கு உத்தரவு கொடுத்தரு அறுப்பு மிகுதியாம், வேலையாட்களோ 
ளும் என்றான். கொஞ்சம்பேர்; ஆதலால் தன் அறுப்பு 

க்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி 

வெள்ளாண்மைக்கு எஜமானை wes ip 

ங்கள். (10. 9-37.) 

00. அதற்குயேசுநாதர்: மரித்தோர் 
தங்களில் மரித்சோரை Ht Fae, EW 
யட்டும் ; நீ போய், சர்வேகரனுடைய 
இராச்சியத்தை அறிவி என்று ௮வனு | &. புறப்பட்டுப் போங்கள் ; இதோ, 
க்குத் இருவுளம்பற், மினார். | a Daca 5860 ஓகாய்களுக்குள்ளே 

61. பின்னும் ே 2வரொருவன் (வந்து): | ௮னுப்புகிறதுபோல, நான் உங்களை 

ஆண்டவரே ! உம்மை கான் பின்செல் அனுப்புகிதேன். (மத். 10-16.) 

I 

      
வேன், ஆனால் முந்த என்விட்டிலுள் 1. பணப்பையையாவது கைச்சோ 

ளவைகளை நீக்கிவிட எனக்கு உத்தரவு ' ளியையாவது பாதரட்சைகளையாவது 
கொடுத்தருளும் என்றான். | Gan ண்டுபோகவேண்டாம் ; வழியில் 

09. யேசுநாதர் அவனை நோக்கி: . ஒருவரையும் வினவவும்வேண்டாம். 
கலப்பையின்மேல் கையை வைத்துக் ; (மாற். 0-5: 1 அர. 1-9.) 

  

60. உலகத்தானா மரித்தவர்களென்று ஆண்டவர் சொல்லுகிழுர். 

2. மத். 9-ம் ௮.இ, 38-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க. 

4. வழியில் ஒருவரையும் வினவ வேண்டாமென்று ஆண்டவர் சொல்லும்போது, 

தேவ தொழிலுக்கு ஏற்பட்டவர்கள் பிரயாணம் போகையில், வழியிலே அவசரமின் தித் 

தங்கியிருக்கவும், வீ ண்காலம்போக்கவும் வேண்டா மென்று விலக்கனாரொ glu, எதிர்ப்பட்ட | 

அதிமுகமுள்ளவர்களுக்குமங்கள வார்த்தை மூதலாய்ச் சொல்லாமல் போகவேண்டுமென் று 

| அர்த்தமல்ல. பழைய ஏற்பாட்டில் ௮. 4-ம் ௮.இ. 29-ம் வசன த்இல், எலிசேயு தீர்ச்ச 
தரிசியானவர் gor சிஷனைப் பார்த்து: நீ உன் இடையைச் கட்டிக்கொண்டு, என் ஊன்று 
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9. நீங்கள் எந்த விட்டில் பிரவேசித் | இராச்சியம் சமீபி த். ததென்பதை அறி 
தாலும்: இந்த விட்டுக்குச் சமாதானம் | ந்துகொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுல் 
உண்டாவதாக என்று முதலாவது | கள். (அப். 18-51.) 
சொல்லுங்கள், | 

= 12. ௮ந்த நாளிலே இப்பட்டணத் | 
0. சமாதான புத்திரன் அங்கேயிரு தைவிட சோதோம் ககருக்குச் (தண்ட. 

ந்தால், உங்கள் சமாதானம் ௮வன் | னை) குறைவாயிருக்குமென்று உங்களு 
மேல் தங்கும் ; இல்லாதிருந்தால், ௮.து | க்குச்சொல்லுகிறேன். 
உங்களிட தல் திரும்பிவரும், 

13. கொர்சயிம் ஈகரமே, உனக்கு 
7, அர்த விட்டில்கானே தங்கி, லயோகேடு! பெத்சாயிதா ஈகாமே, 

அவர்களிடத்தில் உள்ளவைகளைப் பு௫ உனக்கு ஐயோ கேடு ! உங்களில் செய் 
தீதுப் பானஞ்செய்யுங்கள். ஏனெனில் | யப்பட்ட அற்புகங்கள் தா, சதசோன் 
வேலைக்காரன் தன் கூலிக்குப் பாத்இர | ஈகரங்களில் செய்யப்பட்டிருந்தால், 
வானாயிருக்கிறான், விட்டுக்குவிடு ! அப்பொழுதே மயிர்ச் சட்டையணிந் 
போகாதேயுங்கள். (எண். 24-14; | து, சாம்பலில் உட்கார்ந்து தவஞ்செய் 
மத். 10-10; 1 திமோத். 5-18.) இருப்பார்கள். (மத். 11-21.) 

8. அவ்வண்ணமே நீங்கள் எந்தப் 14. ஆதலால் நடுத்தீர்வையிலே உங் 
பட்டணக்தில் பிரவேசிக்தாலும், ௮ர் | களைவிடக் தீர், சீதோன் ஈகரங்களுக் 
தப் பட்டணகத்தார் உங்களை எற்றுக் | குத் கண்டனை குறைவாயிருக்கும். 
கொண்டால், அவர்கள் உங்களுக்குப் 
பரிமா நுறவைகளைப் புது, 

  

15. நீயோ, வானமட்டும் உயர்த்தப் 
பட்ட கப்பாநாவுமே, பாதாளமட்டும் 

1. அவ்விடத்திலுள்ள் கோவாளிக | ௮மிழ்த்கப்படுவாய், 
ஊச்சொஸ்தமாக்கி, சர்வேசுரனுடைய 
இராச்சியம் உங்களுக்குச் சமீபித்தது | 
என்று அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள். . 

  
1(. உங்களுக்குச் செவிகொடுக்கிற 

வன் எனக்குச் செவிகொடுக்கிருன். 
உங்களைப் ப், றக்கணிக்கறவன் என்னைப் 
புநக்கணிக்கரொன். என்னைப் புறக்கணி 

கள் பிரவேடக்கையில், அந்தப் பட்ட  க்கிறுவனோ, பன்னை ௮னுப்பினவணைப் 
ணத்தார் உங்களை ஏம்றுக்கொள்ளா | புறக்கணிக்கிறான் என்று இருவுளம்பற் 
இருந்தால், நீங்கள் ௮இன் தெருவீதிக | றினார். (மத். 10-10) ; ௮௬. 18-20.) 
ளில் புறப்பட்டு; 

10. எக்தப் பட்டணத்திலாவது நீங் 

17. பின்பு எழுபத்திரண்டு €ஷர்க 
11]. உங்கள் பட்டணத்திலிருந்து | ஞம் சந்தோஷமாய்த் இரும்பிவந்து : 

எங்கள்மேல் ஓட்டிய தூசியையும் உங் | அண்டவரோ, தெவர்ருடைய காமத்தி 

களுக்கு எதிரிடையாக உதறிப்போடு னாலே பசாசுக்கள் முதலாய் எங்களுக் 
இழோம், ஆகிலும் சர்வேசுர னுடைய | குக் சிழ்ப்படிகின்றன என்ளுர்கள்,       
கோலை உன் கையில் பிடித்துக்கொண்டு, வழியில் ஒருவன் எஇிர்ப்பட்டாலும், அவனுக்கு ம மங் 

கள வார்த்தை சொல்லாமலும், உனக்கு ஒருவன் மங்கள வார். ச்தை சொன்னாலும், நீ SY a 
க்குப் பதில்மொழிய/மையாமலும் போய் என் கோலை இறக் துபோன பிள்ளையின் முகத் 
இன் மேல் வை என்றார். இதைக்கொண்டு மங்கள வார்த்தை சொல்லுதல் சட்ட திட்ட 

மாய் விலக்கப்பட்டதென்று சொல்லப்படாது. காலத்தை வீண் போக்காமல் தனது தொ. 
ழிலின்மேல் முழுதும் கருதீதாயிருக்க வேண்டுமென் ற காண்பிக்கப்படுகிற து. 

14. மத். 11-ம் ௮தி. 22-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க.   
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18. அவர்களுக்கு ௮வர் இருவுளம் 
பற்றினதாவது : சாத்தான மின்னலைப் 
போல் வானத்தினின்று விழுகிறதைக் 
கண்டேன். 

19. இகோ சர்ப்பல்களையும், தேள் 
களையும், ௪,த்.துருவின் வல்லமை யாவை 
யும் மிதிக்கும்படி உங்களுக்கு ௮திகா 
ரம் தந்தேன், உங்களுக்கு ஒன்றும் 
தீங்குசெய்யாது. 

2). ஆயிலும் HHI Kar உங்களுக் 
குக் Spring. Bf றதைப்பற்றி நீங்கள 
சந்தோஷப்பட வேண்டாம்: உங்கள் 
நாமங்கள் பாலோசத்தில் எழுதப்பட் 
டி. ருப்பதைப்பற்றியே சந்தோஷப்படு 
ங்கள் என்னார்.   

21. அந்நேரமே அவர் இஸ்பிரீத்து 
சாந்துவினால் களிகூர்க்து : பிதாவே, 

' பரலோகத்துக்கும் பூலோக த்தக்கும் 
கர்த்தாவே ! நீர் இவைகளை ஞானிக 

| ளுக்கும் விவேகிகளுக்கும் மறைக்து, 
 இிறியோர்களுக்கு வெளிப் படுத்தின 
' படியால், நான்உம்மை og BEER mer. 
| ஆம், பிதாவே, இவவிகஞ் செய்வது 
உமது இருவுளத் துக்குப் பிரியமாயிருக் 

தீது. 
22, என் பிதாவினால் சகலம் 

எனக்குக் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ; 
மேலும் பிதாதவிர வேரொருவனும் 

சுதன் hem Gyo) aor அறியான் ; சத 
னும் சுதன் யாருக்கு RES as 
sur udm /பாரோ அவனும்சவிர வே 

யான் என்னார், 

23. பின்னும் ௮வர் தம்முடைய ௪ீஷா 
கள்பக்கமாய்த் இரும்பிச் சொன்ன 
தாவது: நீங்கள் கா on mensions     

a nn RE et வயம், 

  

  கற்பிக்கிறார். 
‘eae i tha சுக்மா வடமைல உய் மன் பகவகையா 

  

ஜொருவனும் பிதா இன்னாரான்று அறி | 

  
  

காணும் கண்கள் பாக்கெம்பெற்றலை 
கள. (மத், 18.10.) 

21. எனெனில் oC mab Rise she ப 
களும் இராஜாக்களும் நீங்கள் காண்ட 
றவைகளைக் காணவும், நீங்கள் கேட்டு 
றவைகளைக் கேட்கவும் விரும்பியிருக் 
தாலும், அவர்கள் காணவுமில்லை, கேட் 
கவுமில்லையென்று உங்களுக்குச் சொல் 
BEC nor erect. 

25. அப்பொழுது இதோ, நீதி சாஸ் 
திரியொருவன் எழுக்து, அவரைச் 
சோதிக்கத்தக்கதாக : போதகரே, 
நான் என்னத்தைச் செய்து, நித்திய 
சிவியத்தை அடைவேன் என்றுகேட்ச, 
(மத். 32-85; மாத, 12-28) 

20. ௮வர் ௮வனை கோக்கி: வேத 
ப்பிரமாணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற 

« +) . * உ * 

தென்ன ? எவ்வாறு aut EB caput 
என்று கேட்டார், 

37. அதற்கு அவன் பிரத்தியுத்தார 
மாக: உன் தேவனாகிய கர்த்தரை 
உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் 
முழு ஆத்துமத்தோடும், உன் முழு 
தத்துவங்களோடும், உன் முழு மன 
தோடும் சிகேகிப்பாயாக ; உன்னைப் 
போல உன் பிறனையும் சரேப்பாயாக 

(என்று எழுதியிருக்கிறது) என்றான். 

(எண். 0-9.) 

28. அவர் அவனை கோக்க: நீ சரி 
யாய்ப் பதிலுரைத்தாய் ; அப்படியே 
செய்: அப்போது பிழைப்பாய் என் 

ரர், 

29. ௮வனோ, தன்னை நீதிமானென் 
று காண்பிக்க விரும்பி, யேசுகாதரைப் 
பார்த்து: என் பிறன் யார் என்று 
கேட்டான். 

18. லூடிப்பேர் ் என்ற பச பசாசானது முன் எவ்வளவு 'மேலான வரங்களைப் பத்திர 

தும், ஆங்காரத்தால் கெட்டு நரகத்தில் விழுந்துபோனதே. அசையால் நீங்கம் உங்களு 

க்கு அளிக்கப்பட்ட வரங்களால் அகங்கரியாமல் தாழ்ச்சியாயிருச்கவேண்டுமென்று கர்த்தர்    



    

  
ணு ண கய பு Hah ope inci dian, வசிட்ட 

1... ுக்காஸ் 10ம் அதிகம், 
  

  ர எரக்கி 

80. யேசுகாதர் மறுமொழியாகத் | 30. கையா ல் கள்ளர் கையில் அகப் | 
இருவுளம்பற்றினதாவது : ஒரு மனி | பட்டவளுக்கு இரத மூன்றுபேரில் ' 
தன் எருசலேமிலிருந்து எரிக்கோ na | எவன் பிறனாயிருக்சான் eres capt. ) 

GG இங்கப் போகையில், கள்ளா 39 வன் டட. 
சையில் அ௮கப்பட்டான். அவர்கள் 0 HOG at OF. HOU BEG S 
அவனிடத்திலிருக்ததையெல்லாம் பறி | SPM செய்தவ ன பு ae 
தீதுக்கொண்டு, அவனைக் காயப்படு போது யேசுகாதர் அவனை நாக | 

நீயும் போய், அவ்விதமே செய் என், 

கள். yr | 
த்திக் குற்றுபிராய் விட்டுப்போனார் 

23. பிற்பாடு சம்பலித்ததேதென் 

முல், ௮வர்கள் பிரயாணமாய்ப் போ 

கையில், ௮வர் ஒரு ஊரிலே பிரவே௫த் 
தார். அவ்விடத்தில் மார்த்தம்மாள் 

என்னப்பட்ட ஒரு ஸதிர் அவரைத் 
92. அவ்விதமே, ஒரு லேவித்தனும் | தன் விட்டில் ஏற்றுக்கொண்டாள். 

௮வ்விடத்துக்குச் சமீபமாய் வந்து, | (௮. 11-1; 12-23.) 
அவனைக் கண்டு, பக்கமாய் விலகிப்போ ட டட. 
ஞான். 9). "இவளுக்கு மரியம்மாளெ ன்னும் 

| பேருள்ள ஒரு சகோதரி இருந்தாள். 
34. அனால் வழிப்போக்கனான சமா | அவள் அண்டவருடைய பாதத்தின் 

ரியன் ஒருவன் அவனருகே வந்து, | இட்ட உட்கார்ந்து, அவருடைய வாக் 
அ வனைக்கண்டு மனமிரங்கி, Busnes கேட்டுக்கொண்டிருக் 

  

31. அத்தருணத்தில் அசாரியன் 
ஒருவன் அவவழியாய் வரும்படி கோக 

தது. அனாலும் ௮வனைக்கண்டு, அப் 

பாலே போய்விட்டான், 

  
தாள். 

84 கிட்ட அணுகி, எண்ணெயும் 
திராட்ச ரசமும்வார்த்து அவனுடைய 140. மார்த்தம்மாலோ பற்பல வேலை 
காயங்களைக்கட்டி, ௮வனைத் தன் வாக | களில் உழன்று வருகையில் (யேசநாத 

னத்தின்மேல் ஏற்றி, ஒரு சத்ரச் | ருக்கு முன்பாக) வது கின்று : அண் 
இல் கொண்டுபோய், ௮வனைப் பரா | டவரே, என் சகோதரி என்னைத் தனி 
மரித்தான். யே வேலைசெய்ய விட்டிருக்கிறதைப் 

பற்றித் தேவரிருக்குக் கவையில்லையா? 
அவள் எனக்கு உதவிசெய்யக் கற்பித் 
குருளும் என்றாள. 

9௦. மறுகாள் ௮வன் இரண்டு கெனி 
யர் நாணயங்களை எடுத்துச் சத்திரக் 
காரனுக்குக் கொடுத்து : இவனை விசா 
ரித்துக்கொள் ; நீ ௮இகமாய்ச் செல , 41. ௮ண்டவர் ௮வளுக்குப 91 55) 
வழித்திருப்பதை யெல்லாம் கான் |யுத்காரமாக: மாரத்தாளே, மார்த் 
திரும்பி வரும்போது, உனக்கு உச்தரி | தாளே, நீ ௮கேக காரியங்களைப்பற்றிக் 
ப்பேன் என்றான். கவலைபபட்டுக் கலங்குகிழுய். 

  
  

  

80. எருசலேமிலிருர் து இறங்கெ இர்த மனுஷன் யூச ஜா.தியானென்றும், அடுத்த 

51-ம் வாக்யெத்தில் சொல்லியிருக்கிற குரு யூக ஜாதியாருடைய குருவென்றும், 38-ம் வாக 

இயெத்தில் குறித்திருக்கற சமாரியன் யூத ஜாதியாருக்குப் புறம்பானவனென் நும், இவ்விரு 
ஜாஇயாருக்குள் உண்பனை இன்பனை இடையாதென்றும் அதிக (௮௬. 4-ம் ௮தி, 9-ம் வச.) 
இங்கு சொல்லப்பட்ட உதாரணம் ஈன்ருய் விளங்கும்படி இச்தேசத்இிலே குருச்களென்று 

விளங்குகிற பிராமணர் தங்கள் தேசத்தார் மட்டில் நடக்கிற வகையையும், சமாரியருக்கு 

ஒப்பரன சத்திய வேதக் குருக்கள் இத்தேசத்தானா நடத் துதற வகையையும் ஒப்பிட்டுப் 

பார்க்க வேண்டியது.  



i OT TT ee RE Te ரா. 
. பப்ப வரம mot whos ee 

49, ஆயினும் ஒரு காரியந்தான் ௮வ 
சரம்.  மரியம்மாள் உத்தமமான பங் 

"கைத் தெரிந்துகொண்டாள். அது 
| அவளிடத்தினின்று எடுபடமாட்டாது 

என்று திருவுளம்பற்திஞார். 

| ம் 

| 
| 

| 

| 
| 

11-ம். அதிகாரம். 
| 
' ஜெபம் செய்யும் முறையும், நிலமையான 

ஜெபத்தின் பலனும், யோனாஸ் சர்க்க 

தரிசியின் அடையாளமும், 

| 1, மீண்டும் சம்பவித்ததேதெனில், 
அவர் ஒரு ஸ்தலத்திலே ஜெபஞ்செய் 

அகொண்டிருக்து முடிக்தபின், அவரு 
டைய சீஷர்களில் ஒருவர் ௮வரை 
கோக்கி: சுவாமீ, அருளப்பர் தம்மு 
டைய சீஷர்களுக்கு ஜெபம்பண்ணக் 
கற்றுக்கொடுத்ததுபோல தேவாரும் 
எங்களுக்குக் கற்றுக்கொடுத்தருளும் 

, என்னார். 

2. அதலால் ௮வர் அவர்களை கோ 

க்கி : நீங்கள் ஜெபஞ் செய்யும்போது : 

பிதாவே! உம்முடைய நாமம் அர்ச்சி 
க்கப்படுவசகாக ; உம்முடைய இராச்சி 
யம் வருச. (மத். 0-9.)   8. இன்றன்றுளள எங்கள் அப்பத் 

| தை எங்களுக்கு இன்.றுதாரும். 

4. எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு 
மன்னியும், எனெனில், நாங்களும் எங் 

களிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கும் 
மன்னிக்கிரோம். எங்களைச் சோதனை 
யிலே பிரவே௫ப்பியாதேயும் என்று 

சொல்லுங்கள் என்ளுர். 

அரக்காஸ் 11-ம் அதிகாசம். a7 

    
  

௦. பின்னும் ௮வர் அவர்களை Ome cB: | 
உங்களிலே எவனாலும், ஒரு சரே௫ | 
தனை உடையவனளுயிருந்து, ஈடு இராத்| 
திரியில் ௮வனிடத்திலேபோய் : இநே। 
இதா, எனக்கு மூன்று அப்பங்களைக் 
கடனாகக் கொடு; 

6. ஏனென்றால் என் ACHE ser 
பிரயாணமாய் என்னிடத்தில் வந்திருக் 

இருன், அவனுக்கு முன் வைக்க என்னி 
டத்தில் ஒன்றுமில்லை, என்று சொல்ல... 

7. அவன் உள்ளேயிருந்து மாறுத் 
தாரமாக: நீ என்னைக் தொந்தரவு 
செய்யாதே, இப்போது கதவு ௮டைத் 
தர்யிற்று, என் பிள்ளைகளும் என் 
னோடுகூடப் படுத்திருக்கிருர்கள், கான் 

எழுது உனக்குக் கொடுக்கமுடியாது 
என்று சொன்னாலும், ட         

8. இவன் விடாமல் கதவைத் தட்டி. 
க்கொண்டிருக்கால், தனக்குச் சிநேக 
தனாயிருக்கெறதினிமித்தம் ௮வன் எழு 
ந்து கொடாஇருர்தாலும், இவனுடைய 
அலட்டலைப்பற்றியாவது எழுந்து, 
தேவைக்களவாய் அ௮ப்பங்களைக் கொடு 
ப்பானென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகி 
றேன், 

9. அவ்வண்ணமே கான் உங்களுக் 
குச் சொல்லுகிறேன் : நீங்கள் கேளு 
ங்கள், உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் ; 
தேடுங்கள், கண்டடைவீர்கள் ; தட்டு 

ங்கள், உங்களுக்குக் இறக்கப்படும் 
(மத். 7-7.) 

    

42. யேசுநாதர் சுவாமி தமத பரியாத்ற ஒருவகை உணவு இருந்தால் போதும், பல 

வகை செய்ய ௮வயமில்லையென்று மார்த்தம்மாளுக்குப் பு.த்.தி சொல்லி, மரியம்மாள் சேவ 

வாக்கைச் கேட்றெதிலே, முழுதும் கருத் தாயிருக்ெ.தினால், ௮வள் செய்றெது உத்தமமான 

காரியம்; அதற்குத் தடை செய்யப்படாதென்று படி.ப்பிக்கரார். (மெனோக்கியுஸ்.), 

இத இயல்பான அர்ச்சமாயினும் ஞான அர்த்த.த் திலே ஓரே காரியம் அவசியமென்ப த, 

மனிதரல்லாருக்கும் மகா முக்யெமாகய ஆத்தும இரட்சணியமே ௮வசியமானதென்து. 

பயனாம். | ° 

4. மத், 6-ம் ௮இ. 11-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க... 
sana 4 கை          



  

  

  

410. ஏனெனில் கேட்டுற எவனும் 
பெத்றுக்கொள்ளுகிறுன், ே தீடகிறவன் 

| கண்டடைகிருன், கட்டுகிறவனுக்குத் 
| இறக்கப்படும். 

11. உங்களுக்குள்ளே எவனாகிலும் 
தன் தகப்பனிட த் தில் அப்பத்தைகச் 

கேட்டா 1ல், அவனுக்குக் கல்லைக் கொடு 
ப்பானோ ? அல்லது மச்சக்கைக் கேட் 
பால், மச்சத்துக்குப் பதிலாகச் சாப் 
பத்தைக் கொடுப்பா Ce ! 2 (மத், 7-9; 

ரு. 10-25.) 

12. அல்லது தேட்டையைக் கேட் 
டால், அவலுக்குச் கேளைப் பிடித்து 
கீட்டுவானோ? 

12. ஆனால் நீங்கள் தியோராயினும் 
உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கொடை 
களைக்கொடுக்க அ.ிந்திருக்கும்போது, 
உங்கள் பரம பிகாவானவர் கம்மை 
வேண்டிக்கொள்ளுெ நுவர்களுக்கு எவ் 
வளவோ அதிகமாய் ஈல்ல இஸ்பிரீத் 
துவைத் தந்தருளுவார்.. என்று இருவு 

। ளம்பற்றினார். 

14, பின்பு ௮வர் ஊமையாயிருந்த 
ஒரு பசாசைத் துரத்தினார். பசா 
OFS துர.த்தினவுடனே ஊமையன் 

பேசஞென் ; ஜனங்கள் ௮தைப் பற்றி 
ஆச்சரியப்பட்டார்கள், (மத். 12-22.) 

15. அப்போது அவர்களில் சிலர் : 

இவன் பேய்களின் தலையாகிய பேயேல் 
சேபூபினால் பேய்களைத் துரத்துகிறான் 

என்ரமுர்கள். (மத், 99-54; மாற, 
3-22.) 

16. Garg Fat sarcoré சோதிக் 
| கத்தக்கதாக வானத்தினின்று ஓர் ௮இ 
சயத்தை அவரிடத்தில் கேட்டார்கள். 

17. ஆனால் அவர்களுடைய நினைவு 
களை அவர் கண்டமாத்திரத்தில் அவர் 
களை நோக்கிச்சொன்னதகாவழ : தனக் 
குத்தா னே விரோ தமாய்ப்பிரிந்த எந்த   சனகன் 4 

  

      
20. சர்வேசுரனுடைய விரல் :--அவருடைய வல்லபம். 

இராச்சியமும் பாழாய்ப்போம்; விடும் 
விட்டின்மேல் விழும், 

16. ஆகையால் சாத்தானும் தனக் 
குத்தானே விரோதமாய்ப் பிரிந்துபோ 
னால், ௮தின் இராச்சியம் நிலை கிற்ப 
தெப்படி? இப்படியிருக்க, நான் 
பேயேல்சேபூபினால் பேய்களை ஒட்டு 

கிறேன் என்கிறீர்களே. 

19. கான் பேயேல்சே பூபினால் பேப் 

களை ஓட்டினால், உங்கள் மக்கள் யாரை 
க்கொண்டு அவைகளை ஓட்டுகிஞர்கள் £ 

ஆகையால் அவர்களே உங்களுக்கு 

நடுவர்களாயிருப்பார்கள். 

20. அனால் கான் சாவேசுரனுடைய 
விர லினாலே பேய்களை ஓட்டுகிறேனா 

கில் சர்வேசரானுடைய இராச்டுயம் 
மெய்யாகவே உங்களிட க்இில் வந்திருக் 

Bn gl. 

21. அயுகமணிர்கத பலசாலி கன் 
மாளிகையைக் காக்கிறபோது, ௮வன் 
உடைமைகளெல்லாம் பத்திரமாயிருக் 
இன்றன. 

99, ஆனால். அவனிலும் அதிக பல 
வான் ஒருவன் சடுதியில் aig, ga) 
னை ஜெயித்தால், ௮வன் ஈம்பியிருந்த 

அயுதங்களையெல்லாம் பறித்துக்கொ 

ண்டு, அவன் கொள்ளைப்பொருளையும் 

பங்கி டுவான். 

23. என்னோடு இராதவன் எனக்கு 
விரோதஇயாய் இருக்கிறான் ; என்னோடு 
சேர்த்துக்கொள்ளா தவன் சிகறடிக்கி 
ரன். (லூக். 9-90.) 

24. மசுத்த அரூபி ஒரு மனிதனை 
விட்டுப் புறப்படும்போது, வறண்ட 
இடங்களில் இளைப்பாற்றியைத் தேடித் 
இரிந்தும், இடையாமல் : நான் விட்டுப் 
புறப்பட்ட என் விட்டுக்குக் திரும்பிப் 
போவேனென்று சொல்லி, . (மத், 
12-48.) ப்ட்  



    

9௦. மறுபடி வந்து, ௮து துடைப்ப 
ததால் சுத்தமாகச்கப்பட்டு, சோடிக்கப் 
LIL HEB NE ba காண்கிறது. 

26. guQuripg: 93) Cums, தன் 
Moin 8a Oucawr gs வேறே ஏழு 
அ௮ரூபிககாக் தன்னோடு கூட்டிக்கொ 
ண்டுவந்து, உள்ளே புகுந்து ௮ங்கே 
குடியிருக்கும். அப்பொழுது ௮ந்த 
மனிதனுடைய முந்தின ஸ்திதியிலும் 
பிர்தின ஸ்திதி ௮இ௧ கெடுதியாயிருக் 
இறதென்று திருவுளம் பற்றினர். 
(2 இராய. 2-20.) 

27. அவர் இவைகளை வசனிக்கை 
ரில் சம்பவிச்கதேதெனில், ஜனச்கூட் 
டத்தில் நின்று ஓர் ஸ்இரியானவள் 

கின் சத்தத்தை உயர்த் இ, ௮வரை 
நோக்கி : உம்மைச் சுமந்த உகரமும் நீர் 
௮முதுண்ட கொங்கைகளும் பாக்கி 
யம் பெற்றவைகளே என்றாள். 

28. அதற்கு அவர் ; அப்படியானா 
லும், சர்வேசுரனுடைய வாக்கியத்தை 
க்கேட்டு, தை அ .நுசரிக்கிறவர்கள் 

பாக்கெவான்களென்று திருவுளம்பற் 
றினா. 

29. மீளவும் ஜனக்கும்பல்கள் இர 
ண்டு கூடுகையில், யேசுநாதர் வசனிக் 

கத்கொடங்கினதாவது : இந்தச் சந் 
கதி தீய சந்ததியாமே, இது ஒரு 
அடையாளத்தைத் தேடுகிறது. ஆயி 
னும் யோனாஸ் என்கிற தீர்க்கதரிசியின் 
அடையாளமல்லாலு, வேறு ௮டையா 

ளம் இதற்குக் கொடுக்சப்படுவஇல்லை. 
(மத. 12-30.) 

80. ௮தெப்படியென்முல் யோனாஸ் 
நினிவே பட்டணத்தாருக்கு அடை 

லூக்காஸ் 11-ம் அதிகாரம், 

  

      
  

யாளமானதுபோல, மனுமகனும் இக்।. 
தீச் சந்ததிக்கு ௮டையாளமாயிருப். 
பார். (யோ, 2-1.) 

51. தென்திசை ௮9 தீர்வைகாளி 
லே இந்தச் சந்ததியின் ம னுஷருக்கு ஸி 
ரோதமாய் எழும்பி, அவர்களுக்கு ஆக் 
இனை த தீர்வையிடுவாள். ஏனெனில் 
௮வள் சலோமோனுடைய ஞானத் 
தைச் சேட்கப் பூமியின் எல்லைகளினி 

ன்று வர்காள். இதோ, சலோமோனி 
௮ம் பெரியவர் இங்கேயிருக்கிரர். 
(3௮7௪. 10-11.) 

32. நினிவே பட்டணக்தார் ஈடுத் 

தீர்வைராளிலே இச்சர்கஇியோடு எழு 
wi இதற்கு அக்கினைத்தீர்வையிடு 
வார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் யோனா 
ஸின் பிபசங்கக்தைக்கேட்டுக் தவஞ் 
செய்தார்கள். இகோ, யோனாஸிலும் 
மேலானவர் இங்கேயிருக்கிஞார். (யோ 
ணாஸ். 5-5.) 

33. ஒருவனும் விளக்கைக் கொளு 
தீதி மறைவான இடத்திலாவது மரக் 

காலின் மாவது வைக்கமாட்டான். 

அனால் உள்ளே வருகிறவர்கள் வெளிச் 
சத்கைக் காணும்பொருட்டு தை 
விளக்குக் தண்டின்மேல் வைப்பான். 
(லூக். 68-10.) 

34, உன் கண்ணானது உன் சாரதி 
இன் விளக்காமே. உன் சண் இயல்பான 
தாயிருர்தால், உன் உடல் முழுவதும் 

வெளிச்சமுள்ளகாய் இருக்கும். உன் 
கண் கெட்டகாயிருந்கால் உன்சரரமும் 

இருள் மூடினதாயிருக்கும். (மத். 
6-22.) 

30. ஆகையால் உன்னிலுள்ள ஒளி 
யானது இருளாகாதபடி பார்த்துச் 

கொள். 

  

26. மத், 12-ம் அதி. 90-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க. 

98. தேவ வாக்யெத்தைக் கேட்டு அறுசரிக்றெவர்கள் பாக்யெவான்களென் று யேசு 

காதர் சுவாமி இங்கே சொல்லுறெதினாலே, சேவ வாக்கியத்தை எல்லாரையும் விட உத்தம 

மாய்ச் கேட்டு ௮.நுசரித்து வர்த (லூக், 2-ம் ௮இ, 51-ம் வச.) ப.ரமராய௫, எல்லாரிலுழ் பாக் 

யெவதியென் று தன்னாலே விளங்குறெது. ௮த்சோடு அவள தேவதாயாகவும் இருப்பதால் 

இருவகையிலும் எல்லாரையும் விடப் பாச்யெவதியானாளென்பதற்குச் சச்தே௮ பில்லை, 

28 

       



    

  

  

ரக்காஸ் 11-ம் அதிகாரம். 

  

  

     
முள்ளதாயிருந்தால், எல்லாம் பிரகாச 
மாயிருப்பதுக்சவிர ஒளிவுள்ள தீபம் 
போல் உன்னைப் பிரகா௫ப்பிக்கும். என் 
மூர். 

27. யேசுகாகர் இவவிதம் பேசிக் 

கொண்டிருர்கபொழுது, பரிசேயன் 
ஒருவன் கன் வீட்டில் ௮வர் ௮சனஞ் 
செய்யவேண்டுமென்று ௮வரை மன் 
மூடினான். ஆகையால் ௮வர் போய்ப் 
பக்தியமர் ந்தார்.   88. பரிசேயனோவென்முல் : இவர் 
௮சன த்துக்குமுன் ஸ்ரானஞ்செய்யா 
மலிருப்பதேன் என்று தனக்கு Gan 

யோக௫ித்துச்சொல்லத்தொடங்கினான். 
(மத். 15-2.) 

309. ஆகையால் அ௮ண்டவர் அவனை 
கோக்கி : பரிசேயராகிய நீங்கள் போ 
சனபான பாத்திரங்களின் வெளிப்புற 
திதைச் சுத்தமாக்குகிறிர்கள் , உங்கள் 
உள்ளமோ கொள்ளையினாலும் அக் 

கிரமத்தினாலும் நிறைந்திருக்கின்ற.து. 
(மத். 23-25; இத்து. 1-15.) 

40, மதிகேடரே, வெளிப்புறத்தை 

உண்டாக்கவார் உட் புற, க்தையம் 

உண்டாக்கவில்லையோ * 

41. அப்படியிருக்க இனிச் செய்ய 
வேண்டியதேதென்ரால், பிட்சைகொடு 
ங்கள் ; ௮ப்போது இதோ, உங்களுக் 
குச் சகலமுஞ் சுத்தமாயிருக்கும். 

49. ஆனால் பரிசேயரே, உங்களுக்கு   | ஐயோகேடு ! ஏனெனில் புன, OF | 

| 36. ஆகையால் உன் சரீர முழுவதும் | தாப்பூண்டு இன்னும் மத்த ச் சகல 
 ஒருபக்கத்திலும் இருளின்றி வெளிச்ச | 

| 

கீணாகளிலும் சசமபாசத்தைக் காணிக் 
கையாக ஒப்புக்கொடுத்து, நீதியையும் 
தேவ௫கேகத்ை தயும் விட்டுவிடுகிறீர் 

' கள், ஆபினும் இவைகளைச் செய்யவே 
ண்டி I Bl, அவைகளை யம் விடட் படியா னு, 

12. பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ 
கேடு ! ஏனெனில் ஜெப அலயங்களில் 
முதன்மையான ஆசனங்களையும், தெ 
ருக்களில் வக்கனங்களையும் இச்சிக்கிறி 
ர்கள். (மத். 28-0; லூக், 20-46.) 

44. உங்களுக்கு ஐயோ கேடு ! ஏனெ 
னில் நீங்கள் வெளியில் காணப்படாத 

கல்லமைகளைப்போல் இருக்கிறீர்கள். 
அவைகளின்மேல் ஈடக்கிற மனலுஒரும் 
அவைகளை அறியாதிருக்கிருர்கள் என் 

மார். 

45. அப்பொழுது நீதிசா ஸ்இரிகளில் 
ஒருவன் ௮வரைகோக்கி : போதகரே, 
நீர் இப்படிப் பேசும்போது எங்களையும் 
அவமானபபடுத்துகிறீர் என்ரான். 

40. அதற்கு அவர் : நீதிசாஸ்திரிக 
ளாகிய உங்களுக்கும் ஐயோ கேடு! 
ஏனெனில் ருமக்கக்கூடாத சுமைகளை 
மனுஷர்கள் மேல் சுமத்துகிறீர்கள் ; 

நீங்களோ, உங்கள் ஒற்றைவிரலினாலும் 
அந்தச் சுமைகளைக் தொடுகிறஇல்லை. 
(மத. 28-4.) 

47. நர்க்கதரி? சிகளுக்குக் கல்லறை 
களைக் கட்டுகிற உங்களுக்கு ஓயேயோ 
கேடு ! உங்கள் பிதாக்களோ, அவர்க 

ளைக் கொலைசெய்தார்கள். 

      

36. 

Al. 

மத். 0-ம் ௮இி, 22-ம் வசன வியாக்கயொனம் காண்க. 

பிட்சையான து களவினாலும் அக்கரமத்தினாலும் நிறைந்த ஆச் துமத்தைப் பரி 

சுத், சப்படுத் தக் கூடுமா? கூடாது. ஆனால் நல்ல கருத்தோடு கொடுக்கப்பட்ட பிட்சையான த 
மனந்இரும்புத லுக்கும் பாவப்பொறுத்தலுக்கும் வேண்டிய தேவ இருபையைப் பெறுவிக் 
கச் சக்தியுள்ளது. ஆகையால் பிட்சை கொடுங்கள். 
பாவப்பொறுத்தலையும் ஆண்டவர் உங்களுக்குக் கொடுப்பாரொன்று அர்த்தமாம். 

அப்போது மனந்திரும்புதலையும் 

தோபி, 

    4-ம் ௮இ, 4-ம் வசனம் காண்க,  



      

  

- லூக்காஸ் 12-ம் அதிகாரம். 

  

    

46, உங்கள் பிதாக்களுடைய Sf 
யைகளை நீங்கள் அங்கேரிக்கறீர்களெ 

ன்பதற்குச் சந்தேகமறச் சாட்சி கொடு 
க்கிறீர்கள். எனெனில் உங்கள் பிதாக் 
களே ௮வர்களைக்கொலைசெய்தார்கள் ; 
நீங்களோ, அவர்களுக்குக் கல்லறை 
கட்டுகிறீர்கள், 

140. இதினிமித்சம் சர்வேசுரனுடைய 
ஞானம் உரைத்ததாவது : இவர்களிட 

த்தில் தர்க்கதரிசுகளையும் அப்போஸ் 

தலர்களையும் ௮னுப்புவேன் ; அவர்க 
ளில் சிலரைக் கொலைசெய்து, சிலரை 
உபத்திரவப்படுத்.துவார்கள். 

௦0. கையால் உலக சிருஷ்டிப்பு 
முதல் இந்தச் சந் தஇயால் சிந்தப்பட்ட 
சகல திர்க்ககரிசகளருடைய இரத்தத் 

BOG, 

91. அதாவது: அபேலின் இரத்த 
முதல் தேவாலயத்திற்கும் பீடத்திற 

கும் நடுவே கொலையுண்ட சக்கரியா 
ஸின் இரத்தம் வரைக்கும் இந்தச் சந் 

ததியிடத்தில் கணக்கு வாங்கும்படியா 

யிருக்கும் என்று உரை தீஇருக்கிற ழூ. 

ஆம், ௮.பப்படியே iss சக்ததியிடத் 

தில் கணக்குக் கேட்கப்படும் என்று 

நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 
I ஆதி. 4-8; 2 நாளா, 24-22: மத், (1 

25-30.) 

92. நீதி சாளஸ்திரிகளே, உங்களுக்கு 
ஐயோ கேடு! ஏனெனில் அறிவாகிய 
திறவுகோலை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் ; 
நீங்களும் உட்பிரவே௫ியாமல், பிரவே 
சிக்கப்பார்த்தவர்களையும் கடுத்துவிட் 
OT Kat என்ஞார். 

96. அவர் இவைகளை Maul sone 
குச்சொல்லும்போது, பரிசேயரும் நீஇ 
சாஸ் திரிகளும் ௮வரைப்பலமாய 
கெருக்கவும் பல கேள்விகளால் அவர் 
வாயை அடைக்கவுந்தொடங்கு, 

  

  
  

54. ௮வளாக் குற்றஞ் சாட்டும்படி | 
-யாக அவர் வார்த்தையில் ஏதாவது 
பிசகு பிடிக்கவேண்டுமென்று 
பண்ணிக்கொண்டி ருந்தார்கள். 

தீர்திரம் 

12-ம். அதிகாரம். 

யேசுநாதர் பரிசேயருடைய புளிக்காரமும் 
இஸ்பிரீத் துசார் தவுக்கு விரோதமான 
சேவதாஷணமும் ஏதென்று அறிவித்த 
தம், வேதகலாபனைகளைப்பற்றிச் சொல் 
லிய புத்திமதிகளும் 

1. அத்தறுவாயிலே இரளான 
ஜனங்கள் ஒருவரொருவளா மிக்கத் 

தக்கவிதமாய் வந்து சூழ்ர்திருக்கை 
ரில், ௮ வர் தமது சீஷர்களைநோக்கி 

வசனிக்கம் தொடங்கினதாவது? பரி 

சேயருடைய கள்ள ஞானமாகிய புளி 
க்காரத்தின்மட்டில் நீங்கள் எச்சரிக் 
கையாயிருங்கள் , 

2. ஆயிலும், வெளியாக்கப்படாத 
மறைபொருளுமில்லை: அறியப்படாத 
இரக௫ியமுமில்லை. 

த 5. ஏனென்றால் நீங்கள் இருளிலே 
சொன்னவைகள் வெளிச்சத்திலே 

சொல்லப்படும் ; நீங்கள் ௮றைகளிலே 
காதுக்குள் பேசினது வீடுகளின்மேலே 

பிரசங்கிக்சப்படும். 

4. என் சுநேகிதராகிய உங்களுக்கு 
ரான் சொல்லுகிறேன் : சரீரக்தைக் 
கொலைசெய்து, அதற்குமேல் oor ges 
செய்யத் தராணியற்றவரா்களுக்கு நீங் 
கள் அஞ்சவேண்டாம். 

5. ஆனால் நீங்கள் யாருக்கு ௮ஞ்ச 

வேண்டுமென்று உங்களுக்குக் காண் 
பிப்பேன் : உயினாப் பறித்த பின்பு 
நரகத்தில் தள்ள வல்லமையுள்ளவருக் 
கே அஞ்சுங்கள் ; ஆம், அவருக்கே 
அ௮ஞ்சுங்களென்று உங்களுக்குச்சொல் 

லுகிறேன். ° 
2 

  

1. மத். 10-ம் ௮தி. 11-ம். வசன வியாச்யொனம் சாண்ச, 
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6. இரண்டு காசுக்கு ஐந்து ௮டைக் 
கலங்குருவிகள் விற்கிறகல்லவோ ? 
ஆயினும் அவைகளில் ஒன்டனாலும் 
சர்வேசுரனுடைய சமுக,தஇல் மறக்கப் 
படுவல்லை. 

7. உங்கள் தலை உரோமங்களெ 
ல்லாம் எண்ணப் பட்டிருக்கின்றன : 

ஆசையால் நீங்கள் அஞ்சவேண்டாம்; 
HOES DOL SHRUB HAM glo a 

நீங்கள் ௮இக விலையுள் ளவர்களாயிருக் 

இறீர்கள். (லூக், 21-18.) 

3. மீளவும் நான் உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிற தாவது: மனிதர் முன்பாக 
என்னை அதிக்கைபண்ணு, றவன் எவ 
னோ, அவனை மனுமக னும் சர்வேசா 
னுடைய தாதாமுன்பாக அுறிக்கை 

| பண்ணுவார். (லூக். 0-0.) 

    
| 1. மனிதர் முன்பாக என்னை மறுகு 

லிக்றெவன் சர்வேகசானுடைய தாதர் 
| ' முன்பாக மறு, சலிக்கப்படுவான். 
| 
! 10. மனுமகன்பேரில். குறைபேசின 
| எவனுக்கும் மன்னிக்கப்படும். இஸ்பி 
ரீத்துசாக்துவா னவருக்கு விரோதமா 

।'ய்சத் தாஷணஞ்ெெசொன்னவலுக்கோ 

'மன்னிக்கப்படுவ இல்லை. (மத். 12-51; 
மாத, ௦9-98; எபி, 0-1.) 

| 1]. இதன்றியே, ஜெப ஆலயங்க। நக் 

கும் நியாயா இபஇகளுக்கும் அதிகாரிக 
ஸுக்கும் முன்பாக உங்களைக் கொண்டு 

'  போய்விடும்போது, எவ்விதமாய் 
HNN EG! என்ன மாறுத்தரஞ்சொல்லு 
(வோம் என்றும், எதைப் பேசுவோம் 

, என்றும் கவலைப்படாதிருங்கள். (மாத். 
pany 

12. ஏனெனில் நீங்கள் பேசவேண் 
| “19. wen & Dont gs Hers gain eorouTr 
| 

  

  
  

அக்கேர த்தில் உங்களுக்குப் படிப்பிப்: 
பார் என்ளார்.  (மத்.10- 10; அரச். 
21-14.) 

13. gQuripg ஜனக்கூட்டத்தி 

லிருந்து ஓர் மனிகன் ௮வணாகோக்கி ; 
குருவே, என் சகோதரன் என்னோடு 
காணியாட்சியைப் பங்கிட்டுக்கொள் 
ளும்படி அவனுக்குச் சொல்லும் என் 
முன். 

1-1. அவரோ, ௮வனைகோக்கி: மனு 
னே, உங்கள் மேல் என்னை நடுவனாக 

வும். பங்கடுகெவனாகவும் நியமித்தவன் 
யார் என்ஞார். 

15. பின்பு ௮வர் அவர்களைப்பார்த்து 
இருவுளம்பற்நினதாவது: எவ்வித 
பொருளாசையின்மட்டிலும் எச் சரிக் 
கையாயிருங்கள் ; ஏனெனில் ஒருவனு 
க்குள்ள ஆஸ் இயின் பெருக்க த்தில் 
அவனுடைய உயிர் நித்தைதில்லை ன் 
மர், 

10. மீளவும் அவர்களுக்கு ௮வா 

ஒரு உவமையைச் சொன்னார், ௮தா 

வது : இசுவரியமுள்ள ஒருவனுடைய 
காணிபூமி எராளமான பலனைத்தந்க து. 

் 

17. ௮தினாலே அவன் தனக்குள் Can 

யோகித்துக்கொண்டு: நான் என்ன 
செய்வேன் * என் தானியங்களைச் 
சேகரித்துவைக்க எனக்கு இடமில் 
லையே. 

18. ஆகையால் கான் இப்படிச் செய் 
வேன் : என் களஞ்சியங்களை இடித்து 
௮திகப் பெரிதாகக் கட்டி, எனக்கு 
விளைந்த பலன்களெல்லாவறறையும், 
என் ஆஸ்தியையும் அதிலே சேர்த்து 
வைத்து, 

  பட இல்லல 

10. மத். 12-ம் ௮, 2-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க. இஸ்பிரீத்து சாந்து 

வாதிய சர்வேசுரனுடைய ஏவுதலுக்குக் கொஞ்சமாகிலும் இடங்கொடாத பாவி மனந்திரு 
ம்பி இரட் *ஊியமடைவ து கூடாத காரியமென்று சொல்ல வேண்டியிருக்கிற த. 
  

en tery meer’ pa வடம் 
B 

 



  

லூக்காஸ் 18-ம் ௮இகாசம், | 

  

  

19. என் ௮த்துமாவைகோக்க : என் 
ஆத்துமாவே, அநேகம் வருஷங்களு 
க்கு வேண்டிய வெகு சம்பத்துக்கள் 
உனக்குச் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக் 

(கிறது. கையால் நீ இளைப்பாறி, 
உண்டு, குடித்து விருக்காடு என்பேன் 
என்ரான். (எக்க. 11-19,) 

20. ௮ப்பொழுது சர்வேசுரன் 
௮வனைகோக்கி : மூடனே, இந்த இரா 
த்திரியில்கானே உன் உயிரை உன்னி 

டத்தினின்று வாங்குவார்களே அப் 
போது ரீ தேடினவைகள் யாருடைய 
தாகும் என்ரூர். 

21. சர்வேசரனிடத்தில் இரவியவா 
னாயிராமல், தனக் குப் பொக்கிவூத் 

தைச் சேர்த்துவைக்கிறவன் இவ்வித 
மாயிருக்கிறான் arent. (1 இமோ. 
௦0-17; இயா, 5-1.) 

23. பிற்பாடு ௮வர் தம்முடைய 
சீஷர்களைப்பார்தது : இப்படியிருக்க, 

என்னத்தை உண்போமென்று உங்கள் 
சிவ னுக்காகவும், என்னத்தை உடுத்துக் 
கொள்ளுவோமபென்று உங்கள் சரீரத் 
துக்காகவும் கவலைப்படா இருங்களென் 
று நான் உங்களுக்குச்சொல்லுகிறேன். 
(மத்.0-26.) 

  

98. உணவைவிடச் சீவனும், உடை 
யைவிட உடலும் மேன்மையுள்ளதா 

யிருக்கிறது. | 

24. காகங்களைக் கவனித்துப்பாருங 
கள் ; அவைகள் விதைக்கிறதுமில்லை, 
அ.றுக்கிறதுமில்லை, அவைகளுக்கு OF 
இராணமுமில்லை, களஞ்சியமுமில்லை ; 
என்றாலும், சர்வேசுரன் ௮வைகளைப் 

போஷிக்கிருர். அவைகளிலும் நீங்கள் 

எவ்வளவோ ௮இக மேன்மையுள்ளவரா் 
களாயிருக்கிறீர்கள். 

95. பின்னும் யோசிப்பதினாலே தன் 
வளர்த்இிக்குமேல் ஒரு முழங்கூட்ட 
உங்களுக்குள் எவனாலே கூடும்? 

20, ஆகையால் அற்ப சொற்பக் 
காரியம் முதலாய் உங்களாலே கூடா   

  
e
e
 

  

  

இருக்க, மற்றவைகளுக்காக நீங்கள் கவ | 
லைப்படுவானேன் ? பப, 

21. லீலியப் புஷ்பங்கள் எப்படி 
வளருகிறதென்று கவனித்துப் பாருங் 
கள் ; அவைகள் உழைக்கிறெதுமில்லை, 
நூற்கிறதுமில்லை : என்றாலும் சலோ 

மோன் முதலாய்த் தன் சர்வ மசிமையி 
லம் ௮வைகளில் ஒன்றைப் போலாட 
லும் உடு த தியதில்லையென்று உங்களுக் 

குச் சொல்லுகிறேன். 

28. ஆதலால் இன்றைக்குக் காட்டிலி 
ருந்து, நாகாக்கு அடுப்பிலே போடப் 
படுகிற புல்லைச் சர்வேசுரன் இவ்வித 
மாய் உடுத்துவித்தால், ௮ற்ப விசுவா 
சிகளே, உங்களை எவ்வளவோ ௮ுதிக 
மாய் உடுத்துவிப்பார் 2 

29. அனபடியினாலே என்னத்தை 
உண்போம், என்னத்தைக் குடிப்போ 
மென்று விசாரப்பட்டு, ஏக்கமாய் வான 
OSU பாராதேயங்கள், 

30. எனெனில் இவையெல்லாம் உல 
கத்தார் (விசாரப்பட்டுத்) தேடுக 
கள்; உங்கள் பிதாவோ, இவைகள் உங் 

களுக்கு வேண்டியதென்று அறிந்திரு 
க்கிஞார். 

81. ௮கையால் சர்வேசுரனுடைய 
இராச்சியத்தையும் ௮வருடைய நீதி 

யையும் முந்த முர்தத் தேடுங்கள்; அப் 
பொழுது இவையெல்லாம் உங்களுக் 
குக்கூடக் கொடுக்கப்படும். 

82. சறுமர்தையெ, நீங்கள் பயப் 

படாதேயுங்கள் ; ஏனெனில் உங்களுக் 

குத் தம்முடைய இராச்சியத்தைத் தரு 

ம்படி உங்கள் பிதாவுக்குச் சித்தமாயி 

pL. 
39. உங்களுக்கு உள்ளவைகளை 

விற்று, பிட்சைகொடுங்கள ; பழமைப் 
படாத பணப்பைகளையும், குறையாத 
பொக்கிஷத்தையும் பரலோக்த்திலே 
உங்களுக்குச் சம்பா தித்துவையுங்கள்;/ 
HACE திருடனும் ௮ணுகான், பூச்சி 
யும் அரிக்காது. 

      
  Newer



  

  

. 182 ம லூக்காஸ் 12-ம். அதிகாரம். 
  

54. அதேனென்றால், உங்கள் பொக் 42. ஆண்டவர் Beanie | 
Bag எங்கேயிருக்கெறதோ, ௮ங்கேயே | தாவது : தன் விட்டாருக்குத் த்க்ச| 
உங்கள். இருதயமும் இருக்கும். சமயத்திலே கோதுமையை அளந்து 

கொடுக்கும்பொருட்டு எஜமானால் அவ 
ட்ட . எரிறெ பேங்கள் உங்கல ர்கள்மேல் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிரமா |, 
ணை ம வபய் அணைக் வனை ணிக்கமும் விவேசமுமுள்ள காரியஸ் 
er) இருக்கவுங்கடவது,. (மதி. தன் யாசொன்று நினைக்கிடுய$? (மத. 

ட, ட... 945; 1 கொரி, 4-2.) 
960. தங்கள் ஏஜமான் வந்து தட்டும் 

போது, உடனே அவருக்குத் இறக்கும் 49. எஜமான் வரும்போது, ௮ப்ப 
படியாக ௮வர் சுலியாணத்தினின்று டியே செய்துகொண்டிருக்கிறதாகக் 
எப்பொழுது திரும்புவாரான்று காத் | காணப்படுகிற ௮ந்த ஊழியனே பாக் 
இருக்கிற மனிதருக்கு நீங்கள் ஒப்பா | தியவான், | 
யிருக்கக் கடவிர்கள். 

37. எஜமான் வரும்போது, விழித் 
இருக்கிறவர்களாகக் காணப்படுகிற 
ஊழியரோ பாக்கியவான்கள்; அவர் 

தமது இடையை வரிந்து கட்டி, ௮வா 
களைப் பர்தியமரச் செய்து, அவர்களில் 45. ஆனால் ௮ந்த ஊழியன்: என் எஜ 

ஒவ்வொருவரிடத்திலும் போய், AM மான் வரத் தாமதித்திருக்கிருரென்று 
களுக்குப் பரிமாறுவாரொன்று உண்மை தன் இருதயத்தில் சொல்லிக்கொண்டு, 

யா கவே உங்களுக்குச் சொல்லுக மற்ற ஊழியனாயும் ஊழியக்காரிகளை 
றேன். யும் அடிக்கவும், உண்டு குடித்து, வெறி 

38. அவர் இரண்டாஞ் சாமத்தில் | யெடுக்கவும் துவக்கினால், 
வந்தாலும், மூன்முஞ் சாமத்தில் வந்தா 
லும், அவ்வண்ணமே காண்பாராகில், 
அ௮வ்ஷழியர் பாக்கியவான்கள். 

85. உங்கள் இடைகள் வரிந்து கட் 

44.  தனக்குண்டாகிய எல்லாவற் 
றின்பேரிலும் ௮வனை அதிகாரியாக 
ஏற்படுதிதுவானென்று உண்மையாக 
வே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 

AO. ௮ர்த ஊழியன் நினையா த நாளி 
லும் அறியாத நோத்திலும் எஜமான் , 

। வந்து, ௮வனைப் புதம்பாக்கி, பிரமாணி 
ச்கமற்றவர்களோடு அ௮வலுச்கு விதம் 
விதிப்பான். 

  
90. அல்லாமலும், இருடன் இன்ன | 

வேளையில் வருவானென்று வீட்டெஐ | 
மான் அறித்இருந்தால், சந்ேேதேகமற | | 

விழித்திருந்து, தின வீட்டைச் கன்ன | 47. மேலும் தன எஜமானுடைய 

மிடவொட்டானென்று ௮.றிந்துகொள் ' சத்தத்தை அறிந்து, ஆயத்தம் பண்ணா 

ளுங்கள். (மத். 24-45.) மலும் ௮வன் இத்தப்படியே செய்யா 
| மலுமிருக்க ஊழியன் அநேகம் அடி. 

| 
| 

படுவான். 
40. அந்தப்படியே, நீங்களும் ஆய 

த்தமாயிருங்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் ! 
நினையா தவேளையில் மனுமகன்வருவார் . 49, அுதியாமல் தண்டனைக் குரிய 

என்று திருவுளம் பற்றினார். (காட்சி. ! வைகளைச் செய்தவனே, கொஞ்சம் 
16-15 ) . அடிபடுவான். அதெப்படியென்றால் 

41. அப்பொழுது இராயப்பர் ௮வ எவனுக்கு ௮திகங் கொடுக்கப்பட்ட 
ரைப்பார்த்து : சுவாமீ, இந்த உவமை ! தோ, ௮வனிடத்தில் ௮திகங் கேட்கப் 
யை எங்களுக்குமாத்திரஞ் சொல்லுக படும்; எவனிடத்தில் ௮திகமாய் ஒப்பு 
தீரோ, அல்லது எல்லாருக்குஞ் சொல் வித்தார்களோ, அவனிடத்தில் அதிக 
ஓ ூறீரோ என்று கேட்க, wre கேட்பார்கள, 

|   
வகி
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49, கான் பூமியிலே ௮க்னியைப் 
போட வந்தேன். ௮து பற்றியெரிய 
வேண்டும் என்பதல்லாதே, வேறெ 
ன்ன த்தை விரும்! (கிறேன் ? 

டிய ஸ்நானம் ஒன்றுண்டு ; ௮து நிறை 
வே.றுமளவும் எவ்வளவோ நெருக்கி 
டைப் படுகிறேன். (மாந். 10-38.) 

91. கான் பூமியிலே சமாதானத்தைக் 
கொண்டுவந்தேன் என்று கினைக்கிறீர்க 
ளோ? சமாகானத்கையல்ல; பிரிவினை 
யையே கொண்டுவக்கேன் என்று உங்க 
ஞுக்குச் சொல்லுகிறேன். (த். 10- 
21.) 

௦2. எவவாலெனில், இதுமுகல் ஐது 
பேர் உள்ள ஒரு விட்டில் மூவர் இரு 
வருக்கும், இருவர் மூவருக்கும் விரோ 
தமாய்ப் பிரிந்து நிற்பார்கள். 

53, தகப்பன் மகனுக்கும், மகன் 
தன் தகப்பனுக்கும், தாய் மகளுக்கும், 
மகள் தாய்ககும், மாமியாள் தன் மரும 
களுக்கும், மருமகள் தன் மாமியாளுக் 
கும் விரோதமாய்ப் பிரிந்து போவார்க 
aT Gear (apf. 

94. மறுபடியும் ௮வர் ஜனக்கூட்டத் 
தைப்பார்தது. மேத்குத்திசையிலிரு 
ந்து ஓர் மேகம் எழும்புகிறதைக் கண்ட 

  

  

  

    

வுடனே மழை வரும் என்றீர்கள் ; 
அப்படியே அகன்றது. 

9௦. தென்றல் விசுகிறதைக் காணும் 
| 

| போது, உவஷ்ணமுண்டாகும் என்டறீர் 
90. அன்றியும் நான் பெறவேண் | கள் ; அப்படியும் அகிறது. 

௦0. கள்ள ஞானிகளே, வானம் பூமி 
இவைகளின் கோற்றத்தை மிதா னிக்கு 
வகை அறிந்இருக்கிதீர்களே ; இக்கால 
த்தை நீங்கள் நிதானியாமல் போவ 
கெப்படி ? 

27. 
ளோ 
L119. ர 

நியாயமாயிருக்கிுுகை நீங்க 

தர்மானிக்காமல் இழுப்பகெப் 

58. மீ உன் எ௫ுராளியோடு அதிகாரி 
யினிடத்திற்குப் போகும்போது, வழி 
யில்கானே அ௮வனிடத்தினின்று விடு 
தலையாகும்படி. பிரயாசப்படு, இல்லா 
விட்டால், ஒருவேளை ௮வன் உன்னை 
நியாயாஇபதிக்கு முன்பாக இழுத்துக் 
கொண்டுபோவான்; கியாயா இபதி உன் 
னைச் சேவகனுக்குக் கையளிப்பான் ; 

சேவகன் உன்னைச் சிறைச்சாலையில் 
போடுவான். 

59. நீ கடைச் சல்லி உத்தரிக்குமள 

வும் ௮.வவிடம்விட்டு வெளிப்படமா 

ட்டாயென்று மெய்யாகவே உனக்குச் 
சொல்லுகிறேன் என்ளர். 

  eee et பஸ neem mapa ein 

49-50. இர்த இரண்டு வசனங்களுக்கும் அர்த்தமாவது : யேசுநாதர் பூலோகச்திலே 

பற்றுவிச்சச் கொண்டுவந்த அக்கினி : முதலாவது இருதயங்களைப் பற்றியெரியப்பண் ணு 

இற தேவூகேக ௮கூனி. 2-வது தேவ ஸ்தோகத்திரத்தைப் பரம்பச் செய்யவும் ஆச்தம 

  
ங்களை இரட்சிக்கவும் வேகமான பற்றுதல் என்கிற ௮க்கினி. 5-வது புண்ணியவான்களைப் 

பரிசுத்தமாக்குதற வேத சலகங்களின் ௮க்இனியாம். அவர் பெறவேண்டியிருக்க ஸ்நானம் 

மனுவருடைய இரட்சணியச் துக்காக அவர் சிந்சவேண்டியிருந்த தமது இரச்ச ஸ்கான் 

தான், 

51-53. மத். 10-ம் ௮இ. 34-80-ம் வசன வியாச்யொனம் காண்க, 

54-56. மத் 19-ம் ௮தஇி, 40-ம் வசன வியாக்கயொனம் காண்க. 

509, மத், 5-ம் ௮இ, 25-ம் வ௫ன வியாக்யொனம் காண்க,  



  

  

(184 லூக்காஸ் 18-ம் அதிகாரம். : 
  

18-ம். ௮ .திகாசம். ௮ர்சப் பதினெட்டுப்பேரும் எருசலே 
மில் குடி.யிருக்கி ற மற்றெல்லா மனிதரி 

தவஞ்செய்யவேண்டுமென்பதும், சாய்ப்பில் | லும் குற்றவாளிகளாயிருந்தார்களெ 
லாத அத்திமரமும், ஒய்வுகாளில் ஒரு ' ன்.று நினைக்கிறீர்களோ? 

ஸ்திரீ குணப்பட்டதும், கடுகுவிதை, த இ | 

புளிக்சாரம் மூதலியவைகளின் உவமை 9. அப்படியல்லவென்று உங்களுக்குச் 

களும், எருசலேமின் அழிவும். சொல்லுகிறேன். அனால் நீங்கள் தபஞ் 

செய்யாவிட்டால், எல்லாரும் அப்படி. 
1. ௮க்காலத்திலே பிலாத்து என்பவ | மே கெட்டுப்போவீர்கள் aren cyt. 

ன் கலிலேயருடைய பலிகளோடுகூட 
அவர்கள் இரத்தத்தையும் கலந்கானெ 0. மேலும் இந்த உவமையையும் 
ன்றெ சங்கதியை அங்கேயிருந்த சிலர் அவர்களுக்குத் இருவுளம்பற்றினார். 
அவர்கள் விஷயமாய் அவருக்கு ௮றி | ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத் 
வித்தார்கள். திலே ஒரு ௮த்திம க்கை ஈட்டுவைத் 

இருந்தான் ; அதிலே அவன் சுனியைத் 
கடி.வந்தும், அகப்படவில்லை. 2, அவர் மறுமொழியாக அவர்களை 

கோக்கி அந்தக் கலிலேயர் அப்படிக் 
கொத்த துன்பத்துக்கு உள்ளானதால், 
அவர்கள் எல்லாக் கலிலேயரிலும் பாவி 
களாயிருக்தார்களென்று நினைக்கிறீர் 
களோ 2 (௮௬. 9-8.) 

. ஆகையால் ௮வன் தோட்டக்கா 
ளை oa இதோ, மூன்று வருஷ 

மாக இந்த அத்திமரத்தில் நான் கனி 
யைத்தேடிவருகிறேன் ; ஒன்றுங்காண 
வில்லை. அகையால் இதை வெட்டிப் 
போடு: என் இடக்கை அடைத்துக் 
கொண்டிருக்க த து என்றான். 

  3. ௮ப்படியல்லவென்.று உங்களுக்குச் 

சொல்லுகிறேன். ஆனால் நீங்கள் தபஞ் | 

செய்யாவிட்டால், எல்லாரும் அப்ப | 

யே கெட்டுப்போவிர்கள். | டியே கெட்டுப்போவீர்கள் ந்த? அவனோ மறுமொழியாக: ஐயா, 

4, அவ்விதமே சீலோவேயில் கோ இது இந்தவருஷழும் இருக்கட்டும் ; 
புரம் இடிந்து, பதினெட்டுப்போமேல் அதற்குள்ளாக நான் இகைச்சுற், a) oyun 
விழுந்து, அவர்களைக் கொன்றதே. வெட்டி, எருப்போ டுகிறேன் ; 

  

1. யேசுகாதர்சுவாமி காலத்தில் கலிலேயா சேசத், சான் ஒருவன் (gh 6 நட. 5 9/8. 

87 ae.) எழும்பி ௮கேசனாத் தன் பட்சமாய்த் இரட்டி செசாரிராயன் அஞ்ஞாணியா 

யிருப்ப சால், மெய்யான சர்வேசுரனைக் கும்பிடுெவர்கள் அவனுக்கு அடங்க), வரி செலுத்து 

இறத தகாதென்று போதித்து, ஜனங்களுக்குள் கலகமுண்டாக்கினான். ௮ப்போது பிலா 

த்து என்ற தேசாதிபதி ௮க்சலகச்சாரரோடே யுச்சஞ் செய்யப் போய், அவர்கள் பலியி 
ட்டிக்கொண்டிருக்கும்போ து, அவர்கள்மேல் பாய்ந்து அவர்களில் அநேகராக் கொன்றதி 

னால் அவர்கள் இரத்தம் அவர்கள் கொடுத்த பலிகளின் இரச்தச்சோடு கலர்தசென்று 

சொல்லப்பட்டிருக்கற து. (கொர்னேலியுஸ் அலாப்பிசே.) 

4. எருசலேம் ஈகரின் கோட்டைச் சுவரை யடுத்த சீலோவே என்னும் ஊற்றும் அந்த 

ககற்றுக்கருகாண்மையில் ஒரு கோபுரமும் இருந்தது. ஏசோ காரணத்தால் ௮ர்தக கோபு 
ரம் இடிஈ் துவிழவே, பதினெட்டுப்பேர் அ.தின்£ழ் ௮அகப்பட்டுமடிந்தார்கள். இவர்களும் பிலா 

தீ தனால் கொல்லப்பட்ட கலிலேயரும் சடுதியில் இறர்த தபோல, பாவிகளும் மனந்திரும்பா | 

தேபோனால், தேவ கோபாக்கனையால் சடுதி மாணமடைந்து நித்திய ஆக்கனைக்குள்ளாக. 
லாம் என்பது கருத்து,   
 



  

    .. லூக்காஸ் 18-ம் அதிதாசம். 1385 
, அனில் 

9. கனிகொடுத்தால் சரி; கொடா | களே, உங்களில் ஒவ்வொருவனும் தன். 
விட்டால் இனி இதை வெட்டி.ப்போடு எருதையாவது கழுதையையாவது | 
வீர் என்று சொன்னான் ot em (ApH. ஓய்வுராளிலே தொழுவத்தினின்று 

ட. டு) ips ண்ணீர்காட்டக் கொண் 
10. பின்னும் ௮வர் ஓய்வுகாளிலே ப பபோலறதில்லையோ ? 

அவர்களுடைய ஜெப ஆலயத்தில் உப 

தேூத்துக்கொண்டிருந்தார். 10. அப்படியிருக்க, இதோ, பதி 
ப னெட்டு வருஷமாகச் சாத்கான் கட்டி 

வைத்திருந்த அ௮பிரகாமுடைய குமார 
தீதியாகிய இவளை ஓய்வுகாளிலே இந். 
திக் கட்டிலிருந்து ௮விழ்திதுவிடலேண் 
டியதில்லையோ? என்ளர். 

  11. அப்பொழுது இதோ, பதினெட் 
டுவருஷமாய் நோக்காட்டு அருபிபிடி.த் 
Bais ஒரு பெண்பிள்ளை அங்கே 
யிருந்காள். ௮வள் கூனியாய்ச் சற் 
றும் நிமிரந்துபார்ச்கக் கூடாசவளா 
யிருந்காள். 

  

  | 

| 
17. gyat Qonaating Gea dgun | 

போது, அவருடைய எதிராளிகள் 
அனைவரும் வெட்கப்பட்டார்கள். 
சகல ஜனங்களும் அவரால் மகத்துவப் 

பிரதாபமாய்ச் செய்யப்பட்ட Fae 

காரியங்களையும்பற்றிச் சந்தோஷப் 
பட்டார்கள். 

  

12. யேசுகாதர் gourd கண்டு, 
அவளைக் தமதருகில் ௮ழைக்து : ஸ்தி 
ரீயே, உன் நோக்காட்டினின்று விடு 
தலையாக்கப்பட்டாய் என்று சொல்லி, 

13. அவள்மேல் தமது கரங்களை நீட் 
டினா. உடனே அவள் நிமிர்ந்து, சர் 
வேசுரனை ஸ்துதித்தாள். 

18. மேலும் Yay இருவுளம்பற்றி 

னதாவது : சர்வேசுரனுடைய இராச் 

14. யேசுநாதர் ஓய்வுகாளிலே சொ சியம் எ ப் தூ ஒப்பாயிருக்கிறது ? 
ஸ்தப்படுத்செதைப்பற்றி, நெப அல | அதை எதற்கு மிகராக மதிப்பேன் £ 
பத் தலைவன் கோபமடைந்து, ஜனங்க 
।ளைநோக்கி : வேலைசெய்வதற்கு ஆறு ம் | : 

| நாட்கள் உண்டே, த நாட்களிலே பாயிருக்கின்றது. அதை ஒருமனிதன். 
ப வ த் எடுத்துக் தன்னுடையதோட்டத்திலே 

வந்து, செளக்கியம் பெற்றுக்கொள்ளு , ந “477 டா 
a , 2 | Gun, 9g) GHG aotig, Oudus 

ங்கள். ஓய்வுநாளிலே இது ககாது என் . , .-} 
meee விருட்சமாயிற்று. தகாயத்துப் பறவை 

மூன். ட் a : 2 
கள் ௮தின் கிலைகளிலே வந்து தங்கின 

15. அப்பொழுது ஆண்டவர் அவனு என்னார். (மத். 15-51 : மாற், ர]... 

க்குப் பிரத்தியுக்காமாக? கள்ள ஞானி | 31.) 

      
10. ௮.து ஒரு கடுகுவிதைக்கு ஓப்.   

  
0. இந்த உவமைக்கு அர்ச்தமாவத: இக்கத் இராட்சக் கோட்டத்தின் எஜமான 

1 சர்வேசுரன்; இராட்சத் தோட்டம் யூத சபை; அத்திமம் ௮ச்சபையிலுள்ள பயூசர்களாம்; 

சனியோ பச்சாச் சாபக் தரியைகளைக் கொடுக்றெ மனக்திரும்புதல்; தோட்டக்காரன் பி.ர 

யாசப்பட்ட மூன்று வருஷம் என்பது யேசுக்கறிஸ்துராதர் அவர்களுக்குப் பிரசங்கித்து. 

வந்த காலம்; இன்னம் கெடுவாக அதற்குக் கொடுக்கப்பட்ட காலம் என்பது அப். 

போஸ்தலர் அவர்களுக்குப் பிரசங்இத்த காட்களாம். ௮.ிலும் அவர்கள் மனந்திரும்பாத 

இனாலே, அந்த ௮,த்.இமாச். துக்கு இடப்பட்ட ஆக்கினைக்கொப்பாக, அவர்களும் வேரோடு 

பிடுங்கப்பட்டாற்போல, தங்கள் சேசத்தினின்று கரத்தப்பட்டு, காலா சேசங்களிலுஞ் 

-திதறுண்டு தேவ சாபத் துக்குள்ளாயிருக்றொர்கள். தவக்கனி கொடாத பர்விகளுக்கும் 

இவ்விதம் சம்பவிக்கும். உ. 

19. மத். 18-ம் ௮தி, 82-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க, 
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1186 லூக்காஸ் 18-ம் அதிகாரம். 
  

20. மறுபடியும் ௮வர் சொன்ன 
தாவது : சார்வேசாரனுடைய இராச்டி 
ய தீை த எத ற்கு ஒப்பாக | எண்ணு 

வ்ன் ? 

21. மூன்று மரக்கால் மாவு முழு 
தும் புளிப்பெறும்படிக்கு அதற்குள் 

| ஒரிஸ்திர் எடுத்துத் இணித்துவைத்த 
புளிக்கார த்துக்கு ஒப்பாபிருக்கின்றது 
என்முர். (மத. 12-89.) 

22. பின்லும் ௮வர் எருசலேம் நக 
ரத்துக்குப் பிரயாணமாக௫, பட்டரைங் 
கள், கிராமங்கள் வழியாய் உபதே௫க் 

அக்சகொண்டு போகும்போது, (மகத். 
9-85.) 

93, ஒருவன் ௮வரைப் பார்த்து: 

ஆண்டவரே, இரட்டிக்கப்படுகிறவர்கள் 
கொஞ்சம்பேரோ என்றான். ௮வரோ 

வெனில் அவர்களுக்குச் சொன்ன 
Tal gi - 

21. நெருக்கமான வாசல் வழியாய் 

உட்பிரவேடிக்கப் பிரயாசப்படுங்கள் : 
எனெனில் அ௮சேகர் உட்பிரவேடிக்கத் 
தேடுவார்கள்; அவர்களால் கூடாமற் 

போகும் என்று உங்களுக்குச் சொல்லு 
இறேன். (மத். 7-1.) 

95. வீட்டெஜமான் உட்பிரவேகி 
க்து, ககவைப் பூட்டினபின்பு, நீங்கள் 
வெளியே நின்று : சுவாமீ, எங்களுக் 

குதி தஇிறக்கவேண்டுமென், று சொல்லிக் 
ககவைக் கட்டச் துவக்குவிர்கள். 
௮வர் மாறுத்தாரமாக : நீங்கள் எவ்வி 
டத்தாரோ, உங்களை அறியேன் என்று 
உங்களுக்குச் சொல்லுவார். (மத். 

25-10.) 

    
          

26. அப்பொழுது நீங்கள்? உமதுசமு. 
கத்திலே சாங்கள் போசன பானம்பண் 
ணினோமே, மர் எங்கள் விதிகளில் உப 
தேசித்திடோ என்று சொல்லத் அவக்கு 

ர்கள், 

27. ஆயினும் ௮வர் உங்களை கோக் 
இ; நீங்கள் எவ்விடத்தாரோ, உங்களை 

அறியேன். அ௮க்கிரமக்காரராகய ‘Bits 
களெல்லாரும் என்னைவிட்டு அகன்று 

போங்கள் என்பார், (மத். 7-8; 

95-41.) 

28. அப்பொழுது அபிரகாம், ETS, 

யாக்கோப் என்கிறவர் களும், சகல Bid 
கதரிசகளும் சர்வேசுரனுடைய இராச் 
சியத்தில் இருக்கறதையும், நீங்களோ, 
வெளியே கள்ளுண்டவர்சளாயிருக்? 
றதையும் காண்கையில், ௮ங்கே உங்க 
களுக்கு அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண் 
டாகும். 

20. அன்றியும் கிழக்கிலும், மேற்கி 
லும், வடக்கிலும், தெற்கலுமிருந்து ௮ 

Cra வந்து, ௪ 'வேசாரனுடைய இராச் 
சியத்தில் பந்தியமருவார்கள். 

50. மேலும் இதோ, கடையாயிரு 
க்கிறவர்கள் முதல்வர்களாயிருப்பார் 
கள், முதல்வர்கள £யிருக்கி இவர் கள் 
கடைகியானவர்களாயிருப்பார்கள் ௪ 
ன்ருர். (மத். 19-30; 20-10; மாற், 
10-31.) 

91. அ௮ன்றையத்தின தீதிலே பரிசே 
யரில் சிலர் அவரிடத்தில் வந்து: நீர் 
இவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டுப்போம்; 
எனென்றால் எசோது உம்மைக்கொலை 
செய்ய மனதாயிருக்கிழமுன் என்ஞர் 
கள். 

  

ட ௮. மத், 18-ம் ௮இ. 83-ம் வசன வியாகயொனம் காண்க. 

30. தர்கள் முர்தியும் ௮ஞ்ஞானிகள் பிந்தியும் சர்வேசுரனை அறியும்படி. அழைக்க 

ப்பட்டிருந்தாலும், ௮ஞ்ஞானிகள் யூத ஜா.தியாருக்கு worse பரலோச இராச்சியத்சைச் 

குதந்தரித் துக்கொள்ளுவார்களென்று அர்த்தமாம். ae 

  

 



  
  

  

அரக்காஸ் 14-ம் அதொரம். 
      

ன கடு படட்டும் 
டர் ட்டர், Tighe 

a ae: 
5 me 

in Are er 

  

|' 95. அப்போழுது ௮வர் ௮வர்களை 
கோக்க : நீங்கள் போய் :; கான் இன் 
மைக்கும் 1 நாளைக்கும் பசாசுகளைத் துர 
தீதுகிறேன்; வியா திக்காரறாச்சொஸ் 
தமாக்குடறேன் ; மூன்மும் நாளிலோ 
முற்றும் முடிவையடைகறேன் என்று 
அந்த நரிக்குச் சொல்லுங்கள். 

38. அகிலும் Bem gio நாளையும் 
மூன்ரும் நாளிலும் நான் ஈநடமாடவே 
ண்டியது. ஏனெனில் ஒரு தீர்க்கதரிசி 
பும் எருசலேம்ககருக்கு வெளியே மடி 
வது தகாது. 

54. எருசலேமே, எருசலேமே, இர் 
க்கதரிசீகளைக் கொலைசெய்து உன்னி 
டத்தில் ௮னுப்பப்படுகிறவர்களைக் கல் 
லால் எறிகிராயே ; பட்டியொானது கூட் 
டிலுள்ள தன் குஞ்சுகளை இறக்கையின் 
கம் ௮ணைத்துக்கொள்ளுவதுபோல, 
சாத்தனையோ முறை உன் மக்களையும் 
அணைத்துக்கொள்ள விரும்பினேன், 
உனக்கு மனமில்லாமற்போயிற்றே. 
(மல். 28-87.) 

22. ஆகையால் இதோ, உங்கள் விடு 
உங்களுக்குப் பாழாய் விடப்படும். 
மேலும், கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே 
வரு கிறவர் சீர்வதிக்கப்பட்டவ 

ன்று நீங்கள் சொல்லுங்காலம் வருமள 
வும் என்னைக் காணமாட்டீர்கள் என்று 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என் 
at. (லூக், 19-44.) 

14-ம். 9) IST TLD. 
மகோதர வியாதஇக்காரன் குணமான ம், 
விருந் துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களுடை 
ப உவமையும், கோபாச்சைச் கட்டுமூன் 

- செலவைக் கணிக்கவேண்டும் என்ப ஆம். 

1. பின்பு சம்பவித்ததேதெனில், 

| ஒரு ஓய்வுகாளிலே யேசுநாதர் பரிசே 

  
  

wiley தலைவனாயெ ஒருவனுடைய oe | 

டில் அ௮சனம்பண்ணப் போயிருந்த 
போது (அங்கே இருந்தவர்கள்) ௮வர் 
மேல் die 

2. அப்பொழுது மகோ தர வியாதி 
பஸ்தனான ஒரு மனுஷன் அவருக்கு 

முனபாக இருந்தான். 

3. யேசுநாதர் நீதி சாஸ்திரிகளையும் 

பரிசேயரையும் நோக்கு : ஓய்வு நாளி 

லேசுகமாக்கலாமா என்று கேட்டார், 
(மத். 12-10.)       4. அதற்கு அவர்கள் பேசாதிருந் 

தார்கள். ௮ வர் ௮வனைக் கையால் பிடி. 
த்துச் சுகமாக்கி, அனுப்பினார். 

| 
[| 

5. பின்னும் ௮வர் அவர்களைப் பா 
தீது. உங்களில் யாதொருவனுடைய | 
கழுதையாவது எருதாவது கிணற், றில் । 
விழுந்தால், ஒஓய்வுகாளானாலும் உடனே | 
அதை வெளியே இழுத்துவிடா திருப் 
பானோ? என்ருர். 

0. அதற்கு அவர்கள் பதில்சொல்ல । 
மாட்டாமலிருந்தார்கள். 

/. அப்பால் விருந்துக்கு ௮ழை 
க்கப்பட்டவர்கள் எப்படி முதல் ஆச 

னங்களைகத் தெரிந்துகொள்ளுகிழர்க 
ளென்று ௮வர் பார்த்து, அவர்களுக்கு 
ச்சொன்ன உவமையாவது 2:   

| 

8. நீ கலியாணத்துக்கு அழைக்கப் 
பட்டிருக்கும்போது, பர் இயில் முதன்: 

மையான இடத்இல் உட்காராதே; ஏ | 

னெனில் ௨ ன்னிலும் ௮ இக கனவான் ' 

ஒருவேணை ௮வனால் ௮மழைக்கப்பட்டி. | 
ருக்கலாம். 

  

92, ஈரிக்கு ஒப்பான கபடுள்ள இந்த எரோதரசன் என்னைச் கபடமாய்ப் பிடித்து 

கொல்லத் தேடுஇருன். ஆனால் ௮வன் வஞ்சனைக்கு கான் பயப்படுகிற இல்லை, என் சித்ர 
தீ.தின்படிச்குச் சல காள் என் இரியைகளை நடத் இிச்கொண்டு வருவேன்; பிற்பாடு எனக்குச் 

ரத் சமாயிருக்கும்போ அ, சான் எருசலேமுக்குப் போய் ௮ங்கே மனிதர்களுடைய இரட்ச 

ணியத்துக்காக என் பிராணனைக் கொடுப்பேன் ; அ௮.துவரைக்கும் என்மேல் சை நீட்ட ஒரு 

வனாலும் முடியாது என்பது கர்த்தர் சொல்லுவன் சருத்தாம்.  



  
| என்றார். (மத். 28-12 

  
| 

லூக்காஸ். 14-ம் அதிகாரம். 
  

9. அப்போழுது உன்னையும் ௮வனை 
யும் அழைக்தவன் உன்னிடத்தில் வர் 
அ: இவருக்கு இந்த இடத்தைக்கொடு 

। என்று சொல்லும்படியாயிருக்கும். 

அப்பொழுது நீ வெட்கத்தோடு சடை 
| யான இடத்திற்குப் போவாய். 

10. ஆனால் நீ ௮ழைக்கப்பட்டிர 
கும்போது, கடைசியான இடத்தி 
போய் உட்கார்க்திரு : அப்பொழு 

உன்னை அமைத்தவன் வந்து உன்னை 

நோக்கி : சகேகிதனே, மேலான இடர் 
துக்கு வாரும் என்றுசொல்ல, உன்னோ 
டுகூடப் பந்தியிலிருக்கிறவர்களுக்கு 
முன்பாக அது உனக்கு மகிமையா 
யிருக்கும்(உவமை 25-7.) 

11. ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகி 
றவன் தாழ்த்தப்படுவான் ; தன்னைத் 
தாற்கிதுகிறவனோ உயர்த்தப்படுவான் 

: ரச். 16-14) 

18. பின்னும் ௮வர் தம்மை விருந்து 
க்கு அழைத்தவனைப் பார்த்து : ம பகல் 
விருந்தாவது இரா விருந்தாவது நடத் 
தும்போது, உன் சிகேகிதர்களையாவது 
உன் சகோதரர்களையாவது இனத்தார் 
களையாவது ஐசுவரியமுள்ள அயலார் 
களையாவது அுழமைக்கவேண்டாம். ௮ 
மைத்தால், ஒருவேளை Loui son 
உன்னை அமைப்பார்கள்; ௮ப்பொமு.து 

  

Ag உனக்குப் பிரதிபலனாகிவிடும். 
(தொபி, 4-7: உவமை 8-9.) 

18. ஆனால் நீ கிருக்துசெய்யும்போது, 
ஏமைகளையும் ஊனையும் சப்பாணி 
களையும் குருடர்களையும் அழைப்பா 
யாக; 

14. அவர்கள் உனக்குப் ப.திலளிக் 

கக் கூடாதவர்களாகையால், நீ பாக் 
கியவானாயிருப்பாய் ; எனெனில் நீதி 
மான்களுடைய உத்தானத்தில் உனக் 
குப் பிரதிபலனளிக்கப்படும் என்முர். — 

15. ௮வசோடுகூடப் பந்தியமர்க்த 

வர்களில் ஒருவன் இவைகளைக் கேட்டு, 
௮வரை நோக: சர்வேசுரனுடைய 
இராச்சியத்தில் அப்பம் புசிக்கிறவனே 
பாக்கயவான் என்றான். 

10. அப்பொழுது அவர் அவனை 

நோக்கிற் இருவுளம்பற் ற்ினதாவது 2 
ஒரு மனுஷன் பெரிய விழுக்துசெய்து, 
௮சேகரை அழைப்பித்தான். (ws. 
29-9.) 

17. அப்படியே அவன் விருந்துவே. 
ளை பில்: இப்பொழுது எல்லாம் தயாரா 
யிருக்கின்றது, அமைக்கப்பட்டவர்கள் 

வரவேண்டுமென்று சொல்லும்படி, 
அவர்களிடத்தில் கன் ஊழியனை ௮னு 
ப்பினான்.       

  

12. ஒருவன் தன் உறவின் முறையார் நேருக்கு விருக்து செய்யும்போது, வழ 

க்கமாய் உலகப்பற்றுதலினாலும், பதிலுக்குப் பதிலடையலாமென் ந ஆசையினாலும் செய்கிற 
படியால், ௮துபேறுபலனுள்ள தல்லவென்று ஆண்டவர் சொல்லுகிருரொழிய, ௮அதைப்பாவ 

மென்று விலக்குகிறதில்லை. எவ்வளவுக்குப் புண்ணிய கருத்தோடு செய்யப்படுகிததோ, 
அவ்வளவுக்குப் புண்ணிய பலன் இடைக்குமென் ற.நிச. 

15. சர்வேசுரனுடைய டூராச்சியத்தில் ௮ப்பம் புசிக்கிறவனே பாக்கியவான் $-- 
சுவிசேவ.த்இலே சர்வேசுரனுடைய இராச்சியமென்பது, சம்மனசுக்களும் அர்ச்சியிவஷ் டவ 

ர்களும் வாழும் பேரின்ப மோக்ஷத்சையும், இவ்வுலகத்தில் சத்திய திருச்சபையையும் குதிக் 

கம். பரலோகவாசிகளுடைய அப்பமென்பது அவர்களுக்கு எந்நாளும் இர்ப்இியையும் எந். 
சாளும் பேரின்ப அசையையும் வருவிக்கிற சர்வேசுரனுடைய தரிசனமாமே, இந்த ஆனர் 

தத்தை அனுபவிக்தெவர்சள் மெய்யாகவே பாக்கியவான்கள், திருச்சபையில் மெய்யான . 

இன்பத்தைத் தருற அப்பமானது சற்பிரசாதமாகய யேசுகாதருடைய திருச் சரீரமாமே, 

இந்த ௮ப்பத்தைத் தக்க ஆயத்தத்தோடு உட்கொள்ளுகறெவனும் பாக்தியவானாமே. 
  

 



  
  

  

  

. தூக்காஸ் 14-ம் அதிகாசம். 

  

  

18, ௮ வர்களெல்லாரும் ஒருப்படப் 

| போக்குச்சொல்லத் துவக்கினார்கள் ; 
ஒருவன் அவனை நோக்கி ் நான் ஒரு 

தோட்டத்தை வாங்கினேன், அவரி 
யமாய் நான்போய் அதைப் பார்க்க 

வேண்டும். ஆகையால் என்னை மன் 

னித்துக்கொள்ளக் கேட்டுக்கொள்ளு 
BIG mea or ear (np aor. 

  

19. மற்றொருவன் : RIC oi மாடு. 
வாங்கினேன், அவைகளைப் பாட்டுக் 
கப்போடிறேன், ஆகையால் என்னை 

மன்னித்துக்கொள்ளக் கேட்டுக்கொள் 
CRBC wea என்றான். 

20. இன்னொருவன்: நான் ஒருபெண் 
ணை மணமுடிதீதேன் ; ஆதலால் வரக் ' 
கூடாது என்றான். 

31. ஊழியன் திரும்பிவந்து, இவை 

களைத் தன்எஜமாலுக்கு அறிவித்தான். ' 
அப்பொழுது குடும்பக்தெஜமான் 
காபமடைர்து. தன் ஊழியனை நோக் 

G By ச் 6 ai ௫ 

கி; நீ சிக்கிரமாகப் பட்டணத்துத் 

தெருக்களிலும் விதிகளிலும் போய், 
ஏழைகளையும் ஊனர்களையும் குருடர் 

3 * ௪ . . 

களையும் கொண்டிகளையும் இங்கே 
௮ழைத்துக்கொண்டுவா என்முன். 

2. பின்னும் ஊழியன்: அண்டவனே, 
நீர் கட்டளாயிட்டபடி செய்தாயிற்று, 
இன்னம் இடமிருக்கிறது என்ன். 

23. எஜமான் ஊழியனைகோக்கி ; நீ 

புறப்பட்டு, வழிகளிலும் வேவிகளோ ர 

தர் 
O33, 

  

தீதிலும்போய், என் வீடு நிறையும்படி. | 
யாக ஜனங்களை உள்ளேவரும்படி கட்| 
டாயப்படுத்து. 

21. ஏனெனில் அ௮மைக்கப்பட்டிருந்த் | 
அந்த மனுஷரில் ஒருவனும் என் விரு 
BOSE சுவைபார்ப்பஇல்லையென்று 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்று 
சொன்னான் என்ஞுர்.   

25. பின்பு வெகு ஜனங்கள் வ 

ரோடுகூட நடந்து போகையில், ௮வர் 
அவர்களைக் திரும்பிப்பார்த்துச் சொ 
ன்னதாவது 2 

20. யாதொருவன் என்னிடத்தில் 
வந்து, தன் தகப்பனையும், தாயையும், 
மனைவியையும், பிள்ளைகளையும், சகோ 
தரனணாயும், சகோதரிகளையும், இன்னும் 

தன் உபிரையுமுதலாய்ப் பகைச்காவி 
ட்டால், என் சீஷனாயிருக்கக் கூடாது. 
(மத். 10-97.) 

27. தன் சிலுவையைச் சுமந்து 
கொண்டு, என் பிறகே வராத எவனும் 
TMK HE சிஷனாயிருக்கக் கூடாது. 

28. அதேனென்றால், உங்களில் எவ 
Qug ஒரு கோபுரத்தைக் கட்ட 
விரும்பினால், ௮வன் முந்த உட்கார்ந்து 
அதைக் கட்டி முடிப்பதற்குக் தனக்கு 
௮வகாசமுண்டோவென்று Suse 
படி. அதற்குச் செல்லும் செலவைக் 
சணக்குப் பா ராதிருப்பானோ? 

ச * ’ ட ௪ . ட yo 7 உச . 

இக்த உவமையால் யேசுநாதர் தம்மைப் புறச்கணித் ஐ, தமத வார் சதைகளுக 

குக் காது கொடாத முசரைக் கைவிட்டுப் புற ஜாதி ஜனங்களைக் தமது இருச்சபைக்கு 
அழைத்துச் சேர்ப்பாரொன்று தெளிவாகிறது. 

20. ௩மத விரோதிகளை முதலாய் நாம் பகைக்கப்பட தென்று யேசுகாதர் கற்பித்தி 

ருக்க, ஈமது தாய்தந்சை முசலியவர்களைப் பகைக்கா இருந்சால், காம் அவருக்குச் சீஷர்களா 

சச்கூடாதென்று இவ்வாக்கியத்தில் சொல்லியிருப்பஇின் கருத்சேதெனில் : நாம் மெய்யா 

கவே கர்த்சரைச் ௪நேடிச் ஐ ௮வரைப் பின்பற்றுவதற்கு நம்முடைய தந்த தாய் முதலிய 

வர்கள் தடைபாயிருந்தால், ௮வர்கள் மேல் ஈமக்குள்ள பட்சதீதையும் பிரியத்தையும் பாரா 

மல் ௮வர்களை விட்டுப் பிரியவேண்டுமென்பதே கருத்து. டட. 

28.55. இக்ச இரண்டு உவமைகளுக்கும் அர்.த்சமேசெனில், தனக்குள்ள யாவற்றை? 

யுந் துறந்துவிடத் தணியாமல், உத்தமசனத்தின் பாதையில் யேசுகாதரைப் யின்செல்ல 

வேண்டுமென் நிருக்சிறவன் செலவில்லாமல் கோபுரத்சைக் சட்டி முடிக்கப் பார்க்திறவனை 

ப்போலும், சேனையில்லாமல் சத் துருப் படையை முதிய அடித்து வெல்லப்போடுநவனைப் |   'போலுமாவான் என்றர்த்தமாம். 
  விகடம் பட வலக் யவ அனமத 

        
 



  

"லூக்காஸ் 15-ம் அதிகாரம்; 
  

29. இல்லாவிடில், ௮வன் ௮ஸ்தஇிவா 
ரம் போட்டபின் முடிக்கமாட்டாதே 
போனால், காண்கிற எல்லோரும் sya 
ளை ஈகைக்கத் துவக்கி : 

30. இந்த மனிதன் கட்டச் துவக்கி 
னான், முடிக்கமாட்டாதேபோனான் 
என்று சொல்லுவார்களே. 

21. 

வோடு யுத்தஞ்செய்யப் போற எந்த 

இராஜாவானாலும் முந்த உட்கார்ந்து, 
இருபதினாயிரம் பேரோடு தன்மேல் 
வருகிற அவனைப் பதினாயிரம்பேரோடு 

தான் எதிர்க்கக் கூடுமோவென்று 
Car Gua இருப்பா Ga @$ ? 

கும்போசே ஸ்கானாபஇிகளையனுப்பிச் 
சமா தான த்துக்கடுத்தவைகளைக் கேட் 
டுக்கொள்ளுவானல்லோ ? 

33. அவ்வண்ணமே உங்களில் எவ 

டனும் தனக்குள்ள யாவற்றையுக துறு 
ந்து விடாதஇருந்தால், ௮வன் எனக்குச் 
சீவனாயிருக்கமாட்டான். 

34, உப்பு நல்லதுதான்; அனால் 
As காரமற்றுப்போனால் எதினால்       காரமாக்கப்படும்$ (மத், 5-18.) 

99. அது பூமிக்காவது எருவுக்காவது 

உதவாமல், புறம்பே கொட்டப்படும். 
கேட்கச் செவியுள்ளவன் கேட்கக்கட 

வான் என்று தஇருவுளம்பற்றினார். 

அல்லது வேமொரு இராஜா : 

  

  
22. அப்படிக் கூடாதென்று கண்: 

டால், ௮வன் இன்னர் தாரத்திலிருக் ! 
| 

| 

| 

- மென்பது ஆடுகளையும் வனாந்தரத்தில் 
. விட்டுவிட்டு, 
டைக் காணுக்களையும் தேடி த்திரியா 

  யமில்லாக தொண்ணூற்றொன்பது நீதி 

15-ம். 

காணாமல்போன ஆட்டையும், இராக்மா என் 
ற நாணயத்தையும், ௦ ஊசாரிப்பிள்ளையை 
யும் பற்றிய உவமைகள். 

அதிகாரம், 

1. அப்பொ முது அவருடைய வாக்கி 
யங்களைக் கேட்கவேண்டுமென்று que 
காரர்களும் பாவிகளும் அவரண்டை 
யில் வந்தார்கள். 

2, ௮.தினாலே பரிசேயரும் வேச 
பாரகரும் முற்றுமுறுதிது : இவர் பாவி 
களை ஏற்றுக்கொண்டு, ௮வர்களோடே 
௮ சனம்பண்ணுகிருர் என்பார்கள், 

(மத். 9-11; 11-19.) 

9. அகையால் ௮வர் பின்வரும் உவ 

மையை அவர்களுக்குச் சொல்லி வச 

னித்தகாவது : 
1. உங்களில் நாறுஆடுகளை உடைய 

எவளனாயினும் அவைகளி ல் ஒன்று கா 
ணமைழ்போனால், மற்றத் தொண்ணாற் 

காணாமற்போன அட் 

னா? (மத். 18-12.) 

் அதைக்கண்டு பிடித்தபின்பு, சக் 

தோஷமாய் ௮கைக் தன்தோள்களின் 
மேல் போட்டுக்கொண்டு, 

0. விட்டுக்குவந்து, தன் சிநேகித 
ராயும், ௮யலகத்தாமாயும் கூட வரவ 

ழைக்து : காணாமற்போன அட்டைக் 
கண்டுபிடி. த்தேன், ௮கையால் என்னோ 
டுகூடக் களிகூருங்களென்று சொல்லு 
வானல்லோ 2 

௮வ்விசமே சவஞ்செய்ய ௮வ௫ 

  

34. 

உப்பை உட்கொள்ளென்று சொல்லுகரார். 

7. மனந்திரும்ப அவசியமில்லாத நீதிமான்கள் பேரில் சர்வேசுரன் குறையற்ற பட்ச 

மாயிருர்தாலும், மனந்திரும்புகிற பாவி அவருடைய சந்தோஷத் துக்கு ஒரு விசேஷ கார. 

சளமாயிருக்கிரானென்று இவ்வாக்கியத்தால் விளங்குகிறது. 
அஸைகவவமைவகனை 

உப்பினால் ஞானஸ்கானங் குறிக்கப்படுகிற து. குருவானவர் ஒருவனுக்கு ஞான 

ஸ்கான் கொடுக்கும்போது, கொஞ்சம் உட்பை ௮வனுடையகாவில் வைத்து : ஞானத்தின்   
அன்கரவதவைஷகவுகி



| மான்களைப்பற்றி உண்டாகிற சந்தோ 
ஷத்தைவிட, சவஞ்செய்கிற ஓரு பாவி 
யினிமித்தம் மோட்சத்திலே ௮தஇிக சர் 
தோஷமுண்டாயிருக்குமென்று உங்க 
ளுக்குச் சொல்லுகிறேன். 

8, அன்றியும் பத்து இராக்மா என் 
னும் பணங்களையுடைய எந்த ஸ்திரீயா 
னாலும் ௮ல் ஒன்று காணாமல்போனா 

ல், விளக்கைக் கொளுத்தி, விட்டைப் 
பெருக்கி, ௮கைக் காணுந்தனையும் கவ 
லையோடு தேடாதிருப்பா ளோ?   

1. அதை அவள் கண்டுபிடித்த 
பின்பு, தன் சிநேகிதிகளையும், ௮யல் 
வட்டுச்சகாரிகளையுங் கூடவரவழைத்து:. 
இதோ, காணாமற்போன என் பணத் 
தைக் கண்டுபிடித்தேன், ஆகையால் 
என்னோடே கூடக்களிகூருங்களென்று 
சொல்லுவாளல்லோ ?£ 

| 
| 

10. அவ்விதமே தவஞ்செய்கற 
ஒருபாவியினிமித்தம் கேவ.தாதர்களு 
க்கு முன்பாகச் சந்கோஷமுண்டா யிரு 
க்குமென்று உங்களுக்குச் சொல்லு 
BGC mes ores apt. 

| 1. மீண்டும் ௮வர்சொன்னது : ஒரு 

மனிதனுக்கு இரண்டு குமாரர் இருச் 

தார்கள். . 

12. அவர்களில் இளையவன் தகப் 
பனைநோக்க: பிதாவே, ௮ஸ்தியில் என 
க்குக் இடைக்கவேண்டிய பாகத்தை 
எனக்குக் தரவேண்டும் என்றான். ஆத 
லால் ௮வன் அவர்களுக்குக் தன் ௮ஸ் 
இயைப் பங்கிட்டுக் கொடுத்தான். 

    
13. அப்படியிருக்கச் சிலகாளைக்குப் 

பின்பு, ௮ர்த இளையமகன் எல்லாவற் 
றையும் சேர்த்தெடுக்துக்கொண்டு, 

தூரதேசத்துக்குப் புறப்பட்டுப்போய், 

"10, மோக்ஷவாசிகளுக்கும், இவ்வுலகத் திலுள்ள &) ஸ்.துவர்களுக்கும் யமதொரு சம் 

பக்தமும் இல்$லயென் றம், ஆகையால் அவர்களை சோக்கி மன்ராடுறது வீணென்றும் 

போ இக்றவர்களை இந்த வாக்கியம் மறுக்றெது, ன 

... க்காஸ் 18-ம் அதிகம், 

  

  
  

௮ங்கே துர்ச்சனனாய்த் திரித்து, தன். 
ஆஸ்தியை நாசமாக்இனான். - 

14. எல்லாவற்றையுஞ் செலவழித்த | 
பின்பு, அந்தச் தேசத்திலே கடின பஞ். 
சம் உண்டாகவே, அவன் வறுமைப் 
படத்கதொடங்கி, 

19. அந்தத் தேசத்துக் குடி.களில் 
ஒருவனிடத்தில் போய் ஒண்டினான்.. 
அந்தக் குடியானவன் தன் பன்றிகளை 
மேய்க்கும்படி ௮வனைக் தன் இராமத் 
அக்கு அனுப்பினான். 

10. ௮ங்கே பன்றிகள் தின்னும் 
கோதுகளால் ௮வன் தன் வயிம்றை நிர 

ப்ப விரும்பினாலும், ௮தை அவனுக்கு 
ஒருவனும் கொடுக்கவில்லை. 

17. ௮ப்பொழுது௮வன் புத்திதெளி 
நீது, தனக்குள்ளே யோடத்துச் சொல் 
லுவான் : என் தகப்பனார் விட்டில் எத் 
தனையோ கூலியாட்களுக்கு ஏராள 

மான சாப்பாடு கிடைக்கிறது ; நானோ, 
இர்கே பசியால் சாகிறேன். 

18. நான் எழுந்து, என் தகப்பனாரி 
டத்தில்போய்: பிதாவே, பரலோகத் 
னக்கு விரோதமாகவும், உமக்கு முன் 
பாகவும் ரான் பாவஞ்செய்தேன். 

19. இனி உம்முடைய பிள்ளையென்று 
அமைக்கப்பட நான் பாததிரனல்ல, 
உம்முடைய கூலியாட்களில் ஒருவனாக 
என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பேன் 
என்று சொல்லி, 

20. உடனே எழுந்து, தகப்பனிடச் 
இற்குவந்தான். அவன் இன்னும் தார 

த்தில் வரும்போதே, ௮வனுடைய தக 

ப்பன் அவனைக்கண்டு, மனது௬௫), ஓடி 

வந்து, ௮வன் கழுத்தில் தாவிவிழுந்து, 

அவளை முத்தமிட்டான். 
ந 

  வ வ்கன்னுகளள்



  

      
  

| அங்கள்! 
Be. 

9]. மகன் தகப்பனை நோக்கி; பிதா | 
வே, கான் பரலோகத்துக்கு விரோத 
மாகவும், உமது சமூகத்திலும் பாவஞ் 
செய்தேன், இனி உம்முடைய பிள்ளை 
யென்று அழைக்கப்படுவதற்கு நான் 
பாத்திரனல்ல என்ரான். 

29. ஆனல் தகப்பன் ஊழியரை 
நோக்கி : நீங்கள் சீக்கிரமாய் முதல்தர 
மான வஸ்இரத்தைக் கொண்டுவந்து 
இவனுக்கு உடுத்துங்கள். இவன் கை 
க்கு மோஇரத்தையும், கால்களுக்குப் 
பாகரட்சைகளையும் போடுங்கள் ; 

22. கொழுத்த கன்றையுங் கொண்டு 

வந்து அடியுங்கள் ; உண்டு விருக்காடு 
வோமாக, 

24. ஏனென்றால் என் குமாரனாகிய 
இவன் இறந்துபோய், மறுபடியும் உயி 

ர்த்தான் ; காணாமற்போய், மறுபடியுங் 
காணப்பட்டான் என்முன். அகையால் 
அவர்கள் விருர்தாடத் தொடங்கினார் 
கள். 

20. அப்டெ STEP Sl, அவனுடைய 
மூத்தகுமாரன் வயலிலிருந்தான். ௮வ 
ன் வீட்டுக்குச் சமீபித் து வருகையில், 
ஆடல்பா டல்களைக் கேட்டு, 

20. பணிவிடைக் கர் ரரில் ஒருவனை 
அழைத்து : இதென்ன என்று விசாரி 
த்தான். 

97. அதற்கு அவன் : உம்முடைய 
தம்பி வந்திருக்கிஞர் ; அவர் FES 
தோடு வக்துசேர்க்கதைப்பற் ஜி உம்மு 
டைய தகப்பனார் கொழுத்த சுன்றை 

அடிப்பித்தா£ என்றான. 

28. அப்பொழுது அவன் எரிச்சல் 
கொண்டு, உள்ளேபிரவேடக்க மனதில் 
லாதிருக்தான். அகையால் ௮வனு 
டைய தகப்பன் வெளியே வந்து, அவ 
னை வருந்தி அ௮ழைக்கத்துவக்கினான். 

29. அவனோ, தகப்பனைப்பார்த்து 
மாறுத்தாரமாக? இதோ, இத்தனைவரு 
ஷகாலமாய், நான் உமக்கு ஊழியஞ் 

றல், ah. 

guéetan 10 ferro. 
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செய்து, உம்முடைய கற்பனையை ஒரு 
க்காலும் மீழுஇருக்தும், என் ACHE 
சரோடுகூட சான் விருக்தாடும்படிக்கு 
ஒரு வெள்ளாட்டுக் குட்டியையாவது 
நீர் எனக்கு ஒருபோஜுக் தந்ததில்லை. 

30. அனால் வேசிகளோடு தன் ௮ஸ் 
இயை “விழுங்கிவிட்ட உம்முடைய மக 

னாகிய இவன் வர்தவடனே , கொழுத்த 
கன்றை அடிப்பித்தீரோ என்ரான். 

31. அதற்கு ௮வன்: மகனே, நீ எக் 
காளும் என்னோககூட இருக்கிஞுய் ; 
எனக்குள்ள யாவும் உன்னுடையதா 
பரிருக்கின்றது. 

22. ஆனால் உன் தம்பியாகிய இவன் 
செத்துப் பிழைத்ததற்கும், காணாமற் 
போய், காணப்பட்டதற்கும், நாம் விரு 
ந்காடிச் சச்தோஷங் கொண்டாட வே 
ண்டுமே என்று அவனுக்குச் சொன் 

னான் என்றார். 

10-ம். அதிகாமம். 

அநரீத காரியஸ்தன் உவமையும், விவாகக் 
சட்டு ௮விழ்க்கப்படாதென்பதும், ஐசு 

வரியவானையும் ஏழையாகய லாசனாயும் 
பற்றிய உவமையும், 

1. அன்றியும், ௮வர் தம்முடைய 
சீஷர்களை கோக்கித் இருவுளம்பற்றின 
தாவது : ஐுவரியவானாகிய ஒரு மனி 
கீனுக்கு ஒரு காரியஸ் தனிருந்தான். 
HOST தன் எஜமானுடைய ௮ஸ்இ 
யைச் சதெறடித்தகாக எஜமானிடத்தில் 
அவனைக் குறித்து ௮வதாறு சொல்லப் 
பட்டது. 

2, ஆகையால் எஜமான் அவளை 
வரவழைத்து, அவனை கோக்கி: உன். 
னைக் குறித்து இப்படி. கான் கேள்விப் | 
படுகிறதென்ன £ உன் விசாரிப்பின் 
சணக்கையொப்புவி; நீ இனி என் காரி 
யஸ்தனாயிருக்கக் கூடாது என்றுன், of  



  

   அரக்கர்ஸ் Ob oer 

  

  

ப. அப்பொழுது காரியஸ்கன் தன 
க்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டதாவது 7 
ரான் என்ன செய்வேன்? என் எழ 

| மான் விசாரணை வேலையினின்று என் 
னை நீக்குகிரானே. மண் வெட்டவும் 
எனக்குச் சக்திபில்லை, பிட்சையெடுக்க 

' வும் வெட்கமாயிருச்கிெ.து.   
4. கையால் கான் காமியஸ்தவே 

லையினின்று தள்ளப்படும்போது, இலர் 

என்னைத் தங்கள் விட்டில் எற்றுக்கொ 
ள்ளும்படி நான் செய்யவேண்டியது 
இன்னதென்று அறிவேன் என்று 

சொல்லிக்கொண்டு, 

். தன் எஜமானிடத்தில் கடன்பட் 
டவர்களை ஓவவொருவனாக வரவழை 
கீது, முதலாவது வந்தவனைப் பார்த் 
து: நீ என் ஏஜமானிடகத்கில் பட்ட 

கடன் எவவளவு என்ச, 

என்னான். அப்பொழுது அவன் : ம 
உன் சட்டை வாங்கி, உடனே உட்கா 
ர்ந்து, ஐம்பதென எழுது என்றான். 

7. அப்பால் ௮வன் வேஜரொருவனை 
கோக்கு: உன் கடன் எவவளவ என, 
அவன்: தாறு கோரளவு கோதுமை 
என்னான். அதற்குக் காரியஸ்தன் : நீ 

  

0. அவன் : நூறுகுடம் எண்ணெய் 

  

உன் சட்டை வாங்கி, எண்பதென 
எழுது என்றான். a 

8. அந்த ௮நீத காரியஸ்தன் விவேக: 
மாயச் செய்துகொண்டதைமப் பற்றி, | 
எஜமான்௮வனை மெச்சிக்கொண்டான், 

ஏனெனில் இப்பிரபஞ்சத்தின் மக்கள் 
ஒளியின் மக்களிலும் தங்கள் சந்ததி 

பிலே ௮இக _விவேசமுள்ளவர்களாயி | 
CHER cap it Harr ! 

  
9. ஆகையால் கான் உங்களுக்குச் | 

சொல்லுகிறேன் : நீங்கள் மரணமடை 
யும்போது நித்திய கூடாரங்களில் உங் 
களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு அநீதப் | 
பொருட்களைக்கொண்டு உங்களுக்குச் ' 
சிகேகிகரைச் சம்பாதித்துக் கொள்ளு ' 
ங்கள். 

10. அற்பக் காமியத்திலே பிரமாணி ' 
க்கனாயிருக்கறவன் பெரிய காரியத்தி | 
லும் பிரமாணிக்கனாயிருக்கிறான். ௮ற்' 
பக் காரியத்திலே அநீதனாயிருக்கெ | 
வன் பெரிய காரியத்திலும் ுநீதனாயி , 

ருக்கிறான். 

11. அனால் அநீதப் பொருளிலே. 
நிங்கள் பிரமாணிக்சமாய் இராவிட்। 
டால், உங்களை ஈம்பி மெய்ப்பொருளை ' 
ஓப்பிப்பவர்கள் யார்? : 

    

8. இர்ச அநீத காரியஸ்தனை எஜமான் புகழ் கானென்கும்போது அவனுடைய 

7. ஒரு கோர் என்பது எபிரேயருக்குள் வழங்க ௮ளவு. இர்ரகாட்டளவின்படிக்கு | 

ஒரு கோரென்பது சுமார் 150 பக்காப்படி கொண்டதாகும், 

வஞ்சச செய்கையைப்பற்றியல்ல, ௮வன் சன் பிழைப்புக்கு வழிபண்ணிச்கொள்வதற்குக் | 

காண்பித்ச சாமர்த்தியக்தைப்பற்றியே புகழ்ந்தான். 2-வது. அர்.தப் பொருளை ௮ ! 

பொருளென்பது ஏ.துச்கெனில், 9 HEGEL அசரீதங்களுக்குச் காரணமாயிருப்ப இனா ! 

லும், அதை அரேகர் வழக்கமாய் ௮ரீதத்தில் செலவழிக்றெதினாலுமென்சு, 1 
i 

| 
10-12. அற்பக்காரியமாகய அநித்திய பொருட்களைக் கரமமாகவும் தன் ஆத்துமத் 

துக்குப் பிரயோசனமாகவும் செலவழிக்கிறவன் பெரிய காரியமாகிய இஷ்டப்பிரசா.த 

முதலிய ஞான ஈன்மைகளையும் தன் ஆத் துமபிரயோசனமாக உதவிக்கொள்ளுவான். இப் 

(படியிருக்க இப்பிரபஞ்ச பொருட்களை நீங்கள் உங்கள் ஆத்துமப் பிரயோசனமாக உதவிக், 

'கொள்ளாதேபோனால், மெய்ப்பொருளாகயெ இஷ்டப்பிரசா,த முதலிய ஞான ஈன்மைக 

ச் சர்வேசகுரன் உங்களுக்குத் தரமாட்டார், 12-ம் வாக்கியத்தில் உலக. ஆஸ்.தியைப் 

'பிறர்பொருளென்றம் ஞான ஆஸ்.தியை உங்களுக்தச் சொந்தப் பொருளென்றும் ஆண்ட         
  

| வர் சொல்றுகுருர். (காலமேத்.) | 
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16-ம் அதிகாரம், 

  

19... தூக்காஸ் 
  

12. பின்னையும், பிறர் பொருளில் 
8 tr aor உண்மையத்தவர்களாயிருக் 
தால், உங்களுக்குச் சொந்கமானதை 
உங்களுக்குக் கொடுப்பவர்கள் யார 2 

ஆ கப்பட்டுவருறெது; எவரும்: அதில் 
பலவர்தமாய்ப் பிர வேடக்கறுர்கள். 

(மத். 11-12.)   
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17. அகிலும், வேதப் பிரமாணத் 
18. எந்த ஊழியனும் இரண்டு ore தில் ஒரு எழுத்தின் ௮ணுப்பிரமாண 

, மான்களுக்கு ஊழியஞ்செய்ய முடி. , மும் (நிறைவேருமல்) போவதைவிட, 
'யாது. ஏனெனில் ஒன்றில், ஒருவனைப் ! வானமும் பூமியும் ஒழிரந்துபோவது 
| பகைத்து, மற்றவனைச் சகேடப்பான் ; | ௮திக எளிதாயிருக்கும். (மத். 5-18.) 
ஒன்றில், ஒருவனைச் சார்ந்துகொண்டு, 19. தன் மனைவியைத் தள்ளிவிட்டு, 
மத்றவனைப் பு,றக்கணிப்பான். அப்ப வேறொரு த்தியை விவாகஞ் செய்து 

யே சர்வேசுரனுக்கும் இரவியக்துக் கொள்ளுகிற எவனும் விபசாரஞ் செய் 
oe ஊழியஞ்செய்ய உங்களாலே கிரான், புருவனாலே தள்ளப்பட்ட 
கூடா என்ஞுர். (மத், 0-9 : . Hl (ap ( 6-24.) வளை விவா கஞ்செய்கிறவலும் ஸிபசா 

    
[1. இவைகளையெல்லாம் பொருளா ரஞ்செய்கிழுன், (மத். 9-32; மாற், 

' சைக்காயராயயெ பரிசேயர் கேட்டு, ௮வ ' 1-1.) 
(ரைக் கேலிபண்ணிஞார்கள் . 19, ஐசுவரியவான் ஒருவன் இருக் 

தான். ௮வன் இரத்தாம்பரமும் மெல் 
லிய வஸ்திரமும் தரித்து, காள்தோ 
றும் சம்பிரமமாய் விருந்தாடி வந்தான். 

14. ஆதலால் அவர் அவர்களைப் 
பார்த்து : நீங்கள் மனிதருக்கு முன் 
பாக உங்களை நீதிமான்களாகக் காட்டு 
, இறிர்கள். சர்வேசரனோ, உங்கள் இரு : 90. லாசார் என்னும் பேருள்ள ஒரு 
| கயங்களை அறிவார். அதேனென்மால், ! பிட்சைக்காரலும் இருந்தான். wales 
। மனிதருக்கு உயர்க்கதாபபிருக்கிறதே | புண்கள் நிறைந்தவனாய் ஐசுவரியவா 
' தேவ சமுகத்தில் ௮ருவருப்பாயிருக் | னுடைய வாசலருகே கிடந்து, , 

ன்றது. 
9]. அவனுடைய பர்தியிலிருந்து 

|. 10. வேதப் பிரமாணமும், தீர்க்க | திர் இிவிழும் உரொட்டித் துண்டுகளால் 

| தரிசனங்களும் அருளப்பாவரைக்கும் | தன் பசியை YO DS தேடியும், அவனு 

தான். அது முதல் சாவேசகுரனுடைய | க்குக் கொடுப்பவன் ஒருவனுமில்லை. 
| இராச்சியம் சுவிசேஷமாசகப் பிரசங்கிக் ' நாய்கள் வந்து அவன் புண்களை ஈக்கும். 
| 
  

| 10. சர்வேசகரனுக்கும், உலக இரவியமாகிய பேய்க்கும் பொருக்தாச விரோதமான 
' இனாலே, மனிதன் இருவருக்கும் பிரியப்படும்படியாக ஊழியஞ் செய்யவே முடியா ௮, 

| 17. மத். 11-ம் ௮இ. 12-ம் வசன வியாக்யொனம் சாண்க, 

18. மச். 19-ம் ௮தி. 9-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க. 

19, யேசுநாதர் 19-ம் வசனச்தில், ௮ஸ்.இக்கும் சர்வேசுரனுச்கும் ஊழியம் பண்ணக் 

கூடாதென்று சொன்னபோது, பரிசேயர் கேலி பண்ணினார்கள். ஏனெனில் சர்வேசு 

ரன் பழைய ஏற்பாட்டிலே நல்ல நடைத்தைக்குச் சம்பாவனையாக ௮ஸ்.இயைக் கொடுப்போ 

மென்ற: சொல்லியிருந்தார். (இசை, 1-ம் ௮, 19-ம் வச.) ௮பிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு, 
தாவீது மூசலியவர்கள் இரண்ட ௮ஸ்இக்காரராயிருந்தாலும், சர்வேசுரனுக்குப் பிரிய தாச 

ராயிருர்தரீர்கள். இகிணிமித்சமே, யேசுகாசர்சுவாமி ஆஸ்.தியைப்பற்றிப் பழைய ஏற்பாட் 

டில் சொல்லப்பட்டவைகள் ஸ்சாபக அருளப்பர் சாலச்தோடு apps) mG sor mi, புதிய 

| ஏற்பாட்டில் மனத்தரித்திரோ பாக்செயவான்கள், மோட்ச இராச்சியம் அவர்களுக்குரிய : 

  
் 

| 

  
  

 



  

ne   

  

- ரக்காஸ் 16-ம் அதிகாரம். 

  

  
  

1 பின்னும் சம்பவித்ததேதெனில், 
| பிட்சைக்காரன் மரித்து, தேவதாதர்க 
| ளால் அபிரகர்ம் மடி.யில் கொண்டு 
' போய வைக்கப்பட்டான். ஜசுவரிய 
வாளும் மரித்து, நரகத்தில் புசைக்கப் 

। பட்டான். 

98. அவன் ஆக்கினைக்குள்ளாயிருக் 
கும்போது, தன் கண்களை ஏறெடுத்து, 
தூரத்தில் அபிரகாமையும் அவருடை 

'ய மடி.யிலே லாசராயும் கண்டான். 

, 34, அப்பொழுது அவன் உரக்கக் 
' கூப்பிட்டு : Msran@u அ௮பிரகாமே, 

் என்பேரில் இசக்கமாயிருந்து, லா 
, சார் தன் விரலின் நுனியைக் தண்ணீ 
'ரிலே தோய்த்து, என் சாவைக் குளிரச் 
செய்யும்படி. அ௮னுப்பியருளும். ஏனெ 

னில் இச்சு அக்கினிச் சுவாலையிலே 
உபாதைப்படுகிறேன் என்ன். 

2௦. அதற்கு ௮பிரகாம் ௮வனை நோ 
க: மகனே, உன் சிவியகாலத்இல் கீ 
நன்மைகளைப் பெற்று ௮லுபவித்தாய் 
என்றும், லாசார். அவ்விதமே இன் 
மைகளை ௮னுபவித்தான் என்றும் நினை 

தீதுக்கொள். இப்பொழுது இவன் 
தேற்றாவடை௫ரன், நீயோ வேதனைப் 
படுகி௫ய். 

20. இதன்றியே, உங்களுக்கும் எங் 
களுக்கும் நடிவே ஒரு பெரும் பாதா 

ளம் ஸ்திரமாய் எம்பட்டிருக்இறது. 

    

  

ஆகையால் இங்கேயிருந்து அங்கே வர. 
வும், அங்கேயிருந்து இங்கே வரவும் | 
மனதிருந்தாலும், கூடா ததாயிருக்கெ ! 
BI TOT. 

27. மீளவும் அவன் : அப்படியானால் : 
பிதாவே, அவனை என் தகப்பன் விட் | 
டுக்கு அனுப்பும்படி. உம்மை மன்௫டு | 
இறேன் ; 

20. எனெனில் வனக்கு ஐது சகோ 

குராகள் உண்டு; அவர்களும் இந்த . 

ஆக்கை ஸ்தலத்துக்கு வராதபடி, 
இவன் அவர்களுக்குச் சாட்டு சொல் 
லட்டும் என்றான். 

29. அபிரகாம் அவலுக்குப் பிரதி । 
யுத்தாரமாக: அவர்களுக்கு மோடீச | 

னும் தீர்க்கதரிசகளும் உண்டு; அவர். 
கரரடைய வாக்கை அவர்கள் கேட்சுக். 
கடவார்கள் என்று சொல்ல, 

90. அவனோ : பிதாவாகிய அுபிர | 

காமே, அப்படியல்ல, மரி த்தோரிலிருக் | 
து ஒருவன் வா களிட.த்தில் போனால் 

ச ௪ 

தவஞ்செய்வார்கள் என்றான. 

81, அதற்கு அவா : மோயிசனுக்கும்
 

இரக்கதரிககளுக்கும் அவர்கள் செவி | 

கொடாவிட்டால், மரித்தோரிலிருந்து 
் ஓருவன் எழுந்துபோனாலும், விசுவ௫க் 

கமாட்டாரகளென்று சொன்னார் என் 
மூர். 

      

  

தென்றும் போஇக்கிறார். கையால் இப்பொழுது பிரசங்கிக்கப்படுகிற அருள்வேதம் பழைய 
வேதத்தைப் பார்க்க மேன்மையும் உத்தமமுமானத To, இதில் பிரவேசிக்க விரும்புகிறவர் | 

கள் உலகச் கோட்பாகெளையு£ தங்கள் மனவாஞ்சைகளையும் வெறுக்க வேண்டியது. 

31. அபிரகாம் மடியென்பத, பிதாப்பிதாக்கள் ஸ். தலமாம். யேசுகாதர் பரலோகத் | 
துச்கு ஆரோகணமா௫, ஜென்மப் பாவத்தினால் அடைபட்டிருந்த மோட்ச வாசலைத் இத 

க்குமுன் மரித்த மகாத்துமாக்கள், ௮௫௪ ஸ்தலத்தில் காத்துக்கொண்டிருந்தார்கள். யேசு | 

நாதர் மரித்தவுடனே, ௮வருடைய இரு ஆச். தமம் ௮ ஸ்தலத்இற்குப் போய், அர்த ஆத் 

துமாக்களை அமைச் துக்கொண்டு வந்த, சாம் பரலோகத் துக்குப் போகும்போது, தம்மோடு 

அவர்களையும் கூட்டிக்கொண்டு போனார். 2-வது பூலோகத்திலே சுகம் ௮னுபவித்தா | 

யென்றும், லாசர் தன்பப்பட்டானென்றும் நினைத்துக்கொள். இப்போது இவன் தேற் | 
திசவடைய, நீ வேதனைப்படுகருயென்று ௮பிரகாம் சொல்லுகிறார். ஆகையா ல் இவ்வுலக 

த்திலே: சுசச்தையனுபவித்தவர்சள் எல்லாரும் நரகத்துக்குப் போக: வேண்டியதென் றும்; |.   
 



196 அரக்காஷ் 16-ம் அ௮திகாசம், 
  

17-ம். அதிகாரம், 

கர்த்தர் துர்மாதிரிகையைக் கண்டித்த தும், 

இிருர்துதற சகோதரனுக்கு மன்னிக்க 
வேண்டுமென்பதும், விசுவாசத் இன் பல 

னும், பத்துக் குஷ்டரோகிகள் குணப் 

பட்டதும், தமது வருகையைக்குறித்து 

Hai ௮றிவிச்ச விசேஷங்களும். 

1. மீளவும் ௮வர் தம்முடைய Sagi 
களை நோக்கி: இடறல்கள் வராதி௫ப் 
பது கூடாத காரியம் ; ஆயினும் ௮வை 
கள் எவனால் வருகிறதோ, HA BaF 
ஐயோ கேடு! (ws. 18-8.) 

2. ௮வன் இந்தச் சஇறுவரில் ஒருவ 
னுக்கு இடறலாயிருப்பதைவிட, ga 
ன் கழுத்தில் எந்திரக்கல் கட்டுண்டு, 
சமுத்திரத்தில் தள்ளப்படுவது sal 
னுக்கு ஈலமாயிருக்கும். 

5. உங்கள்மட்டில் எச்சரிக்கையா 
யிருங்கள். உன் சகோதரன் உனக்கு 
விரோதமாய்க் குற் ற் ஞ் செய்தால் 
அவனைக் கடிந்துகொள். ௮வன் மனஸ் 

  

தாபப்பட்டால், அவளை மன்னித்து 
க்கொள். (உபா. 19-17; மத், 18- 
15.) 

boys. Gus ௮வன் ஒரு நாளில் 

ஏஸழுழுறை உனக்கு விரோதமாய்க் குற் 
றஞ்செய்து, ஒருநாளில் ஏழுமுறையும் 
உன்னிட ததில்வந்து : மனஸ் சாபப்படு 
இறேனென்று சொல்லுவானாகில், ௮வ 
னை மன்னிப்பாயாக என்று ளாம் 
பற்றினா. (ws. 18-21, 22.) 

5. MIDI Gi, HIGUT OM Fars Hat 

ஆண்டவரை கோக்க: எங்களுக்கு விசு 
வாசம் ௮தஇ.கரிக்கச் செய்கருளும் என் 
மார்கள், 

0. அதற்கு Barat: gm oO 
களவு விசுவாசம் உங்களுக்கிருகதால், 

நீங்கள் இந்த முசுக்கட்டை மரத்தை 
கோக்கி : நீ வேரோடு பிடுங்குண்டு, 

சமுத்திர த்திலே நடப்படுவாயாக என் 

று சொல்ல, ௮து உங்களுக்குக் கீழ்ப் 
படியும், (மச். 17-19.)   

ப 
துன்பப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் மோட்சத்தையடைய வேண்டுமென்று சொல்லுவோமோ ? | 

அல்ல... இதிலே சொல்லப்பட்ட ௮ஸ்இக்சாரன் மே-ட்சத்தை எண்ணாமல், இவ்வுல& ௬௧ 
செல்வங்களை மட்டும் தனக்குச் சதிபாக எண்ணி ஈடந்தான். இவனைப்போல மரணபரி 

, யந்தம் ஈடக்தவர்களுக்கு ஈரகமே கதியாகும். அப்படியே ௮௫ேகம் பேர்கள் இவ்வுலக துன் 

பத்தையனுபவித்தாலும், மோட்சத்தை எண்ணாமலுர் சேடாமலுமிருக்கிறபடியினாலே, அர் 

தீச் துன்பங்களினால் யாதொரு பிரயோசனமும் அடையாமல், ரகத் துக்குப் போடிருர்கள், 
ஆனால் லாசனாப்போல, அந்தத் துன்பங்களை மோட்ச நம்பிக்கையோடும், பொறுமையோ 

டுஞ் சசத்துச்சொண்டு, வேச கற்பனைகளையும் அனுசரித்துப் புண்ணிய வழியில் நடந்து 
வருகிறவர்கள், அவனைப்போல் மேடூட்சத்தில் சேருவார்கள். 8-வது மோயீசனுக்கும் தர் 
க்கதரிசெஞக்கும் செவி கொடாதவர்கள் மரித்தோரிலிருர் து ஒருவன் போனாலும் விசுவசி 

க்கமாட்டார்களென்று அ௮பிரகாம் சொல்லுகிழுர். இங்கே மோமீசனையும் தீர்க்கதரிசிகளை 

யும் குறித்து சொல்லுகிறதையெல்லாம், வேத வாக்கியங்களைக் குறித்துச் சொல்ல ஷேண் 

டம். தேவ வாக்இயங்களை விசுவசியாதவன்; மரித்தவர்கள் எழுக்து வருவசைச் சண்டாலும் 

விசுவசியான். அப்படியே யேசுநாதர் காலத்திலிருந்த யூசட்கள் தங்கள் கண்முன்பாக 

அவர் செய்த எண்ணிதந்த புதுமைகளையும், லாசர் உயிர்ப்பிச்சப்பட்டதையும் கண்டாலும், 
| அவரை விசுவசிக்சவில்லை. 

8-4, இதில் ஈமக்கு விரோதமாய்க் குற்றஞ் செய்றெவர்கள்மேல் காம் பசை வைராச் 

இயம் வைக்கலாகாதென்று கர்த்தர் கற்பிக்ரொோயொழிய, ஒழுங்குக் இரமத்தைக் காக்கும் 

படி குற்றவாளியை எவ்விதத்திலும் கண்டிக்கப்படாதென்றும், குற்றப் பரிகாரம் ௮வனி 
டம் வாங்கப்படாதென்றும் கற்பிக்கிறஇல்லை. மத், 18-17. வியாக்யொனம் காண்க, :     
 



  

  

ய ட்ப ப்ட் we இட ட வம்ப பட்ட வட் 2 Se eta FAA te RE 
ean Peal வடம ப பம் வ nee nee பக்தை சல விர் சகா 

" RE eB: ப் வட்ட ட்! ae 
i சத் ட் | அத்தி தது: ப ச 

x | (த. ப் தந். ட “LD. ‘TLD.       

he உங்களுக்குள்ளே உழுவதற்கா | காண்பியுல்கள் என்ளார். ௮வர்கள் போ | 
வது மேய்ப்பதற்காவது ஊழியனை | கும்பொழுதே சொஸ்தமானார்கள். | 
வைத்திருக்கிற எவனாவது அந்த ஊழி | (உபா. 14-9; மத். 7-4.) | 

। யன் வயலிலிருந்து வரும்போது, ௮வ 
னை நோக்கி : நீ, உடனே போய் உட் 
சார்ந்து சாப்பிடு என்பானோ2? 

  
19. அ௮வர்களிலே ஒருவன் தான்| 

சொஸ்தமானகதைக் கண்டு, உரத்த சத்। 
தமாய்ச் சாவேசுரனை ஸ்துதித்துக் | 

8. (அதைவிட்டு) நான் சாப்பிடும்படி சொண்டு இரும்பிவங்து, | 

போசனம் முஸ்இப்புச் செய்து, உன்னி 
டையை வரிந்துகொண்டு, கான் போச 
னபானஞ்செய்யுமட்டும் எனக்கு ஊழி 
யஞ்செய், அதற்குப்பிற்பாடு நீ போச 
னபானம் செய்வாய் என்று சொல்ல 
மாட்டானோ? 17. யேசுநாதர் tng Our Pure: 

பத்துப்பேரும் சொஸ்தமானார்களல் 
லோ? மற்ற ஒன்பதுபேர் எங்கே? 

16. அவருடைய பாதங்களுக்கு 
முன்பாக முகக் குப்புறவிமுந்து, ௮வ 
ருக்கு sor Mu oss தோத்டிரஞ்சொ 
ன்னான். ௮வன் சமாரியனாயிருக்தான். 

| QL தான் கட்டளையிட்டவைகளை 
Hoe ஊழியன் செய்ததினாலே oa 
னுக்கு ஈன்றியறிந்தவனாயிருப்பானோ? 18. இந்த ௮ர்சியன் ஒழிய CarQ) ay 

ட 5, ரூவனும் திரும்பிவந்து, சவேசுரனுக் 
| 0. இல்லை என்று எண்ணுகிறேன். குஸ்துதிசெலுத்தக் காணோமே என்று 

௮ந்தப்பிரகாரமே, நீங்களும் உங்களு | சோம்லி ce | 
க்குக் கட்டளையிடப்பட்ட எல்லாவற் கு , | 
றையும் செய்தபிற்பாடு : நாங்கள் உப 19. அவளை கோக்கி 5 எழுது 
யோகமற்ற ஊழியராயிருக்கொம் ; போ, உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சி 

நாங்கள் செய்யவேண்டியிருக்ததைச் | தீதது என்று இருவுளம்பத்தினார். 
செய்தோம் என்று சொல்லுங்கள் என் 

  
  

20. அத்தறுவாயிலே, பரிசேயர் அவ 
மூர். ரைகோக்கி: சாவேசுரனுடைய இராச் 

ட 11. பின்னும் சம்பவித்ததாவது : | சியம்எப்பொழுது வருமென்றுகேட்க, 
யேசுநாதர் எருசலேம் நகருக்குப் | அவர் மறுமொழியாக: சார்வேசுரனு 

போகையில் சமாரியா, கலிலேயா | டைய இராச்சியம் பிரத்தியக்ஷமாய் 

காடுகளின் நடுவே நடர்துபோனார். வராது? | 

2]. இதோ, இங்கேயிருக்மெதென் 
றும், ௮தோ, வுக்கேயிருக்கிறதென் 
றும் சொல்லார்கள். அ௮தேனென்முல் 

* 73 * ந 

“O02, Oot டய இராச்சியம் இதோ வந்து, தராரதஇல் நின்று: (உபா, ]8- | ரவ ஹு இரு இதோ, 
46.) உங்களுக்குள்ளேயிருக்கற து என்ரு, 
|. (௮௬. 18-36.) 

93. பின்பு அவா் தம்முடைய Fagr | 

களை நோக்கி: மனுமகனுடைய நாளொ | 
| ன்மைக் காணவேண்டுமென்று நீல்கள் | 

14, வர்களை அவர் கண்டவுடனே: | சிக்கும் காலம்வரும். ஆயினும் 
நீல்கள்போய், உங்களை அசாரியருக்குக் | அதைச் காணமாட்டாகள, 

  
  

12. அவர் தர் கிராமத்துக்குள் பிர 
வேசிக்கும்போது, குஷ்டரோகிகளா 
கிய பத்துப்பேர் ௮வருக்கு எதிராக 

    

| 

|. 
|   13. யேசுவே, போதகரே ! எங்கள் 

பேரில் இரக்கமாயிரும் என்று உரத்த | 
சத்தமாயக் கூப்பிட்டார்கள்.   

ஆ 

20, பரிசேயர் எண்ணினதுபோல, சர்வேசுரனுடைய இராச்சியம் உலக ராஜாங் 

கத்துக்குரிய ஆரவாரத்தோடு துலங்காதென்றர்த்தமாகும். ட |
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29. அப்பொழுது சிலர் : இதோ,  லிலிருப்பவனும் திரும்பிவராதிருப் 
இக்கேயென்றும், தோ, ௮ங்கேயெ | பானாக. (மத். 24-16,) | 
ன்றும் உங்களுக்குச் சொல்லுவார்கள்; 99. லோக் என்பவருடைய பனைகி। 
நீங்கள் போகவும் வேண்டாம், பின் | ஓய நினைத்துக்கொள்ளுங்கள். (ஆத. 
பற்றவும்வேண்டாம். (மத். 21-20.) 19-26.) | 

94. மின்னல் வானத்தின்கீம் ஒரு 33. தன் சிவனை இரட்டிக்கத் தேடு 
திசையில் தோன்றி, வானத்தின்£ழ் இற எவலும், ௮தை இழந்துபோவான், 
மறுதிசை வரையிலும் பிரகாசிக்றெது அதை இழப்பவன் எவனும், அதைப் 

எப்படியோ, அப்படியே மனுமகனும் | ிழைப்பிப்பான். (மத். 10-30; மாற். 
தம்முடைய சாளில் இருப்பார். 8-35; gd. 9-24; wc. 12-25.) 

25. geo Preps அவர் | 31, நான் உங்களுக்குச் சொல்லுறெ 
அகேகம் பாடுபடவும், இச்சந்ததியி வது: அந்த இராத்திரிபிலே இரண்டு 
QD Yost Faron oop கள்வ ப்படவும் | பர ஒரு மஞ்சத்திலிருக்க, ஒருவன் 

| வேண்டும். எடுபடுவான், மற்மொருவன் விடுபடு 

| 20. நோவா என்பவருடைய சாட் | வான். (மத. 24-40.) 
களிலே சம்பவித.ததுபோல மனுமசன் 390. இரண்டு ஸ்தாகள் ஒரு an 
வரும் நாட்களிலும் சம்பவிக்கும், சை இரித்துக்கொண்டி ருக்க, ஒருத்தி 

3. கோவா பேழைக்குள் பிரவேச ! எபெடுவாள், மற்றொருத்தி விடுபடு 
தீத நாள்வனாக்கும் ஜனங்கள் உண் ' வாள். வயலிலிருக்கிற இருவரில் ஒரு 
டும், குடி த்தும், பெண்சொண்டும், கொ | வன் ஈடுபடுவான், மற்மொருவன் விடு 

தீதும் வந்தார்கள். அப்போது ஜலப் | படுவான் என்று தஇருவுளம்பற்றினார். 
பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித் | 36. அவர்கள் அவருக்கு பிரத்தியுக் 
துப்போட்டது. ' தாரமாக: ஆண்டவ r எங்கே என் 

(pl Garr, 

    

  
28. Garg என்பவருடைய நாட்க 

ளிலே சம்பவித்ததுபோலவும் சமபவிக் 

கும். ஜனங்க உண்டார்கள், முடிக் யோ, அங்கேயே கழுகுகளும வந்து 
தார கள, கொண்டா ர்கள், வித்முர்கள், | கூடும் சான்று இருவ ம்ப றினா. 
நட்டார்கள், வீட்டைக் சுட்டினார்கள், 

( 2) டி . 

(ஆதி. 19-25.) 16-16. அதிகாரம். 
| 99. லோக் என்பவர் சோதோமை ் 
விட்டுப் புறப்பட்ட நா ளிலோ, வானத் 

இலிருந்து அக்கினியும் கெந்தகமும் 

  

37. அதற்கு அவர் : ரணம் எங்கே 

  

  
ges ஈடுவன் ௨ வமையும், பரிசேயனும் 

ஆயக்காரனும் ஜெபஞ்செய்த தும், கர்த் । 
தர் தம்முடைய பாடுகளை முன்ன நிவித் 

    

பெய்து, எல்லாரையும் அழித்துப் ததும், எரிக்சோ கோட்டையின் ௮ , 
போட்டது. நில் ஓர் குருடனுக்குப் பார்வையளித்த | 

80. மனுமகன் தன்னை வெளியாக் அம். | 

| ew நாளிலும் இப்படியே நடக்கும். 1. சோர்ஈதுபோகாமல் எப்போதும் | 

| ந. அ௮ர்கேரத்தில் விட்டுக்குள் சன் ஜெபஞ்செய்ய வேண்டுமென்பதைக் 
| பொருட்களிருக்க, அ௮ரமியத்தின்மே | குறித்து, ௮வர் ஐர்உவமையையும் ௮வ 
லிருப்பவன் அவைகளை எடுப்பதற்கு ' ர்களுக்குத் இருவுளம்பற்தினார் : (எச். 
இறங்காதிருப்பானாக : ௮ப்படியே வய | 17-22: உரோ, 12-12; 1. தெ. 59-17). 
மடை 

    

    
03. மத். 10-ம் ௮). 30-ம் வசன வியாகயொனம் காண்க. 

87. மத். 33-ம் ௮இ. 28-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க, 
Nee api, 
 



  

  

-அரக்காஸ் 18-ம் அதிகாரம், 
  

... ஒரு பட்டணத்திலே சர்வேசுர 9. பின்னும் தங்களை நீதிமான்௧ளெ | 
னுக்குப் பயப்படாதவனும், மனிதரை | ன்று ஈம்பி, அ௮ணுவங்கொண்டு மற்த| 
மதியாதவனுமாகய ஓரு ஈடுவனிருக் | வர்களை அலட்யெம்பண்ணி வந்த லெ 
தான். ாக்குறித்து Mart பின்வரும் உவ 

... 3, அந்தப் பட்டணத்திலேர் வித | மயைச்சொன்னார். 
வையுமிருந்காள். ௮வள் ௮வனிடத் 
தில்வந்து: என் எதிராளிக்கு விரோத 10. இசண்டு மனிதர் ஜெபம்பண் 

மாய் என் நியாயத்தைத் தீர்த்துக்கொ அப்டி மதவாலயத்துக்குப போனார் 
டும் என்று கேட்பாள். கள். அவர்களில் ஒருவன் பரிசேயன், 

மற்றவன் அயக்காரன், 
4. வெகுகாலம்வரைக்கும் அவனுக் 

கு மனமில்லா இருந்தது. பிறகு௮வன் 11. பரிசேயன் நின்றுகொண்டு தனக் 
| தனக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டகா குள்ளே ஜெபித்ததாவது: சர்வேசுரா! | 

வது: ரான் சர்வேசுரனுக்குப் பப்ப " நான் இருடர் அகீதர் விபசாரக்கார | 
| படாமலும், மனிகரை மஇயாமலுமிருக் ராஇய ம ற் D மனி கரைப்போலவும், 

: கபோ இலும், இதத ஆயக்கா பனைப்போலவும் இராக] 

| oo. . ._ | தைப்பற்றி உமகசச்கோக்கரள்செப் | 
். இந்தக் கைம்பெண் என்னைத் தட்ப நுதி தோத்திரஞ் | 

AG mex. | 
தொந்தரவு செய்கறெபடியால், ௮வள் 

உ, உதட உகு - | 
கடைசியாய்வர்து ல லு பெ 12. நான் வாரத்தில் இருமுறை 

59. அடு ; Oe ஒருசர்திபிடிக்கிறேன் ; எனக்குள்ள 
எல்லாவற்றிலும் பத்திலொருபாகம் 

னென்று சொன்னான் என்ளூர். 

0. பின்னும், ஆண்டவா அவர்களை செலுத்துகிறேன் என்ரான். 

கோக்க அக்க அக்க கென் சொக்து ட் 
கிறகேகென்று கேளுங்கள். 13. ஆயக்காரனோ, தூரத்தில் நின் 

று, தன் கண்களைமுதலாய் வானத் 
தைகோக்கி CUT SHS துணியாமல், 
கன் மார்பில் ௮றைந்துகொண்டு ; சர் 

வேசுரா ! பாவியாகிய என்பேரில் கிரு 

பையாயிரும் என்று ஜெபிக்கான், 
(சங். 50-19.) 

        

            
£. அப்படியானால், சாவேசுரன் தம் 

மால் தெரிஈ்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் 
தம்மை கோக்கி இரவும் பகலுமாக 
௮பயமிட்டுக் கூப்பிடுகிறபோது, (௮வ 

ர்களுக்கு) நீதிசெலுத்காமல் அவர்கள் 
மட்டில் பொறுத்துக் கொண்டிருப்பா 
ரோ? 14. இவனே ௮வனைவிட நீதிமானாகித் 

8. தீவிரமாய் அவர்களுக்கு நீதி தன் வீட்டுக்குக் திரும்ிப்போனானெ 
செலுததுவாரோன்று உங்களுக்குச் | ன்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 
சொல்லுகிறேன். ஆயினும் மனுமசன் | ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகெஎவனும் 
வரும்போது, பூலோகத்தில் விசுவா | தாழ்த்தப்படுவான்; தன்னைத் தாழ்த்து 
சத்தைக் காண்பாரொன்று நினைக்கிரு | இறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்ஞா. 
யோ என்றார். (மத். 28-12; ச். 14-11.) 

        
    

8. சர்வேசரனிடத்தில் ௮பயமிட்டு மன்ராடுகிறவர்களைச் தாமதமின் நி இரட்சிப்பர் 
சொன்கறெதில் சந்தேகமில்லை. ஆகிலும் விசுவாச ஈம்பிக்கையோடே வேண்டிக்கொண்டால் 
தானாகும். ஆனால், விசுவாசம் நம்பிக்கை காளுக்கு காள் குறைந்து போடறபடியால், உலக 
மூடிவில் அப்படிப்பட்ட உயிருள்ள விசுவாசிகள் வெகு அபூர்வமாய் இருப்பார்களென்று 
அர்த்தமாம்.   
 



  

  

18-ம் அதிகாரம், 

  

  

13. அத்தருணத்தில், அவர் பாலர் 
களைச்தொடும்படியாக அவர்களை ௮வ 
ரிடத்தில் கொண்டுவந்தார்கள். சீஷர் 
கள் ௮தைக்கண்டு ௮வர்களை அதட்டி 
ஞர்கள் (மத். 10-13: மாற், 10-18.) 

16. ஆனால் யேசுரசாகார் அவர்களை 
வரவழைத்து 2 இிறுவர்க? வ என்னண் 
டையில் வரவிடுங்கள் ; அவர்களைத் 
தடுக்காதேயுங்கள் ; ஏனெனில் சர்வே 
சுரனுடைப இராச்சியம் அப்படி.ப்பட் 
டவர்களுடையது. 

1/. ஒரு சிறுபிள்ளைபோல் சர்வே 

சுரனுடைய இராச்சியத்தை எற்றுக் 
கொள்ளாகவன் அதிலே பிரவே௫ிக்க 
மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உங்க 
ளுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்முர். 

18. அப்பொழுது ஒரு பிரபு ௮வ 
னணாசோக்கி: நல்ல போதகரே, கான் 
நித்திய சிலியத்தையடைவதர்கு என் 

ன செய்யவேண்டும் சான்னான். (மத், 
19-16: மாத். 10-17.) 

19. யேசுநாதர் ௮வனை கோக்க; 
என்னை நீ ஈல்லவன் என்பானேன்? சர் 
வேசுரன் ஒருவரேயன்றி ஈல்லவன் ஒரு 
வனுமில்லை. 

20. கொலை செய்யாகிருப்பாயாக, 
விபசாரம் பண்ணாதிருப்பாயாக, கள 
வாணாதிருப்பாயாக, பொய்ச்சாட்சி 
சொல்லாதிருப்பாயாக, உன் பிதாவை 
யும்மாதாவையும் சங்கித்திருப்பாயாக 
என்கிற கற்பனைகளை அ௮றிந்திருக்கிரு 
'யே என்று சொல்ல, (யாத, 20-18.)   

21. ௮வன்: இவைகளையெல்லாம் | 
என் இளம் பிராயமுதல் ௮றுசரித்துக் 
கொ ண்டுவருகிறேன் என்றான். 

ர் 

| 19. யேசுகாதர் தெய்வமும் மனுஷனுமாயிருந்ததால், ௮வர் மெய்யாகவே நல்லவரா 
யினும், அர்தப்பி ரபு அவரை மனுஷனென்றே எண்ணிச் கேட்டதஇனால், இவ்விதம் மறு 
மெ! ழி ௦ 

25. 

சான்னார். 

  

  

  
மத், 19-ம் ௮,தி. 24-ம் வ௫ன வியாக்யொனம் காண்க, ் | 

22. யேசுநாதர் அதைக்கேட்டு, ௮௨. 
ணுக்குச் ் சொன்னதாவது : இன்னும்: 
உனக்கு ஒன்று குறைவாயிருக்கிறது, 
உனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் விற்று, 
ஏழைகளுக்குக் கொடு; அப்பொழு து 
மோட்சத்தில் உனக்குப் பொ க்கிஷம் 
௨௦ ண்டாயிருக்கும் : பின் லும் MF Zi, | 
என்னைப் பின்செல் என்ஞார், 

23. அவனோ, இந்த வார்த்தைகளைக் 
கேட்டு, விசனமடைர்தான். ஏனெனில் 
மிகவும் இரவியவானாயிருந்தான். 

24. யேசுகாதர் ௮வன் விசனமடை 
ந்கதைக் கண்டு திருவுளம்பற்றினதா 
agi: இரவியவான்கள் சர்வேசுரனு 
டைய இராச்சியத்தில் பரவேூப்ப து 
எவ்வளவோ வருத்தமாயிருக்சின்றது. 

23. இரவியவான் சர்வேசுரனுடைய 
இராச்சியத்தில் பிரவேசிப்பதைவிட, 
ஒட்டகம் ஊ௫த் துவாரத்தின் வழியாய் 
அழைந்து போவது எளி தாயிருக்கும் 

என்முர். 

20. இதைக்கேட்டவர்கள் 2 அப்படி 
யானால் யார் இரட்சணியம் அடையக் 

கூடும் என்ஞார்கள், 

21. அதற்கு ௮வர் : மனிதர்களால் 
கூடாதவைகள் சர்வேசுரனால் கூடும் 
என்று ௮வர்களுக்குச் சொன்னார். 

28. அப்பொழுது இராயப்பர் 2 
இகோ, நாங்கள் எல்லாவற்றையும் 
ட்டுவிட்டு, உம்மைப் பின்சென்றோ 

மே என்று ே சொல்ல, 

20. ௮வர் அ௮வர்களைநோக்கி : ௪ர் 
வேசுரனுடைய இராச்சியத்தினிமித் 
தம் வீட்டையாவது, பெற்றோராயா 
வது, சகோதரர்களையாவது, மனைவி 
யையாவது, மக்களையாவது விட்டுவிட் 

எவனும், 

"4         
அக்கி.



  

30. இம்மையில் மிகவும் அதிகமான 
வைகளையும், மறுமையில் நித்திய ஜீவ 
னையும் ௮டையாமல் போவதில்லை என் 

று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல் 

இ௫ிறேன் என்ளூர். 

31. பின்னும் யேசுநாதர் பன்னிரு 
வரையும் தம்மிடத்தில் அமைத்து, 
அவர்களுக்குத் திருவுளம் பற்றினதா 
agi: இதோ, எருசலேம் ஈகருக்குப் 

ு போகிறோம்; மனுமகனைக் குறித்துக் 
 திர்க்கதரிசகளால் எழுதப்பட்ட. யாவு 
ம் நிறைவேறும். (மத். 20-17.) 

  
| 92. எப்படியெனில், அவர் புறஜாதி 

 பாருக்குக் கையளிக்கப்பட்டுப் பரியா 
| ஆ. > * ச 

௪ம் பண்ணப்படுவா ர், சாட்டைகளால் 

அ௮டிக்கப்படுவார், அுப்பப்படுவார், 

89. அவரைச் சாட்டைகளால் அடி 
sa ory, ௮வரைக் கொலைசெய்வார் 

மூன்ரம் நாளிலோ அவர் உயிர் 

(மத். 

கள. 
த்தெழுர்திருப்பார். என்ஞர். 

10-21 ) 

24. அவர்களோ இவைகளில் ஒன் 
றையும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. இரத்தப் 
பேச்சு அவர்களுக்கு மறைபட்டிருந் 
தது, சொல்லப்பட்டதையும் அவர்கள 
அ௮.மிந்துகொள்ளவில்லை, 

25. பின்பு சம்பவித்ததேதெனில், 
அவர் எரிக்கோப் பட்டணத்துக்குச் 
சமீபமாய் வருகையில், ஒரு குருடன் 

பாதையோரத்தில் உட்கார்ந்து, பிட் 

சைகெட்டுக்கொண்டிருந்கான். (மத். 
20-29.)   

86. ஜனக்கும்பல் ஈடந்துபோகிற 
தை ௮வன்கேட்டு: இதென்ன வென்.று 
விசாரித்தான். 

57. ரஈசாோனுவாகிய யேசுநாதர் ௮வ் 
வழியாய்ப் போகிருரென்று ௮வளுக்கு 
அறிவித்தார்கள். 

கவுக்க 
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38. உடனே அவன்: யேசுவே! தா. 
வீதின் குமாரனே, என்பேரில் இரக்க 
மாயிரும் என்றுகூவினான். 

99. முந்தி நடந்தவர்கள் ௮வன் 
பேசா திருக்கும்படி அவனை அகட்டி. 

னார்கள். அவனோ: தாவிதின் குமா. 

ரனே, என்பேரில் இரக்கமா பிரும் என் ! 
று அதிகமாய்க் கூவினான். 

  
40. அப்பொழுதுயேசுநாகர் நின்று, ! 

அவனைத் தம்மிடத்தில் ௮ை முத்துவரக் ! 

கட்டளையிட்டார், அவன் கட்டவந்த 

பொழுது, அவர் ௮வனை நோக்கி | 

11. கான் உனக்கு என்ன செய்ய 

வேண்டுமென் று கேட்க, அவன் : ண் 

| டவரே, நான் பார்வை அடையவேண் | 

டும் என்ரான். | 

42. அப்பொழுது யேசுநாதர் 2 ந் 
பார்வையடைவாயாக;: உன் விசுவா ! 
சம் உன்னை இரட்சிக்கதென்று ௮வ 
னுக்குச் சொன்னார். |   

45. அக்ஷண்மே அவன் பார்வை | 

யடைநறு, சர்வேசாரனை ஸ்.துஇத்றுக் 

கொண்டு அவர் பிறகே போனான். 

ஜனங்களெொல்லாரும் இகைக் கண்டு, . 
சர்வேபரனைக் தோக்கரம்பண்ணி 

ஞர்கள். 

  10-ம். அதிகாரம். 
| | 

| சக்கேயு வீட்டில் யேசுசாதர் பர்இயமர்ச்ச , 

| தும், பத்துராதீசல் பணச்கஇின் உவமை ! 

| யும், யேசுநாதர் எருசலேமுக்கு வேசரி ! 

! யின்மேல் ஏதிப்போன ம், எருசலேம் | 

| அழிவை முன்னதிவிச்ச தம், சேவால | 

யத்தினின்று வியாபாரிகளைக் துரத்தி | 

ன .துமாகய விசேஷங்கள். 

1. பின்னும் யேசுகாதம் எரிக்கோ | 
| பட்டணத்தில் பிரவே௫த்து, ௮தின் 

| வழியாய் ஈடந்துபோகையில், ° 

26
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2, இதோ, ஆயக்காரர்களுக்குத் 
தலைவனும் ஐீசுவரியவா னுமாயிருந்த 
சக்கேயு என்னப்பட்ட ஒரு மனிதன் 

8. யேசுகாதர் இன்னாரன்று ௮வ 
ராக் காண விரும்பியும், வளர்த்தியில் 
குள்ளனாயிருந்தபடியால், ஜனக்கூட்ட 
த்தினிமித்தம் ௮வளாக் காணக்கூட 
வில்லை. 

4. ஆதலால் ௮வன் முன்னுக்கு ஓடி, 
௮வளாக் காணும்படி ஒரு காட்டத்தி 

மரத்தில் ஏறினான். ஏனெனில் அவர் 
௮ந்த வழியாய்ப் போகவேண்டிபிரு£ 

oe 

9. யேசுநாதர் அவவிடத்தில் வந்த 
போது, அண்ணார்ந்து பார்த்து, ௮வ 
னைக்கண்டு: சக்கேயுவே, சீக்சொம் இற 
wear, கான் இன்று உன் விட்டிலே 
GAS வேண்டும் என்று அவனுக்குச் 
சொன்னார். 

6. ௮வன் தீவிரமாய் இறங்கிவந்து, 
௮வனணாச் சந்தோஷமாய் அழைத்துக் 

கொண்டு போனான். ் 

7. இதைக் சண்ட யாவரும் : இவர் 

பாவியான மனிதனிடத்திலே தங்கின 
மொன்று முறுமுறுத்துக்கொண்டிருர் 
தார்கள், 

8. சக்கேயுவோ நின்று, கர்த்தரை 
கோக்கி : அண்டவரோ, இதோ என் 
ஆஸ்.இிகளில் பாதியைத் தீரித்திரருக் 
GF கொடுக்கிறேன் ; அல்லாமலும் 
நான் யாதொருவனிடத்தில் ஏதாவது 
௮பகரித்திருந்தால், நாலுமடங்காக 
உத்கரிக்கறேன் என்றான். 

0. யேசுசாதர் ௮வனை நோக்கி: 
இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு இரட்ச 
ணியமுண்டாயிற்று ; ஏனெனில் இவ 

  

  

ட பகைத்து ? 

| 

  

னும் அபிரகாமுக்குப் புத்திரனாபிருக் 
இரான். 

10. சதறிப்போனதைக் தேடி, இ 
ட்சிக்கும்படியா கவே மனுமகனும் வந் 
இருக்கிறார் என்னார். (மத். 18-2,) 

11. இவைகளை ஜனங்கள் கேட்டுச் 
கொண்டிருக்கையில், ௮வர் எருசலேம் 
ககருக்குச் சமீபமாய் இருந்தபடியினா 
லும், சர்வேசுரனுடைய இராச்சியம் 
Paar cB வெளிப்படுமென்று ௮வர் 
கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தபடியினா 
லும் ௮வர் இதற்குச் சேர்க்கையாக 
ஓர் உவமையைக் திருவுளம்பத்றினார். 

12, ௮வர் சொன்னதாவது : வங்கிஷ 
பதியொருவன் ஒரு இராச்சியத்தைக் 
கைக்கொண்டு, திரும்பிவரும்படி. தூர 
தேசத்துக்குப் போகப் புறப்பட்டான். 
(மத். 25-14.) 

18. அப்பொழுது அவன் தன்னு 
டைய பத்து ஊழியரையும் வரவழைத் 
தப் பத்துராத்தல் பணங்களை அவர்க 
ஞூக்குக் கொடுத்து : நான் திரும்பி 
வருமளவும் வியாபாரஞ் செய்யுங்கள் 
என்று அவர்களுக்குச் சொன்னான், 

14. அவனுடைய குடிகள் அவனைப் 
இவன் எங்களுக்கு இரா 

ஜாவாயிருப்பது எங்களுக்கு மனதில் 
லையென்று சொல்லும்படி. அவன் பின் 
னாலே ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பினார் 
Bot. 

15. ஆனால் ௮வன் இராச்சியத்தைக் 
கைப்பற்றிக்கொண்டு, திரும்பி வந்த 
போது, தான் பணம் கொடுத்திருந்த 
ஊழியரில் ஒவ்வொருவனும் வியாபா 
ரஞ்செய்தது எவ்வளவென்று அறியும் 
படி அவர்களைத் தன்னிடத்தில் ௮ழை 
தீதுவரக் கட்டளையிட்டான். 

  

12.   இதகைக சண்டுபிடிக்றெதற்கு ௮றியவேண்டியதாவது : அக்காலத்தில் யூதர்கள் 

சுய இராச்சியபாரத்தை இழந் துபோய், உரோமாபுரி இராயனுக்குக் £ழ்ப்பட்டவர்களாயிரு 
தார்கள். ஆகையால் ஒருவன் இராச்சியபாரம் செய்ய விரும்பினால், உரோமாபுரிக்குப் | 

| போய் இராயனிடத்திலே அதிகாரப் பட்டம் பெற்றுக்கொள்ள Coowrpuisn ligt sg. 
   சரனைககளள்  
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16. அப்பொழுது, முக்தினவன் வந்து : | 
ப ஆண்டவனே, உம்முடைய ஒரு இசா 
bao பணம் பத்துராத்தல் பணத்ை த்ச் 

சம்பாதித்திருக்கிறது என்ரான். 

17. எஜமான் அவனைப் பார்த்து: 
ஈல்லது, உத்தம ஊழியனே, நீ அற்ப 
விஷயத்திலே நாணயவானாயிருந்தபடி. 
யால், பத்துப்பட்டணங்களுக்கு ௮.இ 
காரியாயிருப்பாய் என்றான். (ஜாக். 
16-10.) 

18. பின்பு இரண்டாம் ஊழியன் 
் வந்து : ஆண்டவனே, உம்முடைய ஒரு 
ராத்தல் பணம் ஜரதுரா த்தலை விளைவித் 
தீது என்றான். 

19. அவன் இவனை நோக்கி: நீயும் 
ஐந்து பட்டணங்களுக்கு அதிகாரியா 
யிரு என்முன், 

20. பிறகு மற்றொருவன வந்து: 
ஆண்டவனே, இகோ உம்முடைய 
ராத்தல்பணம், இதை ஜார் உறுமாலை 
யில் முடிந் துவைத்திருந்தேன். 

21. ஏனென்றால் நீர் வைக்காததை 
ஈாடுக்கிறவரும் How FSET GOH DN 
கஇறவருமர்கிய கண்டிப்புளள மனுஷ 
னென்று (அறிந்து) உமக்குப் பயந்தி 

| ருந்தேன் என்றான். 

22. எஜமான் ௮வனை நோக்கி : கெ 

ட்ட ஊழியனே, உன் வாயினாலேயே 
உன்னைத் தாவையிடுகிறேன். நான் 
வைக்காததை எடுக்கிறவனும், விதை 
க்காததை ௮.றுக்கிறவனுமாகிய கண்டி. 
ப்புள்ள் மனுஷனென்று நீ ுறிந்இருநற் 
தாயே.     

23. ஆகையால் கான் திரும்பி வரு 
ம்போது, என் பணத்தை வட்டியோ | 
Oa கூட நெருக்க வாங்கும்படியாயிரு 
ந்ததே ; வப்படியிருக்க, DO GE ET KE 
கடையில் ஏன் போட்டு வைக்கவில்லை 
என்று சொல்லி, 

24. சூழ நின்றவர்களை நோக்க: 
இவன் வசத்திலிருக்கிற ௮ந்த இராத் 
தல் பணத்தையெடுத்து, பத்து ராத் 
தில் பணம் உள்ளவனுக்குக் கொடுங்கள் | 
என்றான். | 

  
20. அதற்கு அவாகள் : ஆண்டவனே, 
அவனுக்குப் பத்துராத்தல் பணமிருக் 
கிறதே என்ஞர்கள், 

20. ௮தற்கு ௮வன் : உள்ளவலுக் 
குக் கொடுக்கப்படும்; ௮வன் பூர்த்தி 
யடைவான் ; இல்லா தவனிடத்திலிரு 
ந்து அவனுக்கு உள்ளதும் எடுத்துக் 
கொள்ளப்படும் என்று கான் உங்களுக் 
குச் சொல்லுகிறேன். (மத். 25-29; 
மாற். 4-25 ; லூக். 8-18.) 

27. அன்றியும், தங்கள்மேல் கான் 
ராஜாவாயிருப்பதற்கு மனதில்லா ப்பது 

ருந்தவர்களாகிய என்னுடைய சத்து 
ருக்களை இங்கே கொண்டுவந்து, என். 
கண்முன்பா கக் கொன் றுபோடுங்களெ | 
ன்று சொன்னான் என்ஞுர். | 

  
98. gat இவைகளை வசனித்த: 

பின்பு, எருசலேம் ஈகருக்குப் புதப்ப. 
ட்டு, முந்திடந்துபோனார். ப 

20. பின்னும் சம்பவித்ததேதெ 

னில், ௮வர் ஒலிவ மலைக்கு ௮. 
காமையான பெத்பாலை, பெத்தானி. 
யா என்ற எஊளர்களுக்குச் சமீபித்த' 

போது, தம்முடைய சீஷர்களில் இருவ ' 

ரை அனுப்பி : 
  ஷை 

27. 

| தீதுக்கு எழுந்தருளிய யேசுரசாதர் தாமே. 

இந்த உவமைக்கு அர்த்தமாவது : இராஜரீகச்தை ௮டையப்போன துரைமகன் 

தம்முடைய பிதாவிடதச்திலே நித்திய இராச்சியபாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளப் பரலோக 
எங்களுக்கு இவர் இராஜாவாயிருக்க வேண் 

படடாமென்று சொன்னவர்கள் யேசுசாதரை இரட்சகராக ஒப்புக்கொள்ளாத யூதர்களும், ௮வ 
| ருடைய சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுமாமே.   
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90. உங்களுக்கு எதிசயிருக்க 
இராமத்துக்குப் போங்கள். அதிலே 
நீங்கள் பிரவேசிக்கும்போது, மனித 
ரில் எவனும் ஒருபோதும் ஏறி யிராத 
ஒரு வேசரிக்குட்டி கட்டப்பட்டிருப்ப 
தைக் காண்பீர்கள். HOS Hips 
துக் கொண்வொருங்கள். 

81. ௮தை என் அுவிழ்க்கிமிர்களெ 

ன்று யாதொருவன் உங்களிடத்தில் 
கேட்டால், ௮இன் உபயோகம் ஆண்ட 

வருக்குள். தேவையாயிருக்கெ தென்று 
சொல்லுங்கள் என்ஞுர். 

32. ஆகையால் அனுப்பப்பட்டவர் 
கள் போய் , அவர் தங்களுக்குச் சொன் 

னபடி.யே வேசரிக்குட்டி நிற்கிறதைக் 

கண்டார்கள்.   
Oo. அவர்கள் குட்டியை அனி bps 

கையில், அதற்கு உடையவர்கள் : குட் 
டியை ஏன் அவிழ்க்கிறிர்களென்று 

| அவர்களைக் கேட்க, 

1 
j 

t 
é 

24. அவர்கள் 2 

குக் தேவையாயிருக்கிற து எனஞூர் 

கள.   
ட... ஐ, அப்படியே அதை ம்யக்தா குரி 

டத்தில் கொண்டுவட்து, அதின்மேல் 
தங்கள் வஸ்இரங்களை விரித்து யேசுநா 
SOOT அஇன்மேல் ஏற்றினாகள். (அரு. 

12-14.) 

30. மீளவும் your போகையில், 

அவர்கள் கங்கள் வஸ்திரங்களை வழியி 
லே விரித்துக்கொண்டு போஞார்கள், 

Bf. Har ஒலிவ மலையின் இறக்க 
தீதுக்குச் சமீபமாய் வருகையில், சீஷா் 
கஞுடைய கூட்டமெல்லாம் சந்தோஷி 
கீத, தாங்கள் கண்ட ௪கல அற்புதங்க 
ளையும்பற்றிச் சாவேகரனை உரத்த சத் 
தமாய்ப் புகழ்ந்து: 

* 

44. மத். 24-ம். அதி. : 
semen ain   

இது ஆண்டவருக் 

  
  

  

.ம் வசன "வியாக்கியானம் காண்க. 

38. ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலே 

வருகிற இராஜாவுக்குத் தோத்திரம்; | 
பரமண்டலத்திலே சமாதானமும், உன் 
னதங்களிலே மகிமையும் உண்டாவ 
தாக என்று ஸ்துதிக்கக் தொடங்கி 
ஞர்கள். (மத். 21-0; மாற், 11-10; 
௮௬. 12-1%.) 

51. அப்பொழுது ஜனக்கூட்டத்திலி 
ருந்த பரிசேயரில் சிலர் ௮வரை கோ 
க்கி; போக்கோ உம்முடைய Pant ston 
அதட்டும் என்ஞார்கள். 

40. அவர்களுக்கு அவா மாறுத்தா 

ரமாக: _இவர்கள் பேசாமலிருக்கால், 
கல்லுகளே கூப்பிடுமென்று உங்களுக் 
குச் சொல்லுகிறேன் என்றுர்.   

11. பின்னும் அவர் சமீபமாய் வந்த | 
போ ௮, பட்டணக்கைப் பார்த்து, ௮இ | 

ன்பேரில் கண்ணீர் விட்டு, VEN FG | 
தாவது: | 

49. உனக்குக் கடைத்த இந்த காளி 

லாவது உன் சமாகானத்துக்கு உரி 
யவைகளை நீ அறிந்திருக்காலல்லோ 

Bi Corr ஆனால் இப்பொழுது அவை 
கள் உன் கண்களுக்கு மறைவாயிருக் 

கின்றன. 

45. ஆகையால் உனக்கு ஒரு காலம் 

வரும்; அப்போது உன் சத்துராஇ 
கள் உன்னைச் சற், றிலும் ௮ வெட்டி, 
உன்னைச் சூழ வளைந்து, எப்பக்கத்தி 

லும் உன்னை நெருக்கி, 

44. உன்னையும், உன்னிலுளள உன் 

பிள்காகளையும் தரைமட்டமாக்கி, உன் 
னிடத்தில் கல்லின்மேல் கல் நிற்கவிடா 

. a தீ f ௬ e e 4. a 

ர்கள். ஏனெனில் உன்னைச் சந்திக்க 
வரத காலத்தை 8 ௮றியாமற்போனாய் 
என்றார். (மத். 24-2; மாற், 18-2 
லூக், 21-6.)       

A
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45. பின்பு ௮வர் தேவாலயத்தில் 
GCah ss, ௮இிலே விற்தறவர்ககா£ 
யும் வாங்குகிறவர்களையும் வெளியே 
ரத்தக் தொடங்கி : (மத். 21-12; 
மாத். 11-12.) 

46. என் வீடு ஜெப வீடு என்று எழு 

தியிருக்கிறதே ; கீம்களோ ௮தைக்கள் 
avr குகையாக்கினீர கள் GT em (ngt .   | 47. மேலும் அவர் அுதினமும் 
"தெவாலயத்துல் போதித்துக்கொண்டி. 
ருந்தார். பிரதான ஆசாரியரும் வேத 
 பாரகரும் ஜனத்தின் தலைவர்களும் 
அவரைக் கொலைசெய்ய வசை தேடிக் 
' கொண்டிருந்தார்கள். 

| . , . | 
| 48, எனமுலும, ஜனங்களெொல்லா 

ரும் ௮வருடைய வாக்கைக் கேட்டு 
ஸ்தம்பித்இருஈகதனாலே, அவருக்கு 

' என்ன செய்யலாமென்று அறியா இருக் 
தார்கள். 

  

20-ம். அதிகாரம். 

யும், இராயனுக்கு வரி செலுத்சவேண்டு 

மென்ப நும், மாம்ச உச்சானமும், பேரா 

சையுள்ள வேசபாரகர்மட்டில் எச்சரிக் 

  
கையும். 

1. பின்பு ஓருகாள் அவர் சேேவால 

ய தீதிலே ஜனங்களுக்கு உபதேசித்தூச் 
சலிசேஷக்கைப் பிரசங்கிக்துக்கொண் 

டிருந்தபோது, பிரதான ஆசாரியரும் 
வேதபாரகர்களும் ப்பர்களோடு 

கூடிவந்து, (மத். 21-33 ; மாற். 11-27.) 

9, வரை நோக்கிக் கேட்டதா 
வது: நீர் எந்த ௮திகாரத்தைக்கொ 
ண்டு இவைகளைச் செய்கிறீர் £ ௮ல் 
லது இந்த அதிகாரத்தை உமக்குக் 
கொடுத்தது யார? ௮தை எங்களுக்குச் 
சொல்லும் என்றார்கள்.   

  

  

8. யேசுகாதர் அவர்களுக்கு மாறுத் 
தாரமாக : நானும் உங்களை ஒரு வார்த் 
தை கேட்பேன். எனக்குப் பதில் 
சொல்லுங்கள் 2 

1. அருளப்பருடைய ஞானஸ்கான 
ம் மோக்ஷத்திவிருந்து உண்டானதோ, 

மனிதர்களால் உண்டானதோ என்முர், 

். அவர்களோ தங்களுக்குள் ஆ 
ப ௪ 5 we க 

லோசித்து : நாம் மோக்ஷத்திலிருந்து 
உண்டானது என்போமாக௫ல், நீங்கள் 
ஏன் ௮வனணா விசுவசியாதிருந்தீர்கள் 

என்பார். 

0. மனிதர்களால் உண்டானது என் 
போமாூல், ஜனமெல்லாம் ஈம்மைக் கல் 

லாலெறியும். ஏனெனில் அருளப்ப 
மாத் தீர்க்கதரிசியென்று அவர்கள் கிச் 
சயித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி : 

7. DY dil எங்கேயிருக்நு உண்ட. பித் 

ரோ, எங்களுக்குச் தெரியாது என்ஞார் 
Bol ச 

8, ஆதலால் யேசுநாதர் அவர்களை 

நோக்க : நானும் எந்த அ௮டுகாரர்றைக் 
கொண்டு இவைகளைச் செய்கிதேனெ 
ன்று உங்களுக்குச் சொல்லேன் என் 

(pT. 

Y. மேலும் அவா் ஜனங்களுக்குப் 

பின்வரும் உவமையைச் சொல்லத் 

| தொடங்கினார். ௮தாவது: ஒரு மனித 
ன் ஒரு இராட்சத்தகோட்டற்கை ஈட்டு, 
அதைக் குடியானவர்களுக்குக் குத்த | 
கையாகச் கொடுத்து, வெகுகாலம் புற 
தேசத்துக்குப் போயிருந்தான். (மத், 

91-23; wim. 22-2.) 

10. ஆயினும், பருவகாலத்திலே குடி 

யானவர்கள் இராட்சத்ே தாட்டத்தின் 

கனிகளில் தனக்கு ( பாகம்) கொடுக்கும் 

படி. ௮ வர்களிடத்தில் ஒரு ஊ ழியனை£ 

அனுப்பினான். ௮வர்களேச ௮வனை 

அடித்து, வெறுமனே அ௮னுப்பிவிட்டா 
ர்கள். 
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11. மறுபடியும் ௮வன் வேறொரு 
ஊழியளை அனுப்பினான். அவனையும் 
அவர்கள் அடித்து, அவமானப்படுத்தி, 
ஒன்.றுங்கொடாமல் அளுப்பிவிட்டார் 
கள், 

12. அவன் மூன்றார்தரமும் ஒரு 
வனை அனுப்பினான். அவர்கள் அவ 
னையும் காயப்படுத்திக் துரத்திவிட்டா 
ர்கள். 

13. அப்பொழுது இராட்சத தோ 
ட்டத்து எஜமான் சொன்னதாவது 2 
நான் என்ன செய்வேன்? என் கேச 
குமாரனை அனுப்புவேன் ; இவனையா 
வது அவர்கள் சுண்டு, ஒருவேளை ௮ஞ் 
சுவார்கள் என்றான். 

14. குடியானவர்களோ இவனைக் 
கண்டபோது : இவனே சுதர்தரவாளி, 
சுதந்தரம் கம்முடையதாகும் பொருட் 
டு, இவனைச் கொன்றுபோடுவோமாக 
என்று சொல்லி தங்களுக்குள்ளே யோ 
தித்துக்கொண்டு, 

15. அவனைத் இராட்சத்தோட்டத் 

துக்குப் புறம்பேதள்ளிக் கொன்று 
போட்டார்கள். கையால் அந்தத் 
Boo சத்தோட்டத்து எஜமான் அவர் 
கஞக்கு என்னசெய்வான் ? 

10. ௮வன வந்து, அந்தக் குடியான 
௫ oO ௨ » . 4 ச ர 

வர்களைச் சங்கரித்து, திராட்சத்தோட் 

  
| 

| 
| 
| 

  
டத வேறே ஆட்களிடத்தில் கொ. 
டுப்பான் என்ஞார், 
௮வர்கள் : சுவாமி இரக்ஷிக்க ! என் 

மூர்கள், 

இதைக்கேட்டு 

18. அந்தக் கல்லின்மேல் விழுகிற 
எவனும் கொறுங்குண்டுபோவான் ; 
௮து எவன்மேல் விழுமோ, அவளைத் 
தாளாக்கிப்போடும் என்முர். 

19, ஆதலால் பிரதான அசாரிய 
ரும் வேதபாரகரும் அவர் இந்த உவ 
மையைத் தங்களைக் குறித்தே சொன் 
னாரான்று அறிந்து, அ௮ர்நேரத்திலே 
அவரைப்பிடிக்க வகை தேடினார்கள். 
என்றாலும் ஜனங்களுக்கு ௮ஞ்சியிருந் 
தார்கள், 

20. பின்னும் ௮வர்கள சமயம் பார், 

த்தூ, தேசாஇபதியின் அ௮திகாரத்துக் 
கும் வல்லமைக்கும் ௮வரைக் கையளி 
க்கவேண்டுமென்று, பேச்சிலே அவ 

ராக் குற்றம்பிடிக்கும்படியாகக் தய 
களை நீதிமான்களாகப் பாசாங்குசெய் 
யும் வஞ்சகரை (௮வரிடத்தில்) அனுப் 
பிஞர்கள். (மத். 22-15; மாற்.12-19,) 

21. ஆதலால் அவர்கள் ௮வரை 
வினாவி: போதகரே, நீர் சரியாய்ப் 
பேசி, உபதேூக்கிறீரொன்றும், முகத் 
தாஷணியமில்லாமல் சர்வேசுரனுடை | 
ய மார்க்கச்தை உண்மையாய்ப் போதி 
க்கிரிரொன்றும் ௮றிந்திருக்கிறோம். 

22. செசார் இராயலுக்கு நாம் வரி 
செலுத்துவது தகுமோ, தகாதோ 

। என்று கேட்டார்கள். 

ர் 
5. அவர்களுடைய வஞ்சகத்ை த 

- அவர் அறிந்து, அவர்களுக்குச் சொன் 

 னதாவது: நீங்கள் ஏன் என்னைச் சோதி 

டுத்துப்பார்த்து: அப்படியானால், கட்டு ப 
ஜெவர்களாலே ஆகாதென்று தள்ளப் :! 

, . க்கிறார்கள்? 
17. யேசுகாதரோ அவர்களை ஏடு D | 2 

94. தெனியா் என்னும் பணத்தை 
எனக்குக் காண்பியுங்கள். இதிலுள்ள 

| பட்ட கல்லே மூலைக்கு முதன்மையான | ரூபமும் எழுத்தும் யாருடையது என் 
' கல்லாயிற்று என்று எழுதப்பட்டதின் று சேட்டார், அதற்கு அவர்கள் ; செ 

| 28-16 a. 117-22.) 
| கருத்தென்ன 2 (மத். 91-42; இசை, | சாருடையது என்று பதில்சொன்னார் 

| arr, 
ர் 

  

16-18. இந்த உவமைக்கு மத். 21-ம் ௮.தி. 88-41-42, வசன வியாக்கயொனம் காண்க, 
  

  

     



  

25. அப்பொழுது அவர் : அப்படி 
யானால், செசாருடையதைச் செசாரு 
க்கும், சர்வேசாரனுடையதைச் சர்வே 
சுரனுக்குஞ் செலுத்துங்கள் என்று 
அவர்களுக்குச் சொன்னார். (ரோமை, 
13-7.) 

20. ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவரு 

டைய பேச்சிலே அவர்கள் குற்றம்பிடி 
SSRI RHE Sg SBT, Hat சொ 
ன்ன பதில் மொழியின்பேரிலும் ஆச் 
சரியப்பட்டு, வாயடைத்துப் போனார் 
கள். 

21. பின்பு, உக்தானமில்லையென்று 
சாதஇக்கிற சதுசேயரில் இலர் ௮வரிடத் 
இலே வகு, அவரா வினாவிச் சொன் 
னதாவது: (மத். 22-25 ; அப், 2-8.)   

| 28. போதகரே, ஒருவனுடைய 
| சகோதரன் மனைவியையடையவஞபய்ப் 
புத்திர சந்சானமில்லா மல் இறந்துபோ 
னால், அவனுடைய சகோதரன் ௮வனு 
டைய மனைவியைக் கலியாணஞ்செய் 
அ, தன்சகோதரனுக்குப் புத்தாசந்தா 
னம் உண்டாக்கக்கடவானென்று மோ 

யீசன் எங்களுக்கு எழுஇத் தந்திருக் 
கிளர். (உபா. 95-5.) 

29. அப்படியிருக்க, சகோதரர் ஏழு 
பேரிருந்தார்கள். முந்தினவன் ஓர் ஸ்தி 
ரீயைக் கலியாணஞ்செய்து, பிள்கா 
யில்லாமல் இறந்துபோனான். 

  

  

  

  

60. 'பிந்தினவன் அவளைக் கலியா 
ணஞ்செய்து, ௮வனும் பிள்ளையில்லா 
மல் இறந்துபோனான். | 

31. மூன்றாஞ்சகோதரலும் அவளைக் 
கலியாணம் செய்தான். முப்படியே 
ஏழுபேருஞ்செய்து, புத்திர சக்தான 
மில்லாமலே இறந் தபோனார்கள். 

92. எல்லாருக்கும் கடைசியாய் 
அந்த ஸ்ரீயும் இறந்துபோனாள். 

9... அகையால் உத்தானத்திலே ௮ 

வள் அவர்களில் எவனுக்கு மனைவியா 
பிருப்பாள் ? ஏனெனில் எழுபேரும் ' 

அவளை மனைவியாகக் கொண்டிருந்தார் 
களே என்ஞுர் கள். 

  
34. யேசுசாதர் அவர்களுக்குதீ திரு 

வுளம்பற்றினதாவது : இவ்வுலக மக் 
கள் மணம் முடிக்கிருர்கள், மணமுடிக் 

கவும் OB apt war. 

35. அவ்வுலகத்துக்கும், மரித்தோரி ; 
லிருந்து உயிர்த்தலுக்கும் பாத்திர. 
வான்களாக எண்ணப்படுகிறவர்களோ 
வாழ்க்கைப் படுகிற துமில்லை பெண் 
கொள்ளுகிற துமில்லை. 

26. ஏனெனில் இனி அவர்கள் மரிக் 
சவம் மாட்டார்கள். அவர்கள் உத்தா 

ன.த்இன் பிள்ளைகளானபடியால், சம்ம 
னசுக்களுக்கு ஒத்தவர்களுமாய், சர் 

வேசுரனுடைய பிள்ளைகளுமாய் இருக் 
இரர்கள். 

  

தடை செய்யக்கூடாது.   ணம் இல்லை. 

2௦,  செசாருக்குச் செலுச்சவேண்டியதம் சர்வேசுரனுக்குச் செலுத்தவேண்டிய 

தும் எதுவென்றால் உலக இராச்சியத் துக்கு அடுத்ததெல்லாம் உலக ௮இகாரிக்கும், வேச | 

த்துக்சடுத்ததெல்லாம் சர்வேசுரனுக்கும் உரியவைகளாமே, ஆகையால் இறீஸ் அவர்கள் | 

இராஜாங்கத் துக்குரிய காரியங்களில் உலச அ௮.ிகாரிகளுக்கும், வேதகாரியங்களில் சத்திய ப 

வேத அதிகாரிகளுக்கும் £ழ்ப்படிய வேண்டிய து. உலக அரசாட்சி வேத அரசாட்சிக்குச் 

86. இவ்வுலகத்திலே மனுஷர் சாறெபடியினாலே, தங்கள் புச்திரர்களில் சீவிக்கும் 

படிக்கும், மனுக்குலம் வர்.த்தித்.து நீளித்.தருக்கும்படிக்கும் கலியாணம் கற்பிக்கப்பட்டி ருக் 

இறத. ஆனால் மோக்ஷச்தையடைந்த விசுவாசிகள் ௮ரூபிகளான சம்மனசுச்களைப்போல 

சாகாவரம் பெற்று, நித்திய காலம் வாழ்வார்களென்கிறதினாலே அவர்களுக்குள் கலியா. 

sete en



  

37. மோயிீசன் முதலாய் முட்செடி 

யருல் பேசுகையில், ஆண்டவரை 
Gran ber Cao னென்றும் ஈசாக் 

இன் தேவனென்றும் யாக்கோபின் 
| தேவனென்றும் சொன்னபோது மரி 

| த்தோர் உயிர்ப்பார்களென்பதைக் 
காட்டினார். (யாத். 5-0.) 

| 98, ஏனெனில் சர்வேசுரன் மரித் 
, தோருக்கல்ல, சீவியர்களுக்கே சாவே 
| அசனுபிருக்கிறா். சகலரும் அவருக் 

| குச் சீவியர்களாயிருக்கிறார்கள் என் 

(ரர். 

208 
| 

| 

9. அப்பொழுது வேதபாரகரில் சி. 

லர் மறுமொழியாக, அவரை நோக்கி ; 
Cur gaCr, ஈன்முய்ச் ௦ சொன்னீர் வன் 

| முர்கள . 

| 

| 40. ௮ இன்பின் HOUT Sat ௮வரிட த் ! 

திலே யாதொன்றையும் கேட்கக் துணி 
| யவில்லை. 

| AL. ௮வரோவெனில் அவர்களை 

நோக்கிக் இருவுளம்பற்றினதாவது : 
கிறீஸ்து தாவீதின் குமாரனென்று 
எப்படிச் சொல்லுகிறார்கள் ? 

49-453, அண்டவர் என் ௮ண்டவரை 

கோக்கி : 

  
| 

of 
44, தாவிது அவரை ஆண்டவா 

ன்று சொல்லியிருக்க, அவருக்கு ௮வர் 
குமாரனாயிருப்பது எப்படி. என்ஞார். 

். 45, பின்னும் ஜனங்களெல்லாரும் 
கேட்டுக்கொண்டி.ருக்க, ௮வர் தம்மு 
டைய சீஷர்களுக்குச் சொன்னதா 
வது. 

௪ 

றதாகறது ;   

லூக்காஸ் 21-ம் அதிகாரம். 

      

  
| கர்ச்சர் இரண்டு சல்லி காணிக்கை போட்ட 

நான உம்முடைய FB BHI HS ப 

களை உமக்குப் பாதபடியாகப் போடு : 

மட்டும், நீர் என்னுடைய வலதுபாரி , 
சத்தில் உட்காரும் என்றாசன,த் தா. ன் 

விதவை அ௮இகமாய்ப் போட்டாளென் 
தாமே சங்கீத அ௮சமத்தில் சொல் 

-ஐு உண்மையாகவே உங்க ளுக்குச். 

தங்களுக்கு 

௨4... தர்மமானது சர்வேசுரனுடைய சமுகத்தலே இரண்டு விதமாய் விலையேறப்பெத் 
lag உட்கருத்தினாலும், 2-வத உதார குணத்தினாலுமென்ச. 

40, வேதபாரகாமட்டிலே நீங்கள். 
எச்சரிக்கையாயிருங்கள். அவர்கள் 

நிலையங்கிகளோடு இரிய விரும்பி, சந். 
கைகளில் வர். தனங்களையும், ஜெப அல 
யங்களில் முதன்மையான ஆசனங்களை 

யும், விருந்துகளில் முதல் இடங்களை 
யும் இச்சிக்கரர்கள். (லூக். 11-48.) 

17. நீண்ட ஜெபம்பண்ணுகறதாக 
வேஷங்காட்டி, விதைவைகளின் வீடு 
கா விழுங்குகிருர்கள். அவர்கள் ௮தி 

கமான ஆக்கினை கீதிர்வையடைவா ர்கள் | 

எனு. 

  
21-ம். அதிகாரம், 

விசவையைப் புகழ்க் ௪ தும், எருசலேம் | 
பட்டணமும் அதிலுள்ள சேவாலயமும் 
அழித் துபோமென் ௮ மூன்னதிவித்சது 

ம், விழிச் அ ஜெபம் பண்ணவேண்டுமெ. 
arm mise mote விசேஷங்கள், 

1. ன்பு ௮வார கண்களை ஏறெடுத் 
துப் பார்த்தபொழுது, உண்டியலிலே - 
80 ச வரியவான்கள் தங்கள் காணிக்கை 

களைப் போடுிமைக் ச௪ண்டார். (மாத். 
12-11.) 

2. ஓர் ஏழை விதவையும் அ௮இலே. 
இரண்டு சல்லிகளைப் போடுகிறதைக் | 

கண்டு அவர் இருவுளம்பற்றின தாவது: ' 

3. எல்லாரையும் விட இக்கு ஏமை. 

சொல்லுகிறேன். 

1. ஏனெனில் அவர்களெல்லாரும் . 

ஏராளமாயிருக்கறதிலே 
எடுத் த்து, ௪ சர்வேசுரனுக்குக் காணிக்கை 
யாகப் போட்டார்கள். இவளோ தன | 
வறுமையில் தன் ஜீவன)த்துக்கு இருந்த 
தெல்லாவற்றையும் போட்டுவிட்டாள் | 

எனம, 

டி 

  இந்த 
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| 5, பின்னும், தேவாலயச்தைக் குறி | 11. பற்பல இடங்களிலே பலத்த பூமி! 
agi: Og சிறர்த கற்களினாலும் கா  யதிர்ச்சிகளும், கொள்ளைகோய்களும், 
ஹிக்கைகளினாலும் அலங்கரிக்கப் பட் பஞ்சங்களும் உண்டாகும் ; வானத்து. 
டிருக்கிறதென்று சிலர் சொல்லுகை | னின்று பயங்கர தோற்றங்களும், பெ]| 
(பி வா் ளம்பறிறினதாவ௫ு. ' ரிய அடையாளங்களும் உண்டாகும். பில், இருவுளம்பற்றினதாவது: ; மிய ௮ ளு கும் 

  

0. நீங்கள் பார்க்கிற இவைகளில் | we BO” இவைபெலிலா வற்றிற்கு | 
கல்லின்மேல் கல் நில்லாமல் இடிபடும் | தேன, ட என் சாமத்தினிமித்.தம் உங் 
நாட்கள் வரும் என்றார். (லூக். |“ அக்கு, , இராஜாக்களுக்கும், 

19-44.) அதிகார களுக்கும் முன்பாக இழுத்து 
, , க்கொண்டுபோய், ஜெப அலயங்களுக் 

7. அப்பொழுது அவர்கள்; போத Se சிறைச்சாலைகளுக்கும் உங்களை 
(கமேோ, இவைகள் எப்போது சம்பவிக் | 

* இ « ச ப உ e ட . ் . ge இவைகள் சம்பலிக்கல் அவக்கும் 19, யினும் நீங்கள் சாட்கெளா 
பாது என்ன அடையாளம் உண்டா : ' கும்பொருட்டு, இது உங்களுக்குச் 

ப சம்பவிக்கும். 

  ஒப்புவிக்துக் துன்பப்படுத்துவார்கள்; 

(ரிருக்கும் என்று ௮வரைக் கேட்சு, 

8. அவர் திருவுளம்பற்றினகாவது: ! 14, கையால் என்ன மறுமொழி 
நீங்கள் மோசம் போகாதபடிக்கு எச்ச ' சொல்லுவோமென்று நீங்கள் முன்னி 
ரிக்கையாயிருங்கள் ; ஏனெனில் ௮0ே ! தாய் யோகிக்க வேண்டியதில்லையென் 
கர் என் நாமத்தைத் தரித்துக்கொண்டு | பகை மனதில் வைத்துக்கொள்ளுங் 
வந்து: நானே (௫றீஸ்.து) என்றும், கால : கள். (லூக். 19-11.) 

ஞ்சமீபமாயிற்றென்றும் சொல்லுவார் : _ ன டட. டட] 
கள், ஆகையால் நீங்கள் அவர்களைப் , 15. ஏனெனில் உங்கள் எதிராளிக 
பின் செல்லவேண்டாம். ளெல்லோரும் எதிர்க்கவும் முக்கள் 

கூடாத வாக்கும் ஞானமும் கான் உங் 

9. அன்றியும் நீங்கள் யுத்தங்களை களுக்குக் கொடுப்பேன். (அப். 103) 

யும் கலகங்களையுங்குறித்துக் கேள்விப் | 6 scr) Quiet. ௪௦ J 
. உ ச ் ச ayy / We 

படும்போது திகிலடையா திருங்கள். iv (உங்கள்) ORT, FO GT BOT, | 
றது . : வெண்டும்:  FOOs St, சுநேகிதராலேயும் நீங்கள் 

இவைகள் முக்கமுக்க நடக்கவேண்டும்; | 271 வன் Jf ; 
Den: | காட்டிக் கொடுக்கப்படுவீர்கள். உல் 

ஆகிலும் முடிவு உடனே வராது என் ் . உ டட. 
ant களில் சிலரையுங் கொலைசெய்வார்கள். 

  

17. என் காமத்தினிமித்தம் எல் 
௯ * . “ey க e 

லாரா லேபம் பகைக்கப்்படுவ் ர்கள், 
10. மீண்டும் ௮வர்களைகோக்கி அவர் 

வசனித்தகாவது : ஜனம் ஜனத்துக்கு தி 
விரோதமாயும், இராச்சியம் இராச்சிய 18, ௮௫ ம் உங்கள் தலைமயிரில் ஒன் : 
த்துக்கு விரோ தமாயும் எழும்பும். Bane (rst காது, (gra. 12-7.)     

     
    விசவை செலுத்திய சாணிச்சை ௮ற்பமானாலும், ௮494 வுதான் ௮வளிடச்தில் or 
OsarapAe@ta, Metis உதாரத்சோடு கொடுச்தாளென்று சொல்லவேணும். ந்த் 
உதார குணத்தைப்பற்றி மற்றவர்களைப்பார்க்த அவளே அ.இகங்கொடுக்தாள். ஏனெ 
னில் மற்றவர்கள் மெத்தச் கொடுச்சாலும் தங்களுக்கு உள்ளசெல்லாவ கொடுச்சவில்லை; | 
மிச்சமாயிருக்தறதை மாத்்இரங் கொடுத்தார்கள். ஆகையால் அவளுடைய தர்மம் மற்றவ. 
ர்களஞுடையசைப் பார்க்கச் சர்வேசுரனுடைய சமுகத்தில் ௮௫௧ மதிப்புக்குரிய தாயிருந்த 

தென்றநிக. | wy 
6. மத், 24-1 9B. 2- weer SuréQurard ar ems. moa 
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19, உங்கள் பொறுமையைக் கொ 
ண்டு உங்கள் ஆத்துமக்களைக் காப் 
பாற்றிக்கொள் 

20. எருசலேம் பட்டணம் படை 
களால் சூழப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் 
காணும்போது, அதின் அழிவு சமீப 
மாயிற்றென்று ௮றிந்துகொள்ளுங்கள். 
(கனி. 9-27; மத். 24-15; மாத், 18- 

14)   
. £1, அப்பொழுது யூதேயா நாட்டி | 
| விருக்கிறவர்கள் மலைகளுக்கு ஐடிப் . 

' போகவும், அதின் ஈடுவிலிருப்பவர்கள் 
| அதைவிட்டு அகலவும், காட்டுப்புறங்க ' 

ருக்கவுங்கடவா ர்கள். 

22. ஏனெனில் எழுதப்பட்டயாவும் 

  ப்பட்ட நாட்கள் இவைகளே. 

| 95, அர்நாட்களிலே GM LILI இகளு 

,கீகும் பாலூட்டுகிறவர்களுக்கும் 

யின்மேல் Daas 

யும் உண்டாயிருக்கும். 

24, பட்டயக் கருக்கினாலும் விழுவா 
ர்கள், சகல புற ஜாஇகளுக்குள்ளும் 
இழமைகளாய்க்கொண்டுபோகப்படுவார் 
கள். அந்நியதேசத்தாருடைய காலம் 
நிறைவேறுமளவும் எருசலேம் ஈகர் புற 
ஜாஇியார்களாலே மிதிக்கப்படும். 

2௦. அப்பொழுது சூரியன் சந்திரன் 
நட்சத்திரங்களிலே பல அதிசயங்கள் 
தோன்றும். சமுத்திரமும் அலைகளும் 
இறைந்து கொர்தளிப்பதினால், பூமியில் 
ஜனங்களுக்கு உபத்திரவமுண்டாகும். 
(இசை. 18-10: எசேக். 82-7; ஜோ, 

2 81; 5- -15; மத, 24-29. ) 
  

  
- கத்தின்மேல் வருவதைக் சாண்பார் | 

சம்ம த்திருக்கிறது என்ஞார். 

நிறைவேறும்படி. பழிவாங்கக் குறிக்க 

ஐயோ நிர்ப்பாக்கியம் 1! ஏனெனில் பூமி : 
கெருக்கடையும் . 

'இர்த ஜனத்தின்மேல் கோபாக்கினை ! ம 
, றதென்று௮றிந்துகொள்ளுகிறீர்களே. 

      

20. உலகத்துக்செல்லாம் இனி என் 
ன வரப்போகறதோவென்று மனிதர் 
கள் பயந்து, எதிர்பார் த்திருப்பதினால் 
விடவிடத்துப் போவார்கள். ஏனெ 
னில் வானமண்டலங்களின் சத்.துவங் 
கள் அ௮சைக்கப்படும், 

27. அப்பொழுது மலுமகன் மிகுந்த 
வல்லமையோடும் மசிமையோடும் மே   
கள. (மத். 26-64. ) 

26, இவைகள் சம்ட விக்க தொடல் 
கும்போது, நீங்கள் ௮ண்ணார் க்துபார் 
த்து, உங்கள் தலைகமா உயாத்துங்கள், | ளிலுள்ளவர்கள் ௮தில் பிரவேசியாதி | எனென்றால் ணா Br seals 

(ரோ... 

  

-23.) 

20. பின்லும் அவர் அவர்களுக்குத் | 
திருவுளஸ். ,த்றின உவமையாவது: அத் | 
இமரத்தையும், சகல விருட் சங்களையும் 
L பாருங்க: சா. 

50). அவைகள் காய்க்கத் துவக்கும் ' 

போது, கோடைகாலம் சமீபித்திராக்க். | 

( 

51. அவ்விதமே நீங்களும் இவை 
கள் சம்பவிக்ெதைக் சாணும்போது, 
சாவேசுரனுடைய இராச்சியம் சமீப 
மாயிற்றென்று ௮றிரந்துகொள்ளுங்கள். 

32. இவையெல்லாம் ஈடந்தேறுமள 
வும், இந்தச் சந்ததி ஒழிரந்துபோவ 
இல்லையென்று உண்மையாகவே உங்க 
ளுக்குச் சொல்லுறேன். 

33. வானமும் பூமிதும் ஒழிந்து 
போம்; என் வார்த்தைகளோ ஒழிந் 
துபோகா து, 

  

24, எருசலேம் பட்டண த்தின் அழிவு உலகம் முடியமட்டும் இருக்குமென்றும் பூத 
| ஜாதியார் அதுவரையில் மற்ற ஜாதியார்களுடைய ௮இகாரச் துக்குள் அடஙிகியிருப்பார்க | 
| ளென்றும் அறிக.   
 



  

    

  

44. ஆனால் உங்கள் இருதயங்கள் 

ஒருவேளை பெருக்கனியாலும், குடிவெ 
இயாலும், இச்€வியத்தின் கவலைகளா 
ஓம் பாரமாகாதபடிக்கும், அந்த நாள் 
இடீரொன உங்கள்மேல் வராதபடிக்கும் 
உங்களமட்டில் எச்சரிக்கையாயிருங் 
கள்.   

| 85. ஏனெனில் (௮க்காளானது) பூமி 
யின் சர்வ பரப்பிலும் விக்கிற யாவர் 
மேலும் ஒர் வலைபோல் திடிரென 

வரும். 

. 80. ஆகையால் சம்பவிக்கப்போகிற 
' இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பித் 

| துக்கொள்ளவும், மலுமகன் முன்பாக 
' நிற்கவும் பாத்திரவான்௧ளென்று எண் 

  
'ணப்படும்பொருட்டு எக்நேரமும் ஜெ | 
, பம்பண்ணி, விழிப்பாயிருங்கள் என்று 
' திருவுளம்பற்றினார். 

| 87. பகற்காலங்களிலே ௮வர் தேவா 
' லயத்தில் CIS SAS SEO ET MD BUT 
। வார். இராக்காலங்களிலோ வெளி 
| யேபோய், ஓலிவமலை என்னப்பட்ட 
| மலையில் தங்குவார். 

88. ஜனங்களெல்லாரும் அவரு 
டைய வாக்கியத்தைக் சேட்கும்படி, 
அ.இகாலையில் எழுந்து தேவாலயத்தில் 
௮வரிடத்திற்கு வருவார்கள். 

29-ம். அதிகாரம். 

இறீஸ் தா TS HOO பாடுகளின் வரலாறு.   
J. Bf IDLIT Lp gi பாஸ்கா என்னப் . 

(பட்ட புளியாக அப்பப்பண்டிகை சமீ ' 
(மத். 26-25 மாத, 'பித்திருந்கன. 

14*-]1.) 

  கொள்ளுமரர்கள். 

லைசெய்யலாமென்று வழிதேடிக்சொ 
ண்டிருந்தார்கள். ஆயினும் ஜனத்துக் 
குப் பயர்திருக்தார்கள். 

5. அப்படியிருக்க, பன்னிருவரில் 
' ஒருவனுன இஸ்காரியோத் என்னப் 
பட்ட யூதாஸிடத்தில் சாத்தான் புகுந் 

தான். (மத். 20-14; ௮௬. 18-2.) 

போய், தான் ௮வரை எவவிதமாய் 
அவர்களுக்குக் காட்டிக் கொடுப்பதெ 
ன்று ௮வர்களோடே. பே௫னான்.   

5. ௮இனாலே ௮வர்கள் சந்தோஷப் 
| பட்டு, அவனுக்குப் பணங்கொடுக்க 

ஒப்பர் தஞ்செய்தார்கள். 

ட. அவனும் வாக்குக் கொடுத்து, 

ஜனக்கூட்டமில்லாதவேளையில், வ 
மாக் காட்டிக்கொடுக்கும்படி. சமயந் 
தேடி.க்கொண்டிருக்தான்.     

7. அப்பொழுது பாஸ்காவைப் பலி 
} 
॥ | யிடவேண்டிய புளியாத அப்பப் பண் 

| டிகைகாள வந்தது. 
| 

8. யேசுநாதர் இராயப்பராயும், 
| ௮ருளப்பனாயும் அனுப்பி: காம் பாஸ 
. காவை உண்ணும்படிக்குரீங்கள்போய், 
அதை ஆயகுதமபண ணுஙகள ol Sar 

BT. 

கே யத்தம்பண்ணும்படி. சித்தமா 
ப யிருக் மீர் என்று கேட்க, 

| 

1, மத். 20-ம் ௮. 17-ம். வசன வியாக்கியானம் காண்க, 

8, பாஸ்கா பண்டிகையிலே ஒரு செம்மறிப் புருவையைப் பலியிட வேண்டுமென்று 

சர்வேசுரன் யூதர்களுக்குச் கற்பித் இருக்தார். (லேவி. 2, 8-4-5.) அந்தச் செம்மறிப் புருவை 

யேசுசாதருக்கு ௮டையாளமுமாய் ௮ச்தப் பலியானது யேசுகாதர் கபாலம?ல்யில் செலுச் | 

| ஐம் பலிக்கு அடையாளமுமாயிருர் சதென்று வேதபாரகர் எல்லாரும் ஒருவாய்ப்பட ஒப்புக் 

2. பிரதான அசாரியர்களும் வேத 
பாரகரும் யேசுகாதரை எப்படிக் கொ. 

, 3, வன் பிரதான அசாரியர்களி | 
டத்திலும் அதிகாரிகளிடத்திலும் 

    
. அதற்கு அவாகள : நாங்கள ௭௫ 

| 
| 

| 
। 
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10, அவர் அவர்களைகோக்சச்சொன் 

தாவது : இதோ நீங்கள் பட்ணத் 
தில் பிரவேடிச்கையில், தண்ணீர்க் 
குடஞ் சுமந்து வருறெ. ஒரு மனிதன் 
உங்களுக்கு எதிர்ப்படுவான் ; அவன் 
பிரவேக்கும் வட்டுக்குள் நீங்களும் 
அவனைப் பின்சென்று போய், 

1]. அந்த வி ட்டெஜமானைப்பார்த்து? 

நான் என் சீஷர்களோடககூட பாஸ்கா 
வை உண்ணும்படியான இடம் எங்கே 

என்று போதகர் உம்மிடத்தில் கேட் 
கருர் என்று சொல்லுங்கள். 

12. அப்பொழுது அவன் விசாலமும் 
சிறந்ததுமான ஜர் YF oar சாலையை 
உங்களுக்குக் காண்பிப்பான். அதிலே 
நீங்கள் ஆயத்தஞ்செய்யுங்கள் என்ளார். 

18. அவர்களும் போய், அவர் தங்க 
ஞக்குச் சொன்னபடியே கண்டு, பாஸ் 

காவை ஆயத்தம் பண்ணிஞர்கள். 

11. பின்பு கேரமானபோது, ௮வ 

ரும் ௮வரோடுகூடப் பன்னிரு அப் 
பாஸ்தலரும் பக்தியமர்ர்தார்கள். 

(மத். 20-20; 1மாற். 14-17.) 

15. அப்பொழு முது ௮வர் அவர்களை 
கோக்கி : நான் பாபெடுவதற்குமுன் 
னே 2), தப் பாஸ்காவை உங்களோடு 
"கூட உண்ணும்படி ௮சைமேல் அசை 
ணன 

16. 

idee oe இராச்சிய த்தில் 

நிலை றவேறுமளவும், நான் இதை உண் 

    
பதில்லை என்று உங்களுக்குச் சொல் | 
wae றன் என்டர், 

னனில் இ; இர்கேரமுதல் இது. 

    

பகிந்து கொள்ளுங்கள். 

    
, எவன் இப்படிச் ் செய்யப் போகிருனெ 

17. பின்னும் ௮வர் பாத்திரத்தை '। 
எடுத்து, ஈன்றியறிர்த தோத்திரஞ் | 

1 

i | 
| 

செய்து தருவுளம்பற்நினதாவது 2 இ 
தை நீங்கள் வாங்கு, உங்களுச்குள்ளே 

18. ஏனெனில் சாவேசானுடைய 
இராச்சியம் வருமளவும், கான் இராட்ச 
TF தீதைப் பானம்பண்ணுவதில்லை 
என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் 
என்முர். 

10. பின்னும் ௮வர் ௮ப்பத்தை எடு 

தீது, நன்றியறிர்த தோ த்திரஞ்செய்து, 
அகைப்பிட்டு, அவர்களுக்குக் கொடுத் 

து: இது உங்களுக்காகக் கொடுக்கப் 
படுகிற என் சரீரம், என் நினைப்புக் 
காக இதைச் செய்யுங்கள் என்ஞார். 

(1. கொரி. 11-24.) 

  
20. இர்தப்பிரகாரமாய் சனத்து 

க்குப்பின், பானபாத் Br gon தயும் (எடு 

தீதுக்கொடுத்து): இந்தப் பாருஇரம் 
PG) OREN BF சிந்தப்படும் என் இரத் 

தத்தில் புது உடன்படிக்கையாயிருக் 
கிறது என்ரு. 

21. ஆயினும் இதா, என்னைக் கா. 
ட்டிக்கொடுக்கிறவனுடைய கை என் 
னோடு மேசையிலிருக்கிறது. (மத். 
20-11; மாற, 14-20: ௮௬. 18-18.)   

22. மனுமபகன் ( தம்மைக்குறி, + i) | 
நிரூபிக்கப்பட் டபடியே போ Bayt 5 | 

அகிலும் ந்த மணிதனால் காட்டிக் 
கொடுக்கப்படுவாரோ, அரத மனித 
னுக்கு ஐயோ கேடு! என்றார். (சங், 

2. அப்பொழுது அவர்கள் : நம்மில் 

ன்று தங்களுக்குள்ளே விசாரிக்கத் 
தொடங்கினார்கள். 

  

18. இனி நான் பானம் பண்ணுவதீவலை :-- இந்த வாக்யெத்சை யேசுரகாதர் சுவாமி 
தேவுதற்கருணை உண்டாக்கினபின் உரைத்ததாக ர்ச். மத்தேயு எழுியிருக்கிருர். ஆசை | 
யா ல் இதை ஆண் டவர் இருமுறை உரைத்தாரோன்று சொல்ல இடமுண்டாமே. . வ 
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24. அல்லாமலும் தங்களில் ௮இக 
பெரியவனாகக் காணப்படுகிறவன் யார் 
என்று அவர்களுக்குள்ளே ஓர் வாக்கு 
வாதமும் உண்டாயிற்று, 

2௦. யேசுநாதரோ வஅுவர்ககா நோ 
க்க: புறஜ £தியாருடைய இராஜாக்கள் 
அவர்கள்மேல் காறுபாறு பண்ணுகி 
முர்கள். அவர்கள்மேல் ௮இகாரமுள் 
ளவர்களும் உபகாரிகளென்று ௮ழைக் 
கப்படுகிஞர்கள். 

20. ஆனால் நீங்கள் அப்படியல்ல ; 
உங்களுக்குள்ளே பெரியவனுபிருக்கிற 

வன் சிறியவகைவும், தலைமையாயிருக் 
இறவன் பணிவிடைச்காரனாகவும் இரு 
க்கக்கடவானாக. 

97. ஏனெனில் பக்இியிலிருக்கிறவ 

னோ, பணிவிடை செய்கிறவனோ சாவ 

ன் பெரியவன் 2 பர இியிலிருக்கிற வ 

னல்லவா? தரணும் நான் உங்கள் மத் 

இயில் பணிவிடை செய்கி றவளைப்பே. r 
லிருக்கறேன். 

98. எனக்கு நேரிட்ட Csr stars 

ளிலே என்னோடு நிலைகின்றவர்கள் நீங் 

களே. 

90). என் பிதாவானவர் 

| இராச்சிய த்தை or ற்படுக் தின துய ITB, 

நானும் உங்களுக்கு ஏழ்படுத்துறேன். 

  
1 

él னக்கு 

50. அ௮தினிமித்தம் நீங்கள் என் இ 

ராச்சிெயத்திலே என் மேசையில் போ 

  

சனபானம்பண்ணுவதுமன்றி, இஸ்ரா 
யேலின் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களை 

யும் நடுத் தீர்க்கிறவர்களாய்ச் இம்மாச 
னங்களில் உட்காருவிர்கள் என்றார். 

1. மீளவும் ஆண்டவர் திருவுளம் 
பற்றினசாவது: சீமோனே சீமோனே, 

இதோ உங்களைக் கோதுமையைப் 
போல புடைக்கும்படி சாத்தான் கே 
ட்டுக்கொண்டான், 

32. நானோ உன் விசுவாசம் தளரா 

தபடி. உனக்காக வேண்டிக்கொண்டே 

ன். ஆகையால். நீ ஒருதரம் மனந்தி 

ம்பினபின்பு, உன் சகோதரரை உறு 
ப்படுத்து எனளுூர், 

88. அதற்கு அவர் : அண்டவே, 
உம்மோடுகூட சிறைச்சாலைக்கும் மர 
ணத்துக்கும் உள்ளாக ஆயத்தமாயிரு 

க்கிறேன் என்று சொல்ல, 

  
94. யேசுநாதர் வரை நோக்கி: 

இசாயப்பா, நீ என்னை அுறியேனென் 
று மும்முறை மறுதலிப்பதற்குள்ளாக 
இன்று சாவல் கூவாதென்று உனக்குச் 
சொல்லுகிறேன் என்ஞார். பின்னும் 
அவர்களைப் பாரத்து: (மத். 26-34; 

மாற். 14-30.) 

30. கான் உங்களைப் பணப்பையும் 
சாமான்பையும் பாதரட்சைகளுமில் 
லாமல்: ௮னுப்பினபோது, ஏதேனும் 
உங்களுக்குக் குறைவாயிருந்ததோ , 
என்க, (மத். 1-9.) 

  

  
  

51, இவ்வாச்யெத்தில் சொல்லி மிருக்றெபடியே,, மனிசமைச் சோதிக்கிறதற்கு தேத 

லாய்ப் பசாசு சர்வேசுரனிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொள்ளுறெ து.       ஈல்லவர் கடைய         புண்ணியம் விளங்கவும், அவர்களைச் தாழ்ச்சியில் உறுஇப்படுத்தவும், அவர்களுக்கு மோட்ச | 
சம்பாவனையைப்பெருகப்பண்ணவும் சர்வேசன் ௮வர்களைச் சோதிக்கும்படி பசாசுக்கு உதி 

தரவு கொடுக்கறொர். சோதனையான கெட்டவர்சளுக்குச் தண்டனையாசவும் அவர்களு 

டைய அ௮ங்காரத்தைத் தாழ்த்சவும் ஈல்லவர்களுக்குப் பயஞகைவும் உதவுறபடியினாலே |, 
பசாசு அவர்களைச் சோ இக்கும்படி. ஆண்டவர் விடை கொடுக்$முர். 

82.  இவ்வாச்கியத்தினாலே அர்ச். இராயப்பர் திருச்சபைக்குச் தலைவராயிருந் து மற்ற 

அப்போஸ்தலர்களையும் ஈடப்பிக்ச ௮இகாரம் பெற்றவரொன்று தெளிவாய் அதிந்துகொள் 

ளலாம்,     
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86. அவர்கள் : ஒன்றும் குறைவா 

பிருந்ததில்லை என்றார்கள். ௮ப்பொ 
முது அவர் அவர்களை நோக்கி: இப் 
பொழுதோ, பணப்பையை உடைய 
வன் ௮தை எடுத்துக்கொளவானாச ; 
அப்படியே சாமான் பையையும் எடுத் 
அதக்கொள்வானாக ; பட்டயம் இல்லாத 
வனும் தன் அங்கியை விற்று, ஒன்மை 
வாங்கிக்கொள்ளக்கடவான். 

of. எனெனில் அக்கிரமிகளோடு 
எண்ணப்பட்டாரொன்று எழு; தப்பட் 

க்கிற இந்த வாக்கியமும் என்னிட 
சல நிழைவேறவேண்டுமென்று உங் 
ளுக்குச் சொல்லுகிறேன் ; ௮தேதெ 

னில் என்னைப்பற்றியவைகள் முடிவ 
| டைசன்தன என்முர். (இசை. 53-12.) 

| 

  
88. அப்பொழுது Muresan : ஆண் 

,டவரோ, இதோ இங்கே இரண்டு பட் 
'டயமிருக்கின்றத என்முர்கள். அவ 
ரோ: போதும் என்று அவர்களுக்குச் 

, சொன்னார். 

' 80. பின்னும் ௮வர் வெளியே புறப் 
| பட்டுத் தம்முடைய வழக்கத்தின்ப 
டியே ஒலிவ மலைக்குப்போனார். சீஷா் 
களும் அவரைப் பின்சென்று போனா 
gor. (wg. 26-36; wry. 
<7. 18-1.) 

போது அவர்களை கோக்க : 

பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி, 

41, 
  

    

Ag. அப்பொழுது Gen oh 

ன்று ஒரு கேவதாதன் அவருக்குத் 
தோன்றி, ௮வரைத்தேம்றினார். அவ 
ரோ அவஸ்தையாக, வெகுநேரம் 
ஜெபித.துக்கொண்டிருக்கையில், 

44. அவருடைய வேர்லை இரத் 
தம் துளிகளைப்போல நிலத்தில் விழுந் 

த்து, ் 
45. பிற்பாடு ௮வர் ஜெபத்தினின் 

அ எழுந்து, தம்முடைய சீஷர்களிடத் 
இல் வந்து, அவர்கள் துக்கத்தினாலே 
நித்திறை செய்கிறதைக்கண்டு, 

40. அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் நித் 
இரை செய்வானேன்? எழுத்திருந்து, 
சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு ஜெபடஞ் 
செய்யுங்கள் என்முர். 

11. ௮வர் இன்னம் பேசிக்கொண் 
டிருச்கையில் இதோ, ஜனக்கூட்டந் 
தோன்றினது. அன்றியும் பன்னிருவ 

ரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ் என்பவன் 
அவர்களுக்கு முன்னாக நடந்து, யேசு 
நாதரை முத்தஞ்செய்யும்படி. ௮வரிட 
தீதில் நெருங்கினான். (மத். 26-47; 

' மாற், 14-19; 70H. 18-3.) 
14-32; | 

40. வர் அவவிடத்தில் சேர்ந்த - தனைக் காட்டிக்கொடுக்கிருய் என்ளர், 
நீங்கள் 

சோ தனைக்குட்படா தபடிக்கு ஜெபம் ப 

$8, யேசுநாதரோ அவனைப் பார் 

தீது: யூகாஸே, முத்தமிட்டோ மனும 

10, அப்பொழுது ௮வளாச் சுற்றியி 
| ருந்தவர்கள் சம்பவிக்கப்போகிறதைக் 

் * * a ° . ட . ; 

2 தாட்படியிட்டு மேேண்டிக்கொண்டகதா . 

வது: (மத்.20-30; மாற். 14-94.) 

48. பிதாவே, தேவாருக்குச் சத்த . 
'மானால் இந்தப்பாத்திரம் என்னைவிட்டு ' 

ன்படிமே அகட்டும் என்றார். 
கலக் அவை. 

ீக்கப்பண்ணியருளும் ; ஆகிலும் என் | தாரமாக? 
மனதின்படியல்ல, உம்முடைய மனதி | என்றுசொல்லி, ௮வனுடைய காதைத் 

| தொட்டு ௮வனைச் சொஸ்தமாக்கினார், 

, கண்டு: ௮ண்டவரே, வாளால் வெட்டு 
தாம் அ வர்களிடத்தினின்று ே 3 (> — , ”  வோமா? என்று கேட்க, 

 கல்லெறிதாரம் பிரிந்துபோய், apps 

OW. அவா களில் ஒருவா பெரிய குரு 

ப வினுடைய ஊழியனைத் தாக்கி, ௮வனு 
| டைய வலது காதற வெட்டினா, 

21. அனால் யேசுநாதர் மாறுத் 
இம்மட்டில் நிறு த்துங்கள 

  

36.             <A பயம் I i fad a ota 

லூக், 10-ம் ௮. 4-0 ase வியாக்யொனம் சாண்க,
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88. பிற்பாடு யேசுநாதர் தம்மைப் 
பிடி.க்கவந்த பிரசான gen hut eden 

யும் தேவாலயத்தின் அதிக ஈரிகளையும் 
மூப்பர்களையும் பார்த்து : ஒரு கள்ள 
ளைப் பிடிக்கவருவதுபோலக் கத்திக 
ளோடும் தடி.சளோடும் வந்தீர்களோ? 

98. நான் காள்தோறும் தேவாலயகச் 
தில் உங்களோடிருக்கையில், நீங்கள் 
என்னைப்பிடிக்கும்படி கை நீட்டவில்லை. 
ஆனால் இதுவே உங்கள் கேரமும் இரு 

ன் வல்லமையுமாயிருக்கிறது என் 
ரூர். 

94. அவர்கள் வரை ப்பிடிதீது, 
பெரிய கு 
கொண்டு 
தூரத்திலே பின்சென்ளூர். (மத். 26- 
9/3 மாற், 14-58; ௮ர.18-24,) 

5. பின்பு அவர்கள் முற்றத்தின் : களோவெனில் ௮வரை அடித்துப் பரி 
நடுகிலே நெருப்பைமூட்டி, அதைச் ட யாசம் பண்ணினார்கள். 

௨ ட்கார்ந்துகொண்டி ருக் | சுற்றிலும் 

வின் வீட்டுக்குக் கூட்டிக் ' 

பானார் கள். இரா யப்பரோ ' 

  

  

கையில், இராயப்பரும் அவர்கள் மத்தி 
பிலிருந்தார். (மத். 20-00 : 

00; ௮௫. 18-35.) 

20. ௮வர் நெருப்பண்டையில் உட். 
கார்ந்திருக்கிறக்தை ஒரு வேலைக்காரி 
கண்டு, ௮வரை உற்றுப்பார்த்து: இவ! 

னும் ௮அவனோடிருக்கான் என்றாள். 

37. அதற்கு ௮வர்: ஸ்திரீயே அவனை 
அறியேனென்று சொல்லி மறுதலித் 
தார், 

58. சற்றுநேரத்துக்குப் பின்பு, வே 
ஜொருவன் அவரைக் கண்டு: நீயும் 
அவர்களில் ஒருவன் என்றான். அனால் 
இராயப்பர்: ஓ மனிதனே, நான் 
அல்ல என்ருார். 

29. அதற்குமேல் இடையில் ஏறக் : 
குறைய ஒருமணி கேோமானபின்பு வே 
ஜொருவன் : நிச்சயமாய் இவனும் ௮வ 

மாத், 14- | | 
i 

| 

  

  

னோடிருந்தவன், ஏனெனில் இவன் கனி 
லேயன் என்று சாஇத்தான். 

00. ௮தந்கு இராயப்பர்: மனிதனே, 
நீ சொல்லுகிறதை அறியேன் என்முர், 
௮ வர இன்னம் அப்படிச் சொல்லிக் 
கொண்டிருக்கையிலே சாவல் கூவிற்று. 

01. அப்பொழுது கர்த்தர் திரும்பி, 
இராயப்பரைக் கண்ணோக்கிப் பார்த் । 
கார். இராயப்பரும்: சாவல் கூவுமுன் ! 

மும்முறை என்னை மறுதலிப்பாயெ | 
ன்று ௮ண்டவர் சொல்லியிருந்த வாக்! 
Bi FO gs நினைத் துக்கொண்டு, (மத். ! 

20-94; மாத, 14-30; அரு. 13-38.) 

      
02. உடனே வெளியிற் புறப்பட்டுப். 

போய், மனங்கசந்து அழுதார். | 

| 
63. யேசுசாதரைப் பிடித்த மனிதர் | 

| 

04. அவருடைய சண்களையுங்கட்டி. 

அவரை முகத்திலும் அறைக்து 2 உன் 
னை அடி.தீதவன் யாரென்று தர்க்க தமி 
சனமாயச் சொல்லென்று அவரா | 
வினாவி, | 

05. இவை முகலான Sma காரிய 
ங்களை அவருக்கு விரோதகமாய்ச்சொல் 
லி, தாஷணித்துக்கொண்டிருக்தார்கள். 

00. மீளவும் பொழுது விடி.ககவுடனே 
ஜன த்தின் மூப்பர்களும் பிரகான ஆசா 
ரியர்களும் 'வேதபாரகர்களுய் கூடி, 
அவரைத் தங்கள் சங்கத்தின் முன்பா 

கக் கொண்டுபோய்: நீ கிறிஸ் துவானால், 
எங்களுக்குச் சொல் என்றார்கள். (மத். 
27-1; wrp. 15-1.) 

07. அதற்கு ௮வர் : நான் உங்களு 
க்குச் சொல்வேனாகில், நீங்கள் என்னை 

விசுவ௫ிக்கவுமாட்டீர்கள் ; 

  

  

53. 
படுகழுர்கள். 

டநள் என்னும் வார்ச்சையினாலே ௮க்கரமிகளும், பசாசுகளும் குதிக்ச்ப்   
  

 



நமை 

(216 லூக்காஸ் 28- 9) Barn, 

selmanddiorineg!> 

  

68. நான் உங்களை வினாவுவேனாகில் 
எனக்குப் பதில்சொல்லவுமாட்டீர்கள் ; 
என்னைப் போகவிடவுமாட்டீர்கள். :   

09. அகிலும் இதுமுகல் மனுமகன் | 
, சர்வேசுரனுடைய வல்லப வலதுபாரி 
 சத்திலே உட்கார்இருப்பார் என்முர், 

70. ௮ப்பொழுது எல்லாரும் ௮வ 

மைப் பார்த்து : ஆகையால் நீ சர்வே 
சரனுடைய சுதனோ என்று கேட்க, 
யேசுநாதர் : நீங்களே சொல்லுகிறீர் 
கள என்ளுர். 

va அதற்கு அவர்கள: இன்னம் கம 

க்குச் சாட்ச்வேண்வெடுசன்ன * ௮வ 

ன் வாயாலே நாம் கேட்டோமே என் 

(pT aa. 

இலம், 

இறீஸ் தரா தருடைய பாடுகளின் தொட! 

௪௪, 

அதிகாரம். 

1. அப்பொழுது அவர்களுடைய 
கூட்டமெல்லாம் எழுந்திருக்க, ௮ வர் 
கள் Hacer பிலாகத்துவினிடத்தில் 
கூட்டிக்கொண்டுபோய் : 

ருக்கு வரி செலு த்தவேண்டா மென்று 
விலக்குகிறதையும், தன்னைக் கிறிஸ்து 
வாயே இராஜா என்று சொல்லுகிற 

குற்றஞ்சாட்டத் தொடங்கினார்கள். 

3. பிலாத்து ௮வணாப் பாரத்து : 
நீ யூதருடைய இராஜாவோ என்று 
கேட்டான். வரோ மறுமொழியாக: 
நீரோ சொல்லுகிறீர் என்றார். (அழு. , 

| | 18-33.) 
  

      

தையும் கண்டோம் என்று அவர்மேல் : 

 மிசவுஞ் சந்தோஷப்பட்டான். 
“னில் அவரைக் குறித்து ௮கேக காரி 

, அவரைப் பார் க்கும்படி, 

2, இவன் எங்களுடைய ஜனத்தை 

அடியோடு கலக்குகிறதையும், செசா ங்களைக் குறித்து அவரிடத்தில் கேட் 

68: கான் இந்த மதுஷனிடத்திலே 
ஒரு குற்தக்தையுக் காணேன் என்று 
சால்ல, 

9. அவர்கள் இக உக்கரமத்தோடு: 
இவன் கலிலேயாநாடு தொடங்கி இவ் 
விடம் மட்டும், யூதேயா தேசமெக்கும் 
போதி, க்்துக்கொண்டு, ஜன.) கக் சல 
கப்படுத்துகருன் என்ரர்கள். 

அனால் கலிலேயா என்பதைப் 
பிலாக்து கேட்டவுடனே, இந்த மனி 
கன் சலிலேயனோ என்று வினாவி, 

[. அவர் எசோதின் Bats gpd 
கு உட்பட்டவன்று அறிந்து, ர் 

நாட்களிலே எருசலேமில் வந்திருந்த 

எசோதினிடக்கிற்கு ௮வரை அனுப் 
பிணான். 

8. எரோது யேசுநாதனாக் கண்டு 
ஏனெ 

a) . ~ . ச ம 7. . 

யங்களைச் சேள்விப். /ட்டி௬க்ததினாலும், 
Dy att ஏனும் Lf Boddy செய்வதைக் 

ச) ௩௮ கடு f காணலா பான று நம்பிய ருந்ததி னாலும், 

செகொளாய் 
ஆத்திருந்தான். 

0. அதலால் அவன் அேசவிஷய 

டான். ஆயினும் அவர் அவனுக்கு ஒரு 

பதிலுஞ்சொல்லவில்லை. 

10. (ரதான ஆசாரியரும், வேத 

, பாரகரும் ஓயாமல் அவர்மேல் கு 

 ராணுவத்தோடுகூட அவரை 

ற்ஞ் சாட்டிக்கொண்டே நின்முர்கள், 

1]. அப்பொழுது எரோது தன் 
நிர 

இத, Bi, அவருக்கு ஒரு வெள்ளை வஸ் 

. தரத்தை உடுத்திப் பரியாசம் பண்ணி, 
4. அப்பொழுதுபிலாத்து பிரதான | அவரைத் இரும்பப் பிலாத்துவினிட/ 

ஆசாரியர்களையும், ஜனங்களையும் நோ 
Fo gy ate aca 

அல் அனுப்பினான். 
  

2 செசாநக்த வரி$- லூக். 20-ம் wa 95-ம் வசன வியாக்யொனம் காண்க. 
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லூக்காஸ் 99-ம் அதிகாரம். 
  

12. முன் ஒருவருக்கொருவர் பகை | 

வர்களாயிருக்கத எரோதும், பிலாத்தும் 
அன்றைக்கே சிகேதெரானார்கள். 

13. அப்பொழுது பிலாத்து பிர 
தான அசாரியர்களையும், ௮திகாரிகளை 
யும், ஜனங்களையும் கூட்டமாயழைகத்து, 

14. அவர்களை நோக்கி: ஜனங்களைக் 
கலகப்படுத்துகறவனாக இந்த மனிகனை 
என் வசத்தில் ஒப்புவித்தீர்கள். ஆயி 

னும் இதோ, நான் உங்கள் முன்பாக 
"விசாரணை செய்தும், நீங்கள் இவன் 
மேலே சாட்டுகிற குற்றங்களில் ஒன் 
றையும் இவனிடத்தில் காணவில்லை. 
(அரு. 18-88; 19-4.) 

நான் அலுப்பினேன். 

இதோ, 

13. எரோது முகலாய் ஒன்றும் 
காணவில்லை; அவரிடத்தில் உங்களை 

௮ பினும் 

மரணத்துக்குரியதொன்றும் 
இவனுக்குச் செய்யப்படவில்லை, 

10. ஆதலால் இவனைத் தண்டித்து 
விடுதலையாக்குவேன் சான்றான். 

| 7. எனெனில் பண்டிகைதோறும் 
அவர்களுக்கு ஒருவனை விடுதலையாக் 

| 
॥ 

| 
| 
| 

  

யும் 

குவது ௮வனுக்கு அவசியமா பிருந்தது. 

16. அப்படியிருக்க : இவனை நீக்கி, 
பரபாஸை எங்களுக்கு விடுதலையாக் 
கும் ஏன்று ஜனக்கூட்டமெல்லாம் 
ஒருப்படக் கூ.வினது. 

109. அர்தப் பரபாஸென்பவன் 
பட்டணக்கிலே நடக்க ஓஜா சலாபத்தை 

கொல்ையாதகத்தையும் பற்றிச் 
சிறையில் போடப்பட்டிருக்கான், 

20. ஆயினும் பிலாத்து யேசுநா 
கரை விடுதலையாக்க மனதாயிருந்து, 
மறுபடியும் அவர்களிடத்தில் Oise 

னான். 
21. ஆனால் அவர்கள்: இவனைச் சிலு 

வையில் அுழையும், சிலுவையில் ௮மறை 
யும் என்று திரும்பத் திரும்பக் கூக்குர 
லிட்டார்கள், 

  

  

தில் காணேனே. ஆகையால் இவனைத் 
தண்டித்து விடுதலையாக்குவேன் என் 

L
p
 

e
e
 
a
 

22. அவன் மூன்முமுறையும் அவர் 
களைப்பார்த்து. இவன் என்ன பொல். 
லாப்புச் செய்தான்? மரணத்துக்கு 
ஏதுவான ஒரு குற்றமும் இவனிடத் 

முன். (மத. 27-23; மாற். 15-14.) 

23. என்றாலும், ௮வர்கள் பேரினாச் 
FOLD, ௮வனாச் சிலுவையில் றை 
ய வேண்டுமென்று சலஞ்சாஇஇத்துக்   கேட்டுக்கொண்டு Sew capt sot . அவர் 

களஞுடைய கூக்குரல்களும் 

லும் உக்கிரமமானது. 
பென்மே 

24. ஆசையால் அவர்களுடைய ! 

விண்ணப்பம் நிறைவேறவேண்டுமெ ! 
ன்று பிலாத்துத் தீர்மானித்து, 

22. கலாபத்தையும் கொ லைபாதக 

திதையும்பற்றிச் சிறைச்சாலையில் போ 
டப்பட்டி.ருந்தவனை அவர்கள் கேட்டு 

க்கொண்டபடியே விடுதலையா க்கி,யேசு 

நாதரை அவாகளுடைய இஷ்டதது | 
க்குக் கையளித்தான். : 

20. அவர்கள் அவரைக் கூட்டிக் 

கொண்டுபோகும்போது, கரொாமத்திலி 
(hig UH» சீரோனையூரானாகிய 
சீமோன் என்னப்பட்ட ஒருவனைப்பிடி. 

தீது, யேசுகாதருக்குப்பின்னால் சிலு 
வையைச் சுமக்கும்படி அதை ௮வன் 

மேல் வைத்தார்கள். மதி. 24-22) 

மாத். 15-21.) 

21. அப்பொழுது ஜனங்களும் ௮வ 
 ரைப்பற்றிப் புலம்பி ௮ழுகிற ஸ்திர்க. 
ளும் பெருங்கும்பலாய் ௮வரைப் [ன் : 

சென்றுபோனார்கள. 
| 
| 

28. யெசுநாதரோவெனில் அவர் ' 
கள் முகமாய்த் திரும்பி, இருவுளம்பற் 
றினதாவது : எருசலேம் குமாரத்தஇ। 
களே, என்னைப்பற்றி அழாமல், உங்க | 
ளையும் உங்கள் மக்களையும்பற்றி அழு 

௩ ௪ * 

ங்கள். 

 



  

தமி இந. தூக்காஸ் 20-ம் அதினரம் 

    

ரம், | | 

  

  

20. அசேனென்றால் மலடிகள் பாக் 
| செவதிகளென்றும், . பிள்ளை பெருத | 
 உதரங்களும் பாலூட்டா ச கொங்கை '। 

, களும் பாத்தியம் பெத்றவைகளென் 
IG சொல்லப்படும் நாட்கள் இதோ 

வரும், 

20. ௮ப்பொழுது மலைகளை கோகி, 
'சாங்கள்மேல் விழுங்களென்றும், குன்று 

 களைகோக்கி : எங்களை மூடிக்கொள் 
ளுங்களென்றும் சொல்லக் துவக் 
வார்கள். (இசை. 2-19 : சே. 10-8; 

| காட்டி, 6-16.) 

1. ஏனெனில் பச்சை மாக்றுக்கு 
இவைகளைச் செய்தால், பட்ட மரக 
அக்கு என்ன அகும் சான்். 

2. ௮ன் நியும் கு GVA ளிகளா கிய 

வேலே இர ண்டுபேரும் அவே a Oem. 

டக் கொல்ப்படும்படி. கூட்டிக்கொண்டு 

போகப்பட்டார்கள். 

33. <b att Bart கபால எ்கலமென் 

-னும் இடத்திலே சேர்ந்தபின், அங்கே 

-அவனாயும், அவருடைய வலது பக்க 

தீதில் ஒருவனும் இடது பக்கத்தில் 
ஒருவனுமாக இரண்டு கள்ளாகளையுஞ் ' 
சிலுவையில் அறைந்தார்கள். (மத். 

27-33: wip. 15-22 

34. அப்பொழுது யேசுநாதா: பிதா 
வே! இவர்களுக்கு மன்னிக்தருளும், 
ஏனெனில் தாங்கள் செய்கிறது இன்ன 
கென்று அறியாதிருக்கிுர்கள். என் 
மூர். அவர்களோ ௮வருடைய வஸ் 
இரங்களைப் பங்கிட்டு, அவைகளின் 
மேல் சீட்டுப்போட்டார்கள். (மத, 

5-44.) 

பார்க்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அவர் 
'களோடுகூட அதிகாரிகளும் ௮வரைப் 
பரியாசஞ் செய்து : இவன் மற்றவர்க 
ளை இரட்சித்தானே, இவன் சரவேசுர 
னால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட இறிஸ் 
  

| 

  

உன் 7 BOT 

  

£னால், தன்ளைத்தானே நாட்டித் | 
துக்கொள்ளட்டும் என்ரூர்கள். 
   

20. போர்ச் சேவகரும், pau g 

இல் நெருங்கி, அவருச்குக் காடியைக் 

கொடுத்து, | 

* 
A 

பத மி யூகருடைய இராஜா வானுல் 

இரட்சிக்துக்கொல என்று ! 
சொல்லி, அ௮வணாப் பரியாசம் பண்ணி 
ஞர்கள், 

38. இவன் யூதருடைய இளா! 
என்று இரோக் லத்தின், எபிரேய எழுதி 

துகளில் எழுதப்பட்ட பட்டயமும் | 
அவருக்கு மேலாக வைக்கப்பட்டிருர். 

Bl 

21. அல்லாபலுஞ் சிலுவையில் 
தொங்கின கள்ளர்சளில் ஒருவன் ௮வ 
ரால் தூவிணிகத்து. 8 கறிஸ்துவா னால் 
உன்னையும். எங்களேயும் இரட்சிக க். 

கொள் என்முன் 

AQ, மற்றவனே மறுமொழியாக 
அவனைக் சண்டித்து : நீயும் இந்த க் 
கனைத் Bi ப்புக்குள் arin eS cam ம், Fn | 

ம் ௪ + . ) 

வேசரனுக்குப் பயப்பட சிறுகில்லையோ? 

41. age இது நியாயந்தான். 
். நம்முடைய செய்கைகளுக்குக் தக்க. 

௮ம். 19-17.) ப சம்பாவனையைப் பெறுகிறோம். Bas. 

ரோ ஒரு பொல்லாப்புஞ் செய்சவால்ல : 

| இன்றே மீ என்னோடு கூடப் பரகதி 

. ர டு டட. யிலிருப்பாயென்று மெய்யாகலே உன 
26. அப்போது ஜனங்கள் நின்று ! 

    

. என்று சொல்லி, 

142. யேசுகாதரைஙோக்கி : சுவாமீ, 

தேவார் உம்முடைய Qu TERUG HG | 

சேரும்போது அடியேனை நினை BB 

GILL என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான். 

வனை கோகி: fn}, யேசுகாதர் 

க்குச் சொல்லுகிறேன் என்முர், : 

14. அப்பொழுது ஏறக்குறைய : 
அரும் மணி நேரமாயிருந்கது. ஒன். 
பதாம் மணிவனாயில் கழண்ட வமெக் 
கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று. . பர 

 



  
பிதாவே! இவர்களு£கு மன்னிச்சருளும்) ஏனெனில் சாங்கள் செய்க ௪ இன் 

4 

னதென்று அரியா இரு £திரார் aor. 

“gang! தேவரீர் உம்முடைய இராச்சியச்தில் சேரும்போது அடியேனை நித 
39 

தருளும். 
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ன்று சர்வேசுரனை ஸ்தூதித்தான். 

| 

| 
| 

| 

| 

| 

t 

49. அப்பொழுது சூரியனும் இரு 
ஸ்பபோயிற்று, தவாலயத்தின் இரை 
ச்சிலையும் நடுவில் இரண்டாகக் இழிர் 

ஹஸ் 
பு 

40. யேசுகாதரோ உரத்த சத்த 
மாய்க்கூப்பிட்டு : ொவே, என் த் 
துமத்தை உம்முடைய கரங்களிலே 
ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் என்ர். இவை 
களைச்சொல்லி உயிர்விட்டார். (சங். 
30-6.) 

17. அப்பொழுது சம்பவித்ததைச் 

செந்தாரியன் கண்டு : மெய்யாகவே, 
இந்த மனுஷன் நீதிமானா யிருந்தாசொ 

18. இந்தக் கண்ணராளியைப் பார் 
க்கும்படி வந்திருந்த ஜனங்களெல்லா 
ரூம் நடந்தவைகளைக் கண்டு, தங்கள் 
மார்பில் ௮றைந்துகொண்டு, இரும்பிப் | 

போனார்கள். 

  
19. அவருக்கு அறிமுகமாயிருந்த 

சகலரும், கலிலேயாவிலிருந்து ௮வ 
ரைப் பின்சென்றுவர்த ஸ்திர்களும் 
தூரத்தில் கின்று, இவைகளைப் பார்த் 
துச்கொண்டிருந்தார்கள். 

(0. அப்பொழு இதோ, யோசே 
பபு சான்னும் ஓருவரிருகதார். இவர 

சங்கத்தைச் சேர்ந்தவரும் கஈல்லவரும் 
நீதிமானுமாயிருந்தார். (மத். 27-57 ; | 

மாற். 15-13 ; ௮௫. 10-38.) 

51. இவர் யூதர்களுடைய லோ | 
| சனைக்கும் செய்கைகளுக்கும் உடன் 

| ணமாகிய அ௮ரிமத்தியாவிலிருஈது வந்த 

| 

பட்டவரல்ல ; யூதேயாவின் ஒரு பட்ட 

ப
ெ
வ
வ
த
ம
க
க
ய
ட
 

. . 
வரும், சர்வேசுரனுடைய இராச்சிய 
த்துக்கு எதிர்பார் த்திருகதவழுமாகிய | 
இவா், | 

௦9, பிலாதறுவினிடத்தில் போய், 
யேசுகாதருடைய சரீரத்தைக் கேட்டு, 

53. ௮தை இறக்கப் பரிவட்டத்தி 
னால் சுற்றிப் பாமையில் வெட்டப் 

ar சூர 

  
படக வடட ஆ சைக வரி 

  

பட்டதும் அதுவரையில் ஒருவலுமல் | 
ஜேமிக்கப்படாதுமான ஒரு கல்லறை |' 
யில் ௮வரை ஜேமித்தார். 

24, அத்த நாள் ஆயத்த காளாயிரு 
நதது ; ஓய்வுகாளும் ஆரம்பிக் வே 
சாயாயிருந்தது. 

95. கலிலேயாவிலிருந்து” ௮வருட 
னே கூட வந்திருந்த ஸ்இரிகளும் பின் 
துடர்ந்து, சல்லறையையும் ௮தஇிலே 
சரீரம் வைக்கப்பட்ட விதத்தையும் 
பார்த்துக்கொண்டிருந்து, 

௦0. இரும்பிப்போய், கந்தவர்க்கங் । 
களையும் பரிமள தைலங்களையும் முஸ் 
தப்புச் செய்து, ஓய்வுநாளில் கற்பனை ' 
பின்படியே ஓய்ர்திருந்தார்கள். 

        

  

94-ம், அதிகாரம். 

இறீஸ்துகாதர் உயிர்த்து, அகேகருக்குத் தரி 

சனையான தும், பரலோகத்துக்கு ஆரோ 
கணமானதும். 

1. வாரத்தின் முதல் காள் அதிகா 
லையிலே அவர்கள் தாங்கள் ஆயத்தம் 
பண்ணின பரிமள வர்க்கங்களை எடுத் 
துக்கொண்டு கல்லறைக்கு வந்து, (மத். 
26-] : மாற். 10-3: ௮௬ 20-11.) 

”. கல்லறையினின்று கல் புட்டப் 
பட்டிருக்கிறதைக் கண்டார்கள். 

8. ஆனால் உள்ளே பிரவேசித்தபோது 
ஆண்டவராகிய யேசுகாதருடைய சரீ 

ரத்தை ௮வர்கள் காணவில்லை. 

1 பின்னும் சம்பவித்ததேதெனில், 
அவர்கள் இதைப்பற்றி மனக்கலக்க 
மாயிருக்கையில், இதோ பிரகாசமு 
ள்ள உடையணிந்த இரண்டு பேர் ௮வ 
ர்களருகே நின்முர்கள். 

3. அவர்கள் பயப்பட்டுத தரையை 
நோக்கி முகங்கவிழ்ந்து நிற்கையில்; 
அவ்விருவரும் அவர்களைப் பார்த்து 2 
நீங்கள் உயிரோடிருக்கிறவரை மரித் 
தோரிடத்தில் தேடுவானேன்? * 

~ க்ஸ்.  



  

| 990 லூக்காஸ் 94-ம் அதிகாரம். 
  

0. ௮வர் இங்கேயில்லை, உயிர்த்தெ 
முந்தார். ௮வர் இன்னம் கலிலேயாவி 
லிருக்ககாலத்தில் உங்களுக்கு எல்வி 

| தஞ் சொல்லியிருந்தாரென்று நினைவு 
। கூருங்கள். 
॥ 
| 

1 

... 9. மனுமகன் பாவிகளான மனிதர் 
"கையில் - ஒப்புக் கொடுக்கப்படவும் 

சிலுவையிலே அழையப்படவும் மூன் 
ம் நாள் உயிர்க்கவும் வேண்டியத 
ன்று உராக்காரல்லோ, என்ஞர்கள். 

6. அப்பொழுது அவர்கள் ௮வரு 

“டைய வார்த்தைகளை நினைவுகூர்ந்து, 

9, கல்லறையைவிட்டுத் திரும்பிப் 
"போய், இவைகளையெல்லாம் பதினொ 

- ருவருக்கும் மற்த அனைவருக்கும் அறி 
-வித்தார்கள். 

10, அப்போஸ்தலர்களுக்கு இவை 
கமாச் சொன்னவர்கள் மரியமதலேன 

ம்மாளும் யோவன்னாளும் யாகப்பரு 

டைய தாயாராகிய மரியம்மாளும் வ 

ர்களோடிருக்த மற்ற ஸ்திரீகளுமா மே. 

11. அனால் இரந்த வாரக்கைகள் 
அவாகராக்குப் பித்தப் பிசற்றென்று 
கோன்றினபடியால், அவர்கள் இவை 
sa விசுவ௫க்கவில்லை. 

12. ஆகிலும் இராயப்பர் எழுந்து, கல் 
லறைக்கு ஐடிப்போய்க் குனிந்துபார் 
கீசபொழுது, பரிவட்டங்கள் மாத்தி 
ரம் இடக்கிறசைக்கண்டு, சம்பவித்த 
வைகளின்பேரில் சன் உள்ளத்திலே 

ச்சரியப்பட்டுக்கொண்டு, அவ்விடம் 
விட்டுப்போன? , 

13. அல்லாமலும் ௮ன்றையத்தின 
மே இதோ, சீஷர்களில் இருவர் எருச 
'லேமுக்கு அறுபது ஸ்தாது தூரத்திலு 

    
  

e
e
.
 

| 
| 

ள்ள எம்மாவுஸ் என்னும் ஊருக்குப் 
போனார்கள் 

14. போகையில், சம்பவித்த இவை 
எல்லாவற்றையுங்குறித்து அவர்கள் 
ஒருவரோடொருவர் பேடிக்கொண்டு 
நடந்தார்கள். 

19. இப்படி அவர்கள் தங்களுக் 
குள்ளே சம்பாஷித்துக்கொண்டு போ 
கையில்,சம்பவித்கதேதென்றால், யேசு 
நாதர்தாமே அவர்களிடம் நெருங்கி, 
அவர்களோடுகூட ஈடந்து போனார். 

10. அகிலும் ௮வரை அ௮றிந்துகொ 

ள்ளாத மேராயாய் அவர்களுடைய | 
கண்கள் மறைபட்டிருக்கன. 

  
le. அப்பொழுது ௮வர் அவர்களை 

நோக்கி : நிங்கள் அக்கமாயிருக்கிறீர்க 
ளே. நீங்கள் என்ன சங்கதிகளைக் குறி 
த்து உங்களுக்குள்ளே பேசிக்கொண்டு 

வழிஈடந்து போடிறீர்கள் என்மனார். 

18. அவர்களில் ஒருவராகிய இலே 
யோப்பாஸ் என்கிறவர் அவருக்கு மா ! 
அுத்தாரமாக? நீர் மாத்திரம் எருசலே 

மில் அர்கியராயிருந்து, இந்நாட்களில் | 
அதில் சம்பவித்தவைகளை அுறிரிரோ | 

OT EN (pT, 

  

: 
19. Quip ay Sout’ gout eden : 

நோக்கி; எவைகள் என்முரர். அதற்கு | 

அவர்கள் : ஈசரேனுவாகிய யேசுகா | 
தனாப்பற்றிக்கான். அவர் சாரவேகர | 
னுக்கும் சகல ஜனங்களுக்கும் முன் 
பாகக் இிரியையிலும் வாக்கிலும் வல் 
MOU TM BES BAIA யிருந்தார். 

20). நம்முடைய குருக்களும் ௮இ 

காரிகளும் அவரை எப்படி மரணத் 

தீர்வைக்கு ஒப்புக்கொடுத்துச் Fey 
வையில் அறைந்தார்கள் என்பதைக் 
குறித்துப் (பேசிக்கொண்டு போஇ 
Gap). 

  

18. அறுபது ஸ்தாது?--ஏறக்குறைய 8 மயில் தாரம். ஒரு ஸ்தாது சுமார் ௮னாக் 
கால் மயிலாகும். 

hte AN eg,  



  

  
| 

| 
| 

ஓ பதியினரே, 
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21. சாங்களோவென்முல் இஸ்ரா 
மேலை மீட்டிரட்சுப்பவர் ௮வர் கானெ 
ன்று நம்பியிருந்தோம். அனால் இவை 
யெல்லாம் இப்படியிருக்க, இப்போது 
இவைகள் நடந்து இன்று மூன்ரம் 
நாளாகிறது. 

32. அகிலும் எங்கள் கூட்டதக்சாரா 
இய இல -ஸ்இரீகளும் எங்களைப் பயப் 

படுத்திவிட்டார்கள். இவர்கள் உதய 

தீதுக்குமுன் கல்லறைக்குப்போய், 

23. ௮வருடைய சரீரத்தைக் காணா 
மல் இரும்பி வந்து, ௮வர் உயிரோடி. 
ருக்கிமுரென்று சொல்லிய தேவதூத 
னாமுதலாய்த் தாங்கள் தரிசித்ததாகச் 
சொன்னார்கள், 

21. எங்களைச் சோந்தவா்களில் சில 

ரும் புறப்பட்டுக் கல்லறைக்கு ப்போய், 
| ஸ்திர்கள் சொன்னபடி.யே கண்டார் 

கள், ஆயினும் ௮வராக் காணவில்லை 
என்முர்கள். 

௪ 

3௦. யேசுகாதர் அவர்களை நோக்கி : 
திர்க்கதரிசுகள் வசனி 

கத யாவையும் விசுவசிப்பதற்கு மந்த 

' இருதயமுள ளவர்களே, 

30. கிறிஸ்துகாதர் இந்தப் பாடுக 

ளை ப படவும், ara கமாய்தி தமது மகி 
மயில் ராவேடுக்கவும் வேண்டிய 
இல்லையோ ஈன்று சொல்லி, 

27. மோயிசன் முதல் சகல தீர்க்க 
தரிசிகளாலும் தம்மைப்பற்றிச் சொல் 
லப்பட்ட. சகல வேதவாக்கியங்களையும் 
அவர்களுக்கு ஸவிவரித்துக்காண்பிச் 
தார். 

ந வலது தககி வவ பட, 

80... இந்தச் சமயத்இல். யேசுகாதர் சுவாமி ுசவாற்கருணேயை உண்டாகி அவர்க ;, 

ஞக்குச். கொடுத்தாரொன்று வேதபாரகர் நிச்சயிச்சிறார்கள். 

  

28. அப்பொழுது அவர்கள் தாங் 
கள் போடற ஊருக்குச் சமீபமானார் 
கள், அவரோ இன்னம் ௮திக தாரம் 
போகிறவர்போல் காண்பித்தார். 

30. ஆனால் அவர்கள்: அந்திநேரமா 
இப் பொழுதுஞ் சாப்க்துபோயிற்றே, 
எங்களோடு வந்து தங்கியிரும் என்று   ௮ வரை வருந்திக் கேட்டுக்கொண்டார் 

கள். அதலால் ௮வர்களோடுகூட ஊ 
ரில் பிரவேடித்தார். 

20. பின்னும் சம்பவித ததேதெனில், 
௮வர்களோடுகூட ௮வர் பக்இயிலிருக் 
கையில் ௮வர் அப்பத்தை எடுத்து, 
ஆசீர்வதித்து, அதைப்பிட்டு ௮வர்க   ளுக்குக் கொடுத்தார். 

51. உடனே அவர்களுடைய கண் 

கள் திறக்கப்பட, அவர்கள் ௮வரை 

௮ கிந்துகொண்டாாகள், அனால் ௮வர் 

அவர்கள் கண்களுக்கு மறைந்துபோ 
மர். 

அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவ 
சொருவரை கோக்க: வழியிலே அவர் 
நம்மோடு பேசி, வே வாக்கியங்களை 
நமக்குச் தெளிவிக்கும்போது, நம்மு 
டைய இருதயம் நமக்குள் பற்றியெரிர் 
துகொண்டிருந்தசல்லலவோ  என்ஞூர் 

ட கிளா, 

333, மீளவும் அர்கேரமே ௮வர்கள் 

எழும், து, எருசலேமுக்குத் 

டி ருந்தவர்களும் ஒன்டுய்க் கூடிபிருக் 

ிறதையும் : 

94, சுவாமி மெய்யாகவே உயிர்த்து, 
சிமோலுக்குத் தரிசனையானா என்று 

£கள் சொலுகிறகையும் கண்டார் அவர்கள் சொலுகிறதையு . 
ட கள். 

் 

| 

இரும்பி 

வந்து, ப 'கினொருவரும், அவர்களோ 

  
aes tad ose lla
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| 92. அப்பொழுது ௮வாகளும் வழி 
யில் சம்பவி த்தவைகளையும், அவர் ௮ப் 

' பததைப்பிட்கையில், தாங்கள் அவரை 
SY, றிந்துகொண்ட விதத்தையும் வெளி 

, ப்படுத்திஞர்கள். 

80. இவைகளைச் குறித்து அவர்கள் 

, பேசிக்கொண்டிுக்கையில், யேசுநா கா 

வர்கள் r ஈடுவிலே நின்று, அவர்களை 
Bis: க்தி . 

 உண்டாகக்கடவது ! 

LAG GUY HIB GT BIT ig 

14: ay. 20-19.) 

3. ஆனால் னவ. ர்கள் கலங்கிப் பய 

ந்து, தாங்கள் ஓர் Lf sb OO தக் காண்கிற 
al Bb ol ண்ணிஃெ கொண்டிரு ந்தா ரீ குள . 

i ச = hy . a tf * . உ * | 

உங்களுக்குச் சமாகானம் இஷ ம்வேறவேண்டுமென் று நான் உங்க | 
நான்தான் பயப் மோ டி ருக்கையில் உங்களுக்குச் சொ. 

(மாற். 10- | இவைகளே என். “ன்ன 

| ்் . ._ « - ச த 

 மங்களிலும் சக்கீதங்களிலும் என்னைக் ' 

38. ஆதிலால அவா Yau! 8 ன கோ 

த்தி. நீங்கள் தல Bi dau ர் மேனன்? உங்கல 

"இருதயங்களில் விசாரங்கள் எழும்பு ou 

சென்ன? 

த | ் க . ச் . 

20. நான்தான் என்று அுறியும்படி, 
e . Jy . . | . 

என கரங்களையும் பாகங்களையும் பாரு 
° . உறு ச e . ச ச 

ங்கள். என்னத் 9. சாட்டுப்பாருங்கள், 

- பனெனில் மாமிசமு ம், எலும்புகளும் 

எனக்கு இருக்க! றதாக நீங்கள் காண்கி 
மயால ஓர் Pb 01/1௬ 2 ச பூதி க்குக் 

யாது என்னார். 

19. ௮வர் இவ்விதம் சொன்னபின்பு, 
உட ட ட்ட ச . ட ட J 

தம்முடைய கரங்களையும் பாதங்களை 

யும் அவர்களுக்குக் காண்பித்தா , 

1], அவாகள் இன்னம் aM oh OU RULE 
க a re . * « ச ச 

மல் சந்தோஷத்தில் பிரமித்துக்கொ 
ண்டிருக்கை ரில்: ஏதாகிலுஞ் சாப்பிட 

* a ‘ 5 ௪ . க ச 

FBS து இங ரு இடு சளி .... த்தி லட 

ே iT #f oor (ரா, 

42. அர்க் ளா ட்ட ம்ச்சத்துண் 
ee சேேளிராட் டையும் அவருச் 

தக் கொடு ட, 

இ oF. | 

45. அவர்களுக்கு முன்பாக வர் 

சாப்பிட்டு, மீதியானவைகளை எடுத்து 
அவர்களுக்குக் கொடுத்தார், 

ன மேலும் அவர் அவர்ககா ே 

க்கி, மோயிசனுடை ப 

ரைத்திலும் இர்க்கதரிசிகளுடைய அக 

ந்தா | 

வேதப்பிரமா ! 

குறித்து எழுகப்பட்டிருக்றெ யாவும் ' 

வாக்கியங்கள் 

ப 
ரி 

14... அப்பொ, (psi வேரவாக்கியக 
களை உணரத்நாடு, காளளும். டூ.யாக அவ 

ர்க குதடைய புக்தி யைக் தெ! ளி: விருது, 

46. அவர்களை மோக்கி (வேதர்திலே) 

இவ்விதமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி 
யினாுலே, கிறிஸ்துகாதர் இவவிதமாம ய்ப் 
பாபெடவும், மூன்மும் காள் மரித்தோ 
ரிலிருக்து 

(சக். 1-0.) 
மறுபடியும் உயிர்க்சலும், 

ட 
Ae. 

ஜனங்க Crh I HU hav AN. Ldif oft பொழு 

KG QM Bodh POLI TLE b Beno nv ay 

Fil Ly Roane Jt 

ஆ 

லம் ய் வண்டி vo pba ப்ரா bh 

BS! 

ப 3 . ௩ ட்ப பயக . wep ot ‘ 

[5 உ Sibi dwo al பூத 202 ou J ஐந் b AS FL 

. De ச 
Rs oil யிருக்கிற thal, 

2: 1 அரு. 1-1.) 
(ப, I, 5, 2. 

ப் ஆ * * . ௩ 

11. அன்றியும் என் பி சாவாவ வர 
வாக்கு, சுகு தத்தம் பண்ணினதை நான் 

உ PAD அலுப் ee மற்ன். நீங்கள் 
உன்னதத் 5 BOD (hh g bg வரும் வல்லபதி 

தைப் பூண்டுகெ கா wi ont வரையில் பட் 

டணைத்திலே தங்ியிருங்கள் என்று 
இருவுளம்ப, றினார். 

௮. 1-1; 2-1.) 

ய ௪ ச ‘ 

எருசமல முத pos ॥ண்டு, சகல. 

(அரு. 24-20 ;.



லூக்காஸ் 24-ம் அதிகாரம். 

i 

293 
  

00. பின்பு ௮வர்களை வெளியே | 
பெ திதானியாவுக்குக் கூட்டிக்கொண்டு 

போய், தம்முடைய கரங்களை உயர் கஇ 

அவர்க னா அள வதிக்கார்.   
ot. ty Lio பொழு Dl சம்பவித்ததே 

 கெனில் ௮௮/1 களை. அவா அச£ர்வதிக் 

கும்போ ஸீ, 

ம் உடு ரந ச 

  

aoe 

whe 
ee 4 ஏறக oes ep <> eee! hp + 

eyfd GU GaSe FOR முற்றிற்று. 

அரிக்க, பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் 
கொள்ளப்பட்டார். 

௦2. அவர்களோ, ௮வரை இமாதத்து 
றது ப் மிகுந்த சந்தோஷத் துடனே எருசலே 

முக்கு இரும்பிவந்து, 

32. 

_துஇத்துப் புகழ்ந்து 
கொண்டிருக்கார்கள். அமென். 

ன பண்டக ச பதுமைய பயல் டக அவி பலக caren       

Soe க்க பகிடி 

    
Reyes -— SETS ப ஏட 

Sa eee" 

4 

  
எப்பொழுதும் தேவாலயத்தில் 

, 2”  சர்வேசுரனைத் 
அவர்களிட க்திலிருந்து ,





பாயிரம். 

சவிசேஷகராகிய அச். ௮ருளப்பா் பன்னிரண்டு அப்போஸ் கலர்களில் 

ஒருவரும், செபதேயுவின் குமா ர்னும், அச், பெரிய யாகப்பருக்குக தம்பியும், 

யேசுநாதரால் விசேஷவிதமாய்ச் சி௫ரே௫க்கப்பட்டவருமாய் இருந்தார். யேசு 

நாகர் சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கும்போது, பன்னிரண்டு அ௮ப்போஸ் கலர் 

FORT HM அவர் மாத்திரஞ் சிலுவையடி.பில் தேவமாதாவோ டேகூட நினஜார், 

அப்போது யேசுநாதர் தம்முடைய இருத்தாயாரை அவர் வசமாய் ஒப்புக் 

கொடுத்தா, ௮வா ஏறக்குறைய காக்கா அவதாரத்தின் 00-ம். வருஷத்தில் 

சயபேசாகரத்தில் சமது ஈளிசேவத்தைச் கிறேக்ப் பாஷையில் எழுஇனார். மற்ற 

ன்று ஈளிசேஷகா களுக்குப் பிறகு ௮வர் இதை எழுதினபடியால், மற்றவர் 

கள் எழுதிவைத்த ௮0கே௪ காரியங்களை இவர் விட்டுவிட்டு, ௮வர்கள் எழுதாத 

சில பிரதான காரியங்களை எழுதினார். அவர்நாளிலே சல பஇிதர் யேசுராத 

க்குத் தேவசபாவம் இல்லையென்று சொல்லக் துணிந்தபடியால், யேசுநாதரு 

டைய தேவசபாவக்கைக் துலங்கப்பண்ணுவது அவருடைய பிரதான கருத் 

மாயிருந்ததென்று கொன்றுகிற து. MU ஈளிசேலூத்தை எழு துகிறதற்கு ஒறு 

வழுஷத்இிற்கு முந்திப் பாத்மோஸ் என்னும் தீவிலே காட்சி ஆகமத்தை பஸ 

தினா. அப்போஸ்தலர்கள் எல்லோருக்கும் கடைசியாய் நாறு பிராயமுளள 

வாய் எபே நகரத்தில் பாகச்கியமான மாணத்தையடைந்தார,



  

Hts, அருளப்பர் எழுதிய 

யேசுக்கிறீஸ்துநா கறுடைய 

பரிசுத்த சுவிசேஷம், 

புதல் அதிகாரம். 

, யேசுக்கிறீஸ் தகா சருடைய தேவச் துவழும், 
மனுஷத் துவரும், அர்ச், METIS DMM | 

ளப்பர் அவராைக்குறிச்சுச் சொல்லிய 

(Pp & சாட்சியமும், G) How HIT சருடை(ப ee 17 
ம சாகம், 

]. ஆதிபிலே வார்து தையிருந்தார். 

அந்த வார்த்தை Fi வேகா னிடத்திலி 

Oia. 

ஞைவும் இருஈதாா, 

5 

| 

ள் 
! 

அந்த வா கதை சாவேகிர 

. அவர் ஆதி இயிலே ௪ 'வேசுரனிடக் 

as இருந்தார். 

>, அவா மூலமாயச் சகலமும் ௨ ண் 

| 
| 
ப 
1 
| 

| 

i 

| 
| 
| 

LA BBLS OBA ip உண்டாக்கப் 

எதுவும் அவரா லே 

யன்றி உண்டாக்கப்படவில்லை. 

பட்டவைகளில் 

| 
வார்த்தை என்னப்படுஇரர். 

| FH gp சேவ பிதாவினின் ற. உற்பச்தியாகரர், 
| 

| 3. 

| 
| 
॥ 

| 
| 
1 

i 
{ 
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| 

| 1. அர்ச், இரித்துவச்தின் இரண்டாம் ஆளாகிய சுசனாகிய ௪: Cara ne Seraber 
aii gem Fwit er a; ner Geshe my 2 pus FUT m துபோல, 

| 
1. அவருக்குள் FOU ao “ih gh Bi அற். 

௩ ரூ ச ச க 

BF Tuer மனிதருக்கு ஒளியாயிருக். 
(bl. 

Yh ஒலி இருளில் பிரகாகிக். 

கின்றது. ஆயினும் இருளானது அதை 
வட் உ ப ட் டட 

opt IL Si Ol Bil at alt வில் லை : 

0. சர்வேகரனாலே அனுப்பப்பட்ட 
ஒருமன), சன இருந்தார். 

அருளப்பர் என்று பேர். 
அவருக்கு | 

[அவர் தமது வழியா யச் சகலரும் ' 
விவ கும் பது சுவதக்கும்பொருட்டு, 

௪ . ர க்ஷ * * டி ௩ 

குறித்துச் சாட்சியஞ் சொல்லுவகுச் 
சாட்யோ சவந்தா ர், 

6. ae au அரத் ya ல், அணுல் 

on™ « டி ற் % 

OFTEN a த வரர * Lt. 

(மெலே end &) யஸ்) 

பிதாவாகயெ சர்வேசன் சகலச்சையும் சமது வார்த்சையினாலே சருவடிச்சார். 

ஆனால் பிதாவின் வார்த்தையும் சுசனும் ஒன்றென்ப சனா ல், சகலமும் சுதனால் சிருஷ்டி.க் 

| 
ம 

கப்பட்டதென்று சொல்லப்படுகிற து. “ye 

99 

ஒளியைக் 

சாட்சியஞ்,
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| 9, (வார்த்தையாகிய அவர்) இவ்வு | தார். அவருடைய மமையைச் வ்ள்] 
லகத்திலே வருகறெ எர்த மனுஷளையும் (| டோம்; அது Gerber ox ep gpa | 1 பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான தளியா | குரிய மைக்கு நிசராயிருர்சது. 

| யிருந்தார். (மத். 1-16.) 

10. அவர் உலக த்திலிருர்கா ர் உல 15. அருளப்பர் ௮வராக்குறித்துச் 
கம் அ௮வாமூலமாய உண்டாககப்பட  சாட்சியஞ்சொல்லி : எனக்குப்பின் 

| தி ஆலும் உலகம் ௮வரை அறிக் வருகிறவர் எனக்குமுன் இருந்தவர், 
॥ துகொள்ளவில்லை. (எபி, 11-3.) ஆகையால் என்னிலும் மேன்மையுள்ள 

....... ! வரேன்று சான் சொல்லியிருந்தேனே, 
11. அவர் தமது ஆதின த்தில் வ  ௮வர் இவர்தகானென்று கூவிச் சொல் 

தார். அ௮வருடையவா்களோ ௮வரை DB yi. 
எற்றுக்கொள்ளவில்லை. 

12. பாரார் ௮வரை ஏற்றுக்கொ 10. சாம் எல்லோரும் அவற் ம. 
ண்டு, அவருடைய காமத்தின்மேல் ans etal தி லிருந்து அருளுக்குமேல் 
விசுவாசமுள்ளவர்களானார்களோ, ௮ ப கோ oe கொண்டோம், 

வர்கள் தேவபுத்திரராகும்படி அவர்க co 
க்கு வல்லமையைக் கொடுத்தார். 

(உரோ. 8-14.) 

          17. எப்படியெனில் மோயிசனால் 
வேதப்பிரமாணங் கொடுக்கப்பட்டது. 

13. அவர்கள் இரத்தத்தினாலுமல்ல, | அருளும் சத்தியமும் யேசுக்கிறிள்.து 
மாம்ச இச்சையினாலுமல்ல, புருஷனு | 7 தரல உண்டா யிற்று. 
டைய இித்தத்தினுலுமல்ல, ஆனால் சர் 

வேசுரனாலே பிறந்தவர்கள். 18. சர்வேசாரனை ஒருவனும் ஒரு 
போதுங் கண்டதில்லை. பிதாவின் மடி. 

14. வார்த்தையானவர் மாம்சமாகு, | யிலிருக்கெ எக சுதனே ௮வளரை வெளி 
இஷ்டப்பிரசாதமும் சத்தியமும் நிறை | ப்படுத்தினார். (1 தீமோ. 6-16; } 
ந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசமாயிருக் | ௮௬. 4-12.)   

9, சூரியன் உலகத்திலுள்ள சகல வஸ். துச்களுசக்கும் ஒளியைச் தருறதுபோல, 
சேவ பிதாவின் வார்த்தையாயெ சுதனும் சகல மனிதருக்கும் தமது பிதாவின் ஞானமா 
இய ஒளியை வீச, நித்திய மோக்ஷ வழியைக் காட்டிச் தமது வரப்பிரசாதத்தால் சசலரும் 

, அவ்வழி ஈடக்கும்படி. ஏவு௫றார். 

! 12-13. தந்தை தாய் முகச்சாயல் பிள்ளைகளுடைய முகத்தில் தோன். றுவதுபோல, 
' மனுஷனுடைய மனது தேவ சித்தச்துக்கு ஓத்த தாயிருக்கும்போது, சேவ சாயல் அந்த 
மனுஷனுடைய மனதில் தோன்றும். இப்படித் தோன்றுவதினால் மனுஷன் சர்வேச.ர 
டைய பிள்ளையாயிருக்கரானென்று ஒரு விதத்தில் சொல்லலாம். ஆனால் மனுஷன் 

யசுசாசரைத் தேவசுதனென்று அங்கேரித்து ௮வரை விசுவசத்தச் சிகேகெரும்போது, 
தேவ இஷடப்பிரசாசத்தால் சுவாபத் துக்கு மேலான ஞான சீவியத்தை அடைந்து சர்வே 
eigen சுவிகாரப் புத் திரனாகிருன், 

‘ 14, இவ்வாக்செத்தைக்கொண்டு தேவ பிதாவின் வார்த்தையாசெயெ சசனிடத்தில் 
தேவ சுபாவமும், மனுவகபாவமுமாடிய இரண்டு சுபாவமுண்டென் று ஒப்பிக்கப்பகெற த. 
.மாம்சமென்பது வேச வாகயெங்களில் வழக்கமாய் ஆச். தமழுஞ் சாரமுமுள்ள் மனுஷ சுபா 
வரிசைச் ருறிக்றெ.து. ஆசையால் சுசனாயெ சர்வேசன் மாம்ச்மானு ரன்கும்போ து, ௮௧ 
(ஒரே. *ளர்ய் மெய்யான சர்கேசரனும் மெய்யான மலுஷதுமாய் இருச்ொசொல் oie. 
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சான்றும், ௮வர் எனக்குமுன்னிருந்த 

ரான்றும் கான் சொன்னேனே, அவர் 
இவாதான். 

31. நானும் இவனா Due Baw 
தேன்; ஆனால் இவர் இஸ்ராயேலருக்கு       

80. எனக்குப்பின் ஒருவர் வருகி | 

படியால், என்னிலும் மேன்மையானவ 
| 
| 

| 
| 

: 

' வெளிப்படும்பொருட்டு நான WH 
, தினால் ஞானஸ் நானங்கொடுக்ச வக 

i gor OT oor mp க 

| எனஞுர், 

‘ ப் e ட . . ௫ . ட் இ * 

3 2 . மீ a a LO Pf iA [பீ சீட்ட ய JO | 

Dats , சொல்லி வச௪னித்தகாவது : 
தீது சாந்துவானவா 

 பரலோ ab Boo ருந்து 

இவாமேோல் 

(மத். 3-16: 

- 2.) 

Ly (0p 60) வப்பொல் 

இறங்குவகை 

நிற்பகையுங் கண் 

1-10: 

| யும், 

டேன். 

லூக், 3 

tom), 
ர் 

கானும் இவரை ௮, Sut pl 

ஆலை ல SBC 

| A னகர கொடுக்கும்படி என்னை. ௮. னுப் 

பினவர் : நீ எவாமேல் இஸ்பிரத்து 

சாந்து இறங்கி வரவும், தங்கி நிற்கவும் 

DO. 

கேன். 

Ga தங்கு ன்று அவரைக்கேட் 

கழு | 

we
 
e
w
 

' காண்பாயோ, ௮வோ இஸ்பிாதது : 
 சாந்துவினுல் ஞானஸ்தானங கொடுக். 
Boao a எனக் Hb Ba] M Lbs, pa) | 

ie DGD. 

ஷ்]. அப்படி. 2 WS AD oth கண்டு. ம்குவ | 
¢ ‘ Doom 
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80. யேசுகாதர் ஈடக்துபோறதை 
௮வர் கண்டு: இதோ, சர்வேசுரலு 
டைய செம்மறிப் புருவையானவர் 

37. ௮வர் சொன்னதை அவ்விரு 
சிஷருங் கேட்டு, யேசுகாதரைப் பின் ! 

சென், மார் ள். 

  
| 

38. யேசுநாதர் திரும்பி, அவர்கள் | 
கம்மைப் பின்செல்லு9, தைக் கண்டு : 
என்ன தேடுகிறிர்களென்று அவர்களு 
க்குச்சொல்ல, அவர்கள் ; 717, நீர் எங். 

| 

‘ 

? என்ப FHS குருவே (ரப் 

என்றாம்தமாம்.) 

டார்கள், 

2). அவர்: நீங்கள் வந்து பாருங்க | 

ளென்று அவர்களுக்குத். திருவுளம். ID 

Soyt அப்படியே அவர்களும் வந்து, 

அவர் தங்கியிருந்த இட.த்கதைக்கண்டு, ! 
அன்றையத், இனம் ௮வரோரடு தல்ல. 

அப்பொழுது ஏ ஐக்குறைய ; 

பம்றுமணி வேளை! யிருந்த து, 
ர்கள். 

ம் . . . ச . ate) 

AQ. அருளப்பர் சொன்னகைக் கே 
௪ , ob oe . J CO ச (அ ச a . 

ட்டு, மேச நாதரைப் பின்சென்ற ௮வ 
9: 2 . 

! விருவரில் சீமோன் இராய! “புடைய 

௪கோ தரனாகிய பிலவேந்இ. Ait ஒருவரா 

பிருந்கார். 

: . ஆ 

11. அவா தன்னுடைய சம்கார ம ரனா 
ட 3 த cna re ட் ் கிய சீமோனை மறந்த முற்தக் கண்டு ; 

கண்கொண்டோமெ 

ன்று அல க்குச் சொன்னார். (மெசி 

ண்டி * 

மெ௫ியாை ௮1: 0 

।யாஸ் என்பதற்குக் Gag orer ot s 
தமாம்.) 

' 
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௩ கொண்டார், 

0. 5 

யேசுநாதர் பிறந்து உலகத்தில் சஞ்சரிக்கிரமொொன்று ஸ்காபக அருளப்பர் தேவ 

.ஞான இரு ஃடியால் அறிந்திருந்தாலும், யேசுநாதர் சுவாமி தம்மிடத்தில் ஞானஸ்கானம் 

'பெற வந்தபோதுதான் அவளா முசல்விசைத் தம்முடைய கண்களால் கண்டு அறிந்து 

3 அக்காலத்தில் சூரியனுஇக்கிற நேரத்தை முதல் மணியென்று கணித்து வர்த.இ 

'னாவே, இங்கே ; 

| காலம் சாலுமணியாகும். 
குறித்திருக்கெ பத்தாம் மணி என்பது இக்காலத்தின் கணக்கின்படி சாயம் 

|



  

42. பின்னும் ௮வரை யேசுகாதரி 
பூத்தல் கூட்டிக்கொண்டு வர்தா. 

யேசுநாதர் அவரை கோக்க: நீயோ 

னாவின் மகனாகிய சமோனல்லோ. இனி 
நீகெபாஸ் என்று அ௮ழைக்கப்படுவாய் 
என்முர். 
யப்பன் என்றாத்தமாம்.) 

43. மறுகாளிலே யேசுநாதர் கலி ல் 

யாவுக்குப் 

யிருக்கைபில், பிலிப்பு என்பவரைக் 

கண்டு : என்னைப் பின்செல்லென்று 

அவருக்கு குச்சொன்னா. 

Ad. இந்தப் பிலிப்பு, பிலவேந்திரர், 

இராயப்பா் என்பவாக ளுடைய ஊரா 

இய பெத்சாயதா 

கு ர், 

15. பிலிப்பு ஈத்தனயேலைக் கண்டு : 

வேதப்பிராமணகத்திலே மோயிசனும், 
தீர்க்கதரிசிகளும் குறித்தெழுதினவ 
ராக் கண்டுகொண்டோம். Sat we 

Cr gs grt சூசையப்பருடைய குமார 

னாகிய யேசுநாதரா்தாம் என்ரர். (ஆதி. 
49-10: உபா, 18-15; இசை, 40-10;   | தானி. 9-2 4.) 

“am யேல் : 40. அதற்கு BE 
Cn a ga dl லிருந்து யாதொரு நன்மை 

, வரக்கூடுமமா என்று அவருக்குச் சொ 

ல்ல, பிலிப்பு: நீயே வந்துபார் என் 

மூர். 
7. மேகா த்ரி தம்மிடத் இ ல் நத 

தனயேல் வருகிறதைக்கண்டு, அவ 

Shera குறித்து : இதோ கப்டதற உண் 

மையான இஸ்ராயேலன் என்முர். 

48. நத்தனயேல் ௮வரைகோக்கி; 
எவவாறு என்னை அதின் என்க, 
  

  Se pages pits 

(கெபாஸ் என்பதற்கு இரா : 

அருளப்பர் 2-ம் அதிகாரம். 

    

BHT BBM GUN 

45-8: OmGr. 23-5: Ge. 34-93: - 

. ஓலயா காட்டிலுள்ள கானாவூரிலே gr 

i 

42. கெபாஸ் என்பது "இராய் 3 அல்லது கல், ,. பாதையென் தர்த்தமாகும். , 

| இராஜா என்ன். 

புநப்பட்டுப்ே் பாக மனதா 

229 
யேசுநாதர் மறுமொழியாக : பிலிப்பு 
உன்னை ௮மைக்குமுன்னே நீ அத்தி 
மரத்தின் கழிருக்கும்போது உன்னைசு 
கண்டேன் என்ளூர்.   49. நத்தனயேல் அவருக்குப் பிர 

த்தியுச்தாரமாக: ரபி, நீர் சாவேசுர 
னுடைய குமாரன், 'இல்ராே 2யலின் ' 

a). யேசுநாதர் அவனுக்கு மறுமொ 

ழியாக: நான் அத்தி மரத்தின்௧ழே | 
உன்னைக் கண்டேனென்று உனக்குச் ! 
சொன்னதினால் வீசுவசிக்கிடுயே ; இ, 
வைகளிலும் பெரிதானவைகளைக் கா்! 
ண்பாய் GT ear capt. ் | 

5], மீண்டும் ௮வர் ௮வனைநோக்கி : 

பரமண்டல ந் இறக்கப்படுவதையும், en 

மேவேசுரனுடைய aya 

தையும், மனுமகன் மேல் இறங்குவதை : 
யும் காண்பிர்களென்று. மெய்யாகவே 

4: ம்மனசு கள் 

3 | 

| 
கிறேன் என்று Bway ளம்பற்றினார்.  ! 

ட்ட | 
2-ம், அதிகாரம். 

யேசுசாதர் தண்ணீரைக் இராட்ச ரசமாக 

தேவாலயச் இவிருந் து 

உரச்்தினதும், அநேகர் 

மாற்றினதும், 

வியாபாரிகளைத்த 

௮வரை விசுவ௫ச்ச தமாகிய வர்த்சமா 

னங்கள். 

1. மீளவும் மான்றாம நாளிலே சலி jee & Ca 

| 

கலியா. ணாம் GLb BG). யே. HOT BG | 

டைய தாயாரும் ௮ங்கேயிருந்தாள். | 
| 

9, யேசுசா தரும், அவருடைய சில, 

ர்க ளும் அ ந்த்க் கலியாணத்துக்கு | | 
HO LEBINA YD FOBT aM 
  1?

 

: 49. இங்சே சொல்லப்படுகிற ஈத்சனயேல்தான் அப்போஸ்தலரான அர்ச். பர்த்த 

லோமை என்று வேச்சாஸ்திரிகள் சொல்லுகிறார்கள். 
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280 அருளப்பர் 8-ம் ௮இதாரம்.. 
  

9. அப்பொழுது திராட்ச ரசம் ௮வ 
ர்களுக்குக் குறைவாய்ப் போனதினா 
லே, யேசுகாதருடைய தாயார் ௮வ 
ரை கோக்கி: அவர்களுக்கு ரசமில்லை 
என்னாள் . 

4. HDG யேசுநாதர் : ஸ்திர்யே 
எனக்கும் உமக்கும் என்ன? என் 
னுடையகாலம் இன்னும் வரவில்லையே 

என்று அவளுக்குக் தஇருவுளம்பற்றி 
ளார். 

9. ஆயினும் அவருடைய தாயார் 
பணிலியடைக்காரஷா நோக்கி: அவர் 
உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகி கிறுரோ, 
அதின்படி. செய்யுங்கள் என்றாள். 

0. அப்படியிருக்க, யூதர் சுத்திகாஞ் 

செய்கிற முறைமையின்படியே, ஓவ் 
வொன்று இசண்டு மூன்று குடர் தண் 
ணீ பிடிக்கத்தக்க. ஆறு கற்சாடிகள் 

| yes க வைக்கப்பட்டிருந்தன.   
7. யேசுகாதர் அவர்களை நோக்க ; 

' சாடிகளைத் கண்ணீரால் நிரப்புங்களெ 
| ன்றுசொல்ல, அவர்கள் அவைகளை 
। வாயமட்டாக நிரப்பினார்கள், 

8. பின்பு யேசுநாதர் அவர்களைப் 

'பார்த்து : இப்பொழுது நீங்கள் மொ 

ண்டு, பந்தித்தலைவனிடத்தில் கொண்டு 
' போய்க் கொடுங்கள் என்க, அவர்க 
ஞும்கொண்டுபோய்க்கொடுத்தார்கள். 

4 
'   

9, ௮து எங்கேயிருக்து வந்ததென்று 
தண்ணீர் மொண்ட பணிவிடைக்காரர் 
௮.றிர்திருந்தார்களேயன்றி, பந்தித் 
தலைவன் அறியா திருந்தபடியால், அவ 
ன் திராட்சரசமாய் மாறின தண்ணீ 
ரைச்சுவைபார்த்தமா த்திரத்இல், மனா 
வாளனை அழைத்து 

10. எந்த மனிதனும் முர்த நல்ல ரச 
தீதைப் பரிமாறுவான். ஜனங்கள் இரு 
ப்தியாகப் பானஞ்செய்ததின்மேல், 
கீம்த்தரமானதைக் கொடுப்பான், நீ 

TT நல்ல ரசத்தை இதுவளனாக்கும் 

வைத்திருந்தீரே என்றான். 

11, இவ்வண்ணமே யேசுநாதா கலி 
லேயா நாட்டிலுள்ள கானாவூரிலே, 
தம். முடைய அற்புதங்களுக்கு ஆரம்ப 
மாக, இகைச்செய்து, ௧ம.து மகிமையை 
வெளிப்படுத்தினா். ௮வருடைய சீஷர் 

கள் ௮வாமேல் விசுவாசம் வைத்தார் 
கள்.   

| 

12. அ௮தம்குப் பிற்பாடு, அவரும், 

அவருடைய தா யாரும், சகோதரரும், | 
சிஷாகளும், சப்பானாவுமூருக்குப் 
போய், அங்கே சிலகாள்மாத்திரந் தங । 
Biden ர்கள், 

18. பின்பு யூதாகளுடைய பால்காப் 

பண்டிகை ௮0 தஇருச்கையில் யேசுநா ! 
தர் எருசலேம் ககருக்கு ஏறிப்போய், | 

  

4, 6 எனக்கும் உ மக்கும் என்ன ?' என்னும் இர்த வாச்கெயத்தை என்னோடு உன 
க்குக் சாரியமென்ன ”” என்பதாகச் சிலர் அர்.த்தம்பண்ணி, இவ்விதமாய் யேசுநாதர் தம்மு 
| au gstuter Dspsgsersé சொல்லிக்காட்டுகிறார்கள். ஆனால் இந்த வாக்கியத்தை 
மூல பாஷையாகிய எபிசோய பாஷையில் பார்க்குமிடத்தில் கலியாணக்காரர் விஷயச்இல் 

் கலர் தகொள்வது 4 ஈம்மிருவருக்குங் காரியமில்லையே ?? என்கிற அர்ச்தத்தில் சொல்லப்ப 
|  ட்டிருக்தாக நிச்சயமாயிருக்கிற து. 

அன்றியும் தாயை நோக்கி : ஸ்திரீயே என்பத கிறேக்கருக்குள்ளும் கீழ்ச் இசைகளிலும் 
மரியாதையான வார்தையேயொழியத் தாழ்மையான வார்த்தையல்ல, மேலும் யேசுநா 
| தீர் தம்மைப்பெந்ற பரிசுத்த தாயின் விண்ணப்ப,ச் துக்கு இரஙஇத் தம HIST VL வருமுன்னே ப 
| தண்ணீரை இரசமாக மாற்றின புதுமையைச் செய்சபடியால், அவர் அந்த ஆண்டவளைச் 
சங்இத்துக் கனம்பண்ணினாரன் று சொல்லவேணுமொழிய அவளுக்குக் கனக்குறை செய் 

(சா தாரொன்று எவரும் நினைப்பதற்கு இடமில்லை. 
  head 

 



  

  

அருசாப்பர் 8-ம் அதிகாரம். i 
  

1A ங்கே தேவாலயத்தில் தடு, 
மாடு, புரு விற்கிறவர்களையும், காசுக் 
காரர் உட்கார்ந்இருக்கிறதையுங்கண்டு, 

15. சிறு கயறுகளால் ஒருசாட்டை 
போல் பின்னி, ௮வர்களெல்லானாயும் 
அடு மாடுகளையும் தேவாலயத்துக்கு 
வெளியே துரத்தி, காசுக்காரருடைய 
காச்களையுங் கொட்டிப் பலகைகளையுங் 
கவிழ்த்தார். 

16. புரு விற்திறவர்களை நோக்கி : 
இவைகளை இவ்விடத்திலிருந்து வெளி 
யே கொண்டு போங்கள். என் பிதா 
வின் விட்டை வியாபார வீடாக்கா 
தேயுங்கள் என்றார், 

17. உமது விட்டின்மேல் எனக்கு 
ள்ள அவல் என்னைப் பட்சித்ததென்.று 
எழுதியிருக்கிறகை அப்பொழுது அவ 
ரூடைய சீஷர்கள் நினைத்துக்கொண் 
டார்கள். (சங். 09-09.) 

18. யூகர்களோ அவனணாப்பார்த்து : 
நீர இவைகளைச் செய்கதீரே, இதற்கு 
என்ன அடையாள த்தை எங்களுக்குக் 
காண்பிக்கிறீர் என்ரார்கள, 

19. யேசுநாதா அவர்களுக்குப் பிர 
த்தியக்சாரமாக? இத்தேவாலயத்தை 

இடித்துப் போடுங்கள். நான் இதை 
மூன்று தினத் தீதுக்குள் இரும்பவும் எழு 
ப்புவேன் arom (api. 

20. அதற்கு யூதர்கள்: நாற்பத்தாறு 
வருஷமாய் இத்தேவாலயங் கட்டப் 
பட்டதே, நீர் இதை மூன்று காளைக்கு 
ள்ளே எழுப்புவிரோ, என்முர்கள். 

21, ௮வரோவெனில், தம்முடைய 

சரிரமாகிய அ௮லயத்தைக் குறித்துச் 
சொல்லியிருந்தார், 

22. ௮வர் இப்படிச் சொல்லியிருக் 
தாரென்று அவர் மரித்தோரினின்று 

    

உயிர் தீதபின்பு, அவருடைய சீஷர்கள் 
வு கூர்ந்து, வதகாகமத்தையும் 

யேசுநாதர் சொன்னவாக்கியத்தையும் 
விசுவசித்தார்கள். (சங். 8-0 ; 50-89:) 

2௦. பாஸ்காப் பண்டிகை நாளிலே 
௮வர் எருசலேமிலிருக்கையில், ௮வர் 

செய்த புதுமைகளை அேகர் கண்டு, 
அவருடைய நகாமத்தின்மேல் விசுவாச 
மாஞளார்கள். 

2௨4, அகிலும், யேசுநாதர் எல்லா 
ரையும் அறிந்திருந்தபடியால், தம்மை 
அவர்களுக்கு ஈம்பி ஓப்பியா திருந்தார். | 

2௦. ஏனெனில், மனிகனுக்குள்ளி ! 
ருப்பது ஏதென்று ௮வர் அறிந்திருக்க 

படியால், மணிதனைக்குறித்து எவனும் | 
அவருக்குச் சாட்சிகொடுப்பது you | 
சியமில்லா இருக்கது. 

  
9-ம். அதிகாரம். 

யேசுநாதர் இரவிலே தம்மிடத்தில் வாச 
நீக்கோதேழு என்பவனுக்குச் சொன்ன 
உபதேசமும், ஸ்காபக அருளப்பர் ௮வ 
மாக் குறித்துச் சொல்லிய சாட்சியமும்,   

}. யூதர்களுக்குள்ளே பிரபுவான. 

நிக்கோதேழு என்னப்பட்ட பரிசே. 

யன் ஒரு௦ வனிருக், தான், 

2. அவன் இரவிலே யேசுகாதரிடத் 
இல் வகு : குருவே, நீர் சர்வேசுரனி 
டத்தலிருக்து போதகராய் வந்திருக்க 
மீரென்று அறிவோம். ஏனெனில் ஒரு . 
வனும் கன்னோடு சாவேசுரன் இருக்தா | 
லொழிய, நீர் செய்கிற இந்த அற்புத 
ங்களைச் செய்யமாட்டான் என்றான். 

3 யேசுநாதர் அவனுக்கு மறுமொ 
ழியாக : ஒருவன் மறுபடியும் பிறவா 
ருந்தால், சாவேசுாரனுடைய இராச்சிய 
திசைக் காணமாட்டானென்று மெய் 
யாகவே, மெய்யாகவே உனக்குச் சொ' 
ல்லுறேன் என்ளூர். ௦ 

  
  

  

14, இங்கே குறிக்கப்பட்டி 
| பலி, காணிக்கை) Ge ர்ச்சிகளைச 

  
5) நாலு விதமான வியாபாரங்களும் தேவாலயத்திலே 

சலுத்தவரும் விசுவாசிகளுக்கு உதவியாக நடக்தனவாம். 
 





படி. அருளியிருக்கிருர். (1. ௮௬. 4-0.) 

17. உலகத்துக்கு ஆக்கினைத் தீர்வை 
பிடும்படி.ச் சாவேசுரன் தம்முடைய 
குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல், 
உலகம் ௮வராலே இரட்டசிக்கப்படுவத 
ற்காகவே ௮வளா அனுப்பினார்.   
நாமத்தின்மேல் விசுவா சமாயிராததி 

KB Cap oor. 

10. ஒளியானது உலகத்திலே வற் 
இருந்தும், மனுஷர் தங்கள் கிரியைகள் 
கெட்டவைகளா  யிருர்தபடிரினாலே 

ஒளியைவிட்டு, இருளையே ai anon 

யென்று விரும்பினார்கள்; இதுவே 

ASNT 8 SHU தீர்வைக்குக் காரணம், 

(௮௬. 1-5.) 

20. எனெனில் தன்மையைச் செய் 
இற எவனும் ஒளியைப் பகைக்கிரான். 

னால் ஏற்கனவே தீர்வையிடப்பட்டிரு லும் இடத்தில் ஞானலஸ்கானங்கொடுத் 

 துக்கொண்டிருந்தார். 

a ட ச . 
அருளப்பர் 8-ம் அதிகாரம், 388 | 

அவன். | 

10. சர்வேசுரன் உலகத்தை எவ்வ | தன் இரியைகள் கண்டிக்கப்படா தபடி | 
ளவாச கேத் தாரொன்ுல் தம்முடை ' க்கு 
ய ஏக சுதனைத் தந்து, அவர்மேல் விசு . 
வாசமாபிருக்கிற எவலும் செட்டுப் 
போகாமல் நித்திய வனை அடையும் : 

ஒளியினிடத்திலும் வராஇருக் 
கிரன். 

21. உண்மையைச் செய்கிறவனோ, 
தன் கிரியைகள் சர்வேசுரனிடத்தில் 
செய்யப்பட்டபடியால், ௮வைகள் வெ 
ளிப்படும்பொருட்டு ஒளியினிடத்தில் 
வருகிரன் என்ளூர். 

22. இவைகளுக்குப் பின்பு, யேசு 
. நாதரும் அவருடைய சீஷரும் யூதேயா 
| தேசத்துக்கு வந்தார்கள். அங்கே 
அவர் ௮வர்களோடுகூட வாசம்பண் 

° * உ! r ம் ர) i ; டி 5 d ் r, 

18. அவரை விசுவ௫ிக்கிறவன் தீர். ணி, ஞானல்கானங்கொடுக் அவக்கார் 

(அரு. 4-1.)  வையிடப்படான் : அவரை விசுவகியா : 

தவனோ கடவுளின் ஏக குமாரனுடைய : go 
32. அப்பொழுது அ௮ருளப்பரும் 

. சாலிம் ஊருக்கடுத்த என்னோன் என் 

ஏனெனில் அவ் 
விடத்தில் ஜலமும் மிகுதியா பிருந்தது, 
ஜனங்களும் BAG நானஸ்நானம் 
பெறுவார்கள். 

21. அதேனென்றால் அருளப்பர் இன் 
னும் காவலிலே வைக்கப்படாதஇருந் 

தார். 

253. அப்படியிருக்க, ௮ருளப்பரு 
' டைய சீஷர்களில் கலருக்கும் wate 

ளுக்கும் சுத்திகரிப்பைக்குறித்து ஓர் 
தர்க்கமுண்டாயிற்று. 

    17. 

த்தர் இவ்விடச்இல் பேசுகறர், 

இரண்டாக்தரம் வருவார், 

18. 

இவ்விய ஈசனை இவ்வுலக இல் அனுப்பினார். 
உலக முடிவிலோ, அவர் சகல மனுஷீனாயும் நடுத்தீர்க்க 

இதின் விவாம். மத், 

இக்ச வாச்கியத்திலே யேசுநாதரை விசுவசிக்கெறவன் சீர்வையிடப்படானெ 

உலகத்சை இரட்சிக்கும்பொருட்டாகவே பிகாவாகிய சர்வேசன் சம்முடைய 

இர்சு அனுப்புதலைப்பற்றியே இவ்விய கர் 

24-ம் ௮.இ, 0-ம் வசன முசல் காண்க. 

        
ன்று சொல்லியிருப்பதினாலே இரட்சணியம் அடைவதற்கு யேசுசாதரை விசுவசிச்கிறதொ 
ன்றே போதுமென்று அர்த்சமல்ல; இரட்சணியம் அடையும்படி வேச கற்பனைகளைக் 

கைக்கொண்டு அ.றசரிச்சவும் வேண்டுமென்ற இவ்விய கர்த்தர் மச். 19-ம் ௮இ. 17-ம் வ௪ 

னத்தில் தெளிவாய்ப் போ இக்இருர். 

10. இவ்வாக்யெத்தில் ஒளியென்பது மனுமச்களுக்குச் சத். தியச்தை த் செளிவிக்க. 

இவ்வுலகத்தில் ஞானச் சுடராய் வந்த யேசுகாசர் தாமே. 

21, உண்மையைச் செய்வசேசெனில் தேவ கட்டளைகளை அதுசரித் து, மெய்யான 

புண்ணியத்தைச் செய்வதாமே.     
30 
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20. ௮வர்கள் அ௮ருளப்பரிடத்திலே 
வந்து : குருவே, உம்மோடுகூட யோர் 
தான்ஈதிக்கு அக்கரையில் ஒருவர் 
இருக்காரோ, அ௮வளனாக்குறித்து நீரும் 
சாட்சியஞ்சொன்னீரே; இதோ, 
அவர் ஞானஸ்கானங்கொடுக்கிழர். 
எல்லாரும் ௮வரிடத்திலே Gun & agit 

கள் என்று சொன்னார்கள். 

27. அதற்கு அருளப்பர் பிரத்தி 
புத்தாரமாக: பரலோகத்திலிருஈது 
மனுஷனுக்குச் கொடுக்கப்பட்டா லொ 

ழிய, அவன் ஒன்ை றயும் பெற்றுக் 
கொள்ளமாட்டான். 

    
  

25. நான் BD OM BIBT குரல்ல, 
ருக்கு முன்னாக ௮] னுப்பப்பட். டவன் 67 

ன்று கான் சொன்னதம்கு நீங்களே 
எனக்குச் சாட்டேகளாயிருக்கிறர்கள். 
(<9. 1-20.) 

20. மணவாட்டியை உடையவனே 
மணவாளன் ; மணவாளலுக்குச் செனி 
கந்து நிற்கிற அவனுடைய Fos 
se, மணவா னுடைய குரலொலி 

  
முன். அகையால் என்னுடையதாகிய 
இர்கச் சந்தோலம் பூர்கிதிபா பிற்று. 

(2 கொ. 11-9.) 

வும் Cares Oc. 

21. உன்னதத்திலிருக்து வருகிறவர் 

யாவரிலும் மேலானவர். மண்ணிலிரு 

நீது உண்டானவன் மண்ணாயிருந்து, 
மண் ணுக்கடுத்கவைகளைப் பேசு கருன்; 
பரலோசக்திலிருந்து வருகிறவர் யாவ 

ரிலும் மேலானவர், (உரோ. )-5.) 

      

  

. அளவில்லாமல் கொடுக் இருக்கிருர். 

அவ 

பினிமித்தம் மகிழ்ந்து சந்தொஷிக்கி , * 

20. அவர் வளரவும், கான் குறுக ' 

1 
| 

அருளப்பர் 4-ம் அதிகாரம். 

32, அவர் தாம் கண்டதையும், கேட் 
டதையும் சாட்யொகச் சொல்லுஇருர். 
ஆயினும் அவருடைய சாட்சியத்தை 
ஒருவனும் ஏற்.றுக்கொள்ளுகிறதில்லை. 

33. அவருடைய சாட்சியத்தை 
ஏற்றுக்கொண்டவன் சாவேசுரன் சத் 
தியமுள்ளவோன்று முத்திரையிட்டு 
நிச்சயப்படுத்தினான். (உரோ. 3-4.) 

24. அ௮தெப்படியெனில் சர்வேசுரனால் 
அனுப்பப்பட்டவர் சர்வேசுரனுடைய 

வாக்கயெங்களைப் பேசுகிழூர். எனெனில் 
சர்வேகரன் இஸ்பிரித்து (சாந்துவை)       

24. பிதாவானவர் ரசனை சேத்து 
எல்லாவற்றையும் அவர் கையில் ஓப் 

புக்கொடுத. DED np (மத். ] 1-27.) 

20. சுதனை விருவசிக்கிறவனுக்கு 

நித்திய £வியமுண்டு. னால் Tt BOO 

பெரில் அ௮லிஈவா௫ மாயிரு க்கிறவன் | 

| 
| 

சிவியத்தைள் காணாத் அிருப்பதுக்தவிர, 
தெவகோபமும் அவன்மேல் நிலைநிற் | 

(1. ௮௫௬. 5-10.) கும் என் apt. 

1-ம். அ தஇகாரம். 

யேசுகாசர் சமாரிய ஸ்திர்யோடு சம்பாஷிக் 
தீதும், சமாரியர்கரளில் ௮கேகர் அவரை 
விசுவசிக்ச தம், தர் எற்றரசனுடைய மக 
னைக் குணமாக்கின துமாகிய விசேவஷங் 
கள். 

| 
| 

| 
| 

| 

| 

l. அருளப்பரைவிட யேசுநாதர் 

அநேகம் Cunt sore Pasi Son SB, 

ஞானஸ்கானங் கொடுக்கிரான்று பரி 
சேயா சே கள்விப்பட்டதா ௧௪௦ LIA GT BM 

அறிந்கபோ.து, | 

      
  

20. 

1-2. 

இதில் சொல்லப்பட்ட மணவாளன், கிறீஸ்துகாதரொன்றும், மணவாட்டி இருச் 

சபையென்றும், மணவாளனுடைய சிநேடிசன் ஸ்காபச அருளப்பரொன்றும் அறிக, 

யேசுகாதர்சுவாமியின் ஸ்சானாபதிகளாக அப்போஸ்தலர்கள் ஞானஸ்சானங் 

கொடுத்தக் சதினாலே, ௮வர்கள் கொடுக்த ஞானஸ்நானம் யேசுநாதர்சுவாமியால் கொடு 

 ச்கப்பட்டதென்ற இவ்விடத்தில் சொல்லியிருக்கிற த, 

| துவ்க்டு உலக முடியுமட்டும் அப்போஸ்தலர்களும் ௮வர்கள் வழியாக விடாத தொடர் 
இந்தப் பிரகாரமாய் அப்போது       

      

போடு ஏற்பட்டுவருெ திருச்சபைக் குருமார்களும் கொடுத்து வருற ஞானஸ்நானம்,





ட... *ைகலவள வைக வக்ள ் 

| 286 அருளப்பர் 4-ம் அதிகாரம். 
  

16. யேசுகாதர் ௮வளை கோக்க: நீ 92, நீங்கள் அறியாததை ஆராதிக் 
போய், உன் புருஷனை. இங்கே ௮ழை | இதீர்கள், காங்கள் அ௮றிர்இருக்கிறதை 
த்துக்கொண்டு வா என்ஞூர், Ber BESS op. எனெனில் இரட்ச 

ணியம் டத்இினின்று வ 
1: அந்த ஸ்திர மறு மாழியாக : (4 இராசா. பட்ட ௮ “0௮ 

எனக்குப் புருஷனில்லை என்முள். of 5 

ற்கு யேசுநாதர் : உனக்குப் புருஷனில் 2). உண்மையாக Bort Brn வர்கள் 
லையென்று நன்ய்ச் சொன்னாய். ஞானத்திலும் சத்திய த்திலும் ஆராதிக் 

18. எனெனில் உனக்கு ஐந்து புரு 
ர்கள் இருந்தார்கள். இப்பொ 

களை இரு இ இம Pe வரும் தம்மை இபைபடி ஆரா இிக்றெவர் 
உனக்கு இருக்கிறவலும் உன்னுடைய த நெடுக. 
புருஷன் ௮ல்ல; இதை உள்ளபடியே | “ தீ தெடுகிழூர். 
சொன்னாய் என்ளூர், 01. 

வந்திருக்கிறது. ஏனெனில் பிதாவான   
WF hee cap YEVTH ௮வனாை ஆரா. 10. அப்பொழுது வந்த ஸ்இர் 2 
இக்கிறவாகள் ஞானத்திலும் உண்மை ! ஆண்டவரே, நீர் இர்க்கதரிசியென் று 

காண்கிறேன். - 
(1 கொ. 3-] (+) 

20. எஙகள் பிதாக்கல இ கத மலை 
யிலே அராதனை செய்துவர, தார்கள் : 20. அப்பொ மீது அங்கு ஸ்இிர் அவ 
நீக்கே அரம் PAI GOR செட் ய்யவேண்டி ப oo ழா க்தி இல OW துர் Bil என்னப் 

பீர்கள் என்ருள் 9-1 9வெல் ர் வரும்போது எல் ota என்முள. (உபா. 12-5.) வுறிவேன். அவா வரும்போது எல் 

01. அதற்கு த யேசுநாதர் : ஸ்தா யே, பார் என்றாள். 

மன்னை சம்பு. இதோ காலம்வருறெது, 
அப்பொழுது இக்ச மலையிலாவது எரு |! 20. அதற்கு யேசுநாதர் : உன்னோடு ! 
சலேமிலாவ.ு நீங்கள் பிதாவை அரா | பேசுகிற கானே வர் என்று AME 
இக்கமாட்டீர்கள். குத திருவுளம்பற், னார்.                 கட்டாதிருக்ததாகத் தோன்றுகிறது. ஆனால் அலெச்சார்தர் இராஜா யூதேயா சேசத்துக்கு , 

குங்காலம் வருகிறது : இப்போதே. 

சாலேரரன் ஞானவஸ்துவா 

யிலும் ராதஇக்கவேண்டும் என்ருர். : 

டம் எருசலேமிலிராக்கிறது என்டு டுமே மெ௫யால் வா இர சான்று 4 HSH DB திமு 

லா வற்றையும் உங்களுக்கு அறிவிப் 

  
\ 

| 
| 

i 

| 
| 

| 

| 

| 
| 

| 

$ 
i 

| 

| 

20. சமாரியர்கள் பிரிவினை க்கா. ரராய்ப் போனபி ன், வெருகாலம்வரையில் தே கவாலயங் | 

வாத; சமாரிய காட்டைப் பிடிச்சபோ து, அவனுடைய உத்தரவு பெற்று, கார்சிம் என்னும் | 
| மலையின்மேல் ஒரு பிரிவினை 4 கோவிலைக் கட்டி ௮இல் பூசை பிரார்தீதோ நடத்திவந்தார் 

| கள். (கால்மேச்) கையால் இந்ச வாக்தியத்தில் சமாரிய ஸ்திரீ குறித்துப் பேசுற மலை | 
| காரீசிம் மலைதான். 
| 
1 21-24. சலோமோன் இராஜா எருசலேமில் சட்டின சேவாலயச்தில் மாத்திரம் ௮௩ | 
, காள் பலிகளெல்லாம் செலுச்தப்பட வேண்டிய தாயிருர் நீது... பிரிவினைச்சாரரான சமாரிய 

ர்கள் எருசலேமில் பலியிடப்போகாமல், அவர்கள் பட்டணச்றுக்கு அருகேயிருந்த காரீசிம் 
என்ற மலையின்மேல் சர்வேசுரனுடைய சற்பனைக்கு விரோதமாய்ப் பலிகளைச் செலுச்திக் 
கொண்டிருந்தார்கள். இர்சப் பலிகளெல்லாம் செய்வபக்தியில்லாமல் யூதர்கள் வெறுஞ் சட 

1 ங்குகளாக நிதைவேற்திவச்ததினாலே அவைகளுக்கு முடிவுகாலம் வர்சசென்றும், இது மூத 
ற்கொண்டு ஞானமாயிருச்கப்பட்ட சர்வேசுர$ன ஞானமும் ௨ ண்மையும் அடங்கிய தேவ 

யேசுரா த் ர்சுவாமி படி.ப்பிக்கரர். 
ere crt sak cmt wa tamara rent Peels 

  

[ 

| 

விசுவாசம் தேவ ஈம்பிக்கை சேவ சிரநேகத்தினாலே ஆரா இக்கற காலம் வந்திருச்கிறதென்று லும்        



  

அருள்ப்பர் 4-ம் அதிகாரம். 

  

  

. 7, அர்கேரமே தேர்கள் வந்து, 
அவர் அந்த ஸ்திர்யோடே சம்பாவிக் 
திறதைப்பற்றி ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 
டன நீர் என்ன தேடுகிறீரொன்றா 

ஏன் அவளோடு பேசுகமொன் 
வது ஒருவரும் கேட்கவில்லை. 

28. அப்பொழுது ௮ந்த ஸ்திர தீன் 
டத்தை வைத்துவிட்டு ஊருக்குள் 
ள போய், அவ்விடத்து ஜனங்களை 

ட கோக்கு ; 
  

20. ஒரு மனிதனை வந்துபாருங்கள், 

நான் செய்ததெல்லாவம்றையும் ௮ வர் 
எனக்குச். சொன்னார் ; ஒருவேளை 
வர் தான் கிறீஸ்துகாதரோ என்முள், 

90. அப்பொழுது அவர்கள் ஊரி 
லிருந்து புறப்பட்டு, அவரிடத்தில் வர் 
தார்கள். 

Of. ௮! திற்குல MABE Pag wae குரு 

வே, சாப்பிடும் என்று ௮வரை மன் 

சே. 

oo, Cua oT Bi aut Sor தொக்கி? 

நான் சாப்பியெதற்கு நீங்கள் அறி 
யாத ஒரு போஜனம் னக்கு உண்டு 

என்ளுர். 
ye ந na) . . 

93... ஆகையால் Papt war 

ருக்குச் சாப்பிடக் கொண்டுவந்தா னோ 

சான்றார்கள். 

91. யேசகாதர் அவர்களை கொக்கி : 
என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத் 

யைச் சரிவர முடிப்பதே எனக்குப் | 

போஜனமாயிருக்கிற௮. 

  
ஒருவர் : 

ஒருவரை நோக்கி: யாராகிலும் ௮வ.. ் 22௮ 
- அநேகர் அவர்மேல் விசுவாசமுள்ள 

| திலே வந்து 2: 

இன்படி. செய்து, அவருடை.ய வேலை: 

தங்கி CHIT. 

BD. அறுப்புக்காலம் வர இன்னும். 
காலுமாதம் உண்டென்று சொல்லுக 
தீர்களல்லவா 2 இதோ, நான் உங்க 
ஞுக்குச் சொல்லுகிறேன் : உங்கள் 
கண்களை ஏறெடுத்து காடெல்லாம் ௮ று 

ப்புக்கு வெளுத்திருக்கறதைப் பாரும் 
கள், (மத், 9-87; தூக். 10-9,)   

30. கையால் அறுக்கிறவன் தன் ! 
கூலியைப்பெற்று நித்திய சீவியத்துக் ! 
குப் பலனைச் சேர்க்கிறான். இதனால் | 
விதைக்கிறவலும் அறுக்கிறவனும் ஒரு | 
மிக்கச் சந்தோஷப்படும்படியாஇறது, 

DG. எப்படியெனில்: விதைக்கிறவன் | 
ஒருவன், DEB noe ஒருவன் என் | 
னும் பழமொழி இதிலே மெய்யாகின் ' 
து. 

596. நீங்கள். பிரயாசப்படாத ததை 

அறுக்க நான் உங்களை அனுப்பினேன்; 
மற்றவர்கள் பிரயாசப்பட்டார்கள் ; 

நீங்களோ, அவர்கள் பிரயாசப்பட்ட 
தில் பிரவேசித்தீர்கள் என்ஞர். 

a
 

i
 
a
 

e
t
,
 
e
e
 

௯ 

9. இப்படியிருக்க : ் நான் செய்த 

எல்லாவற்றையும் எனக்குச் சொன்னு 
சான்று சாட்சிசொன்ன வந்த ஸ்திரி 
யினுடைய வார்த்தையினிமித்தம், அர் 
தப் பட்டணத்திலுள்ள சமாரியரில் 

வர்களா னா ர்கள்.   
AQ, ஆதலால் சமாரியா அவரிடத் | 

தங்களிடகத்தில் , தங்கவே 
-ண்டுமென்று அவரை மன்முடினார்கள். 
அவரும். அவ்விடத்தில் இரண்டுகாள் 

  

38. உலகமுண்டான நாள் துவக்கு, அப்போஸ்தலர் காலம் வரையில் பிதாப்பிதாக் 

களும், தீர்க்கசரிசகளும், வேசபாரகரும் தங்கள் போதகத்இனாலும், வேண்டுதலினாலும், 

தீர்ம கடச்சையினாலும், மனுச்குலக்தோனை இரட்சகருடைய வருகைக்கு ஆயச்சம்பண்ணூ_ 

னார்கள். ஆகையால் யேசுசாதர் தம்முடைய அப்போஸ்தலர்களை உலகமெக்கும் சுவிசேஷ 

த்தைப் பிரசங்செக அனுப்பும்போது, மற்றவர்கள் உழைச்துப் பிரயாசப்பட்டதை அறுக்க. 
நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்றார். |     
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அருளப்பர் 4ம் அதிகாரம். 
  அசைவை 

  
42. அந்த ஸ்திரீயை கோக்க : இப் 

பொழுது சாங்கள் விசுவசிக்கிறது 
உன்னுடைய வார்த்தையைப்பற்றியல் 
லவே, சகாங்களே அவருடைய வாக் 
கைக் கேட்டு, ௮வர் மெய்யாகவே உல 
க இரட்சகரான்று அறிந்திருக்கிறோம் 

, ஏன்றார்கள். 
| 

    
449. அனால் ௮வர் இரண்டு நாகா 

| க்குப்பிறகு, ௮வவிடம் விட்டுப் புறப் 
| பட்டுக் கலிலேயா நாட்டுக்குப் போ 
| GT. 

44. ஒரு தீர்க்கதரிசி தன் சொந்த 
நாட்டிலே மடமையடையானென்று 
யேசுகாகர்தாமே சாட்சிசொல்லியிரு 
ந்தார். (மத். 19-54; மாத், 6-1; 
க, 4-24,) 

40. ஆகையால் yur கலிலேயா 

சாட்டுக்கு வந்தபோது, கலிலேயர் 
எருசலேமில் திருகானிலே அவர் செ 

ய்த யாவற்றையும் சண்டிருந்தபடியினா 
லே அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். 

  BT GI) ஆருக்கு 2, இப்டி து MET. His 

பொழுது ஒரு சிற்றரசன் இருந, தான். 

40. பின்பு ௮வர் கண்ணீரை த் இரா | 
Le ரசமாக்கென கலிலேயாவிலுள்ள 

  

ரனைக் குணமாக்கவேண்டுமென்று மன் ! 41. அப்பொழுது அவருடைய 
போதகத்தினிமித்தம் முன்னிலும் | ரடினான். எனெனில் ௮வன் சாகக் 
அசேகம்பேர் அவரை விசுவ௫ித்து, டர்தான், 

48. அப்பொழுது யேசுகாதர் ௮வ 
னை நோக்கி : நீங்கள் அற்புதங்களையும் 
ஆச்சரியங்களையும் கண்டாலொழிய, 

சுவடிக்கமாட்டீர்கள் என் சொல்ல, 

19, 

நோக்கி : சுவாமீ, என் மசன் சாகிறதறி 
குமுன்னே வரவேண்டும் என்ரான். 

20. யேசுநாதர் வனை கோக்க : 

ரான் என்ரு. 
கா் Sa 

‘ * இ 

யை கம்பிப் போனான். 

21. வன் போகையில், 

டைய ஊழியர் அவலுக்கு எதிர்கொ 
ண்வெந்து : : 

ea 15. 

அப்பொழுது அவன் 2 எக்நேரத். 

தில் அவனுக்கு வியாதி குணமான. 

கென்று அவர்களிடத்தில் விசாரிக்க, ப்ே hr) ட அவர்களும் Bom enae போயிரு ணையை லி 

தார்கள். (மத்.4-192: மாது, 1-]4; அவர்கள நேத்று ஏழுமணிக்குக் காய் 
லூக். 4-14.) (| FES அவனைவிட்டு நீங்கினறு என்ஞுர் 

Ga. 

| 

| 
| 

| 
| 

அவனுடைய மகன் கப்பர்காவும் கரி 
லே வியாதியாயிருந்தான். (௮.2-0.) 

47. யேசுநாதர் பூதேயாவிலிருக்து | 

| , கலிலேயாவுக்கு வருகிருெரொன்று ௮ந்த 
மனுஷன் கேள்விப்பட்டவுடனே, அவ 

| ரிடத்தித்போம். அவர் வந்து தன் குமா 
| 
| 

  
அந்தச் சிற்றரசன் ௮வரை   

iE 
போசலாம், உன் மகன் பிழைத்திருக்கி | 

His wot gor Cus 
தனக்குச் சொன்ன வார்த்தை 

அவனு 

உம்முடைய குமார ன். 

பி ழைத்தி இிருக்கரான் என்று அறிவித். 

உ. உன் மகன் பிை ற்த்திருக்கிரு ப 

னென்று யேகா. சனக்குச் சொன். 
னதகே ர் Lp Sy A! Hil ன் சான்று த்கப்பன் 

அறிந்து, அவனும் அவன் விட்டாரனை 
. (ஜ்! ச் ச 

வரும் ர் சவ BEG Ta.
 

51. யேசுகாதா யூதேயா தேசத்திலி : 
ருந்து கலிலேயா நாட்டுக்குச் இரும் 
வந்தபின், அவர் செய்தருளிய இரண்: 
டாம் அற்புதம் இதுவே, 

வண லப் ககன. 
  

| 

வெல
 அ

ணைக
ள்

 
ட
 

11. உயேசுகாதர் சமாரியா நாட்டை விட்டுக் சவிலேயா நாட்டுக்குப் போகும்போ கரு 
| தமது சொச்ச ஊராகிய ஈசரேத் தூரில் போய்ச் தங்காமல், சப்பர்நாவும் ஊரில் வாசஞ்செய். 

| யப் போனதற்குக் காரணம் இங்கே சொல்லப்படுகிற த. 
ர் 

 



  

அருளப்பர் 6-ம் அதிகாரம். 239) 
, | 

| 5ம். அஇகாரம், . 0. அவன் படுத்திருக்கறதை யேசு 
க காதர் கண்டு, வெகுகாளாய் முப்படிக் 

| யேசுகாதர் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாஇ டெக்கருனென்று அறிந்து அவளை 
யாய்க் கெர் தவனைச் சொஸ்தமாச்சென நோக்க : ம சொஸ்கமாகவேண்டுமோ 

... தும், அவர் பிதாவோடு சகலத்தையும் | என்ஞுூர். 
.. செய்ொரொன்பதும், சகலருக்கும் நடுச் | 
| தீர்ப்பவராக ஏற்படுத்தப்பட்டிரச்இரா | 

சொன்பதும். | 

| 

  
7. பிணியாளி அவருக்கு மறுமொழி 

யாக? ஆண்டவரே, ஜலம் கலக்கப்படு : 
ம்போது என்னைக் குளத்திலே கொ. 
ண்டுவிடுகறதற்கு எனக்கு அளில்லை. 
நான் வருவதற்குள்ளே வேஜொவன் 
எனக்கு முன்னே இறங்கிவிடுகின் 
என்ரான். 

் 1. இவைகளுக்குப்பின்பு, யூதருடைய 
 பண்டிகையாயிருந்தது. அப்பொழுது 

| யேசுகாதர் எருசலேமுக்கு ஏறிப்போ 
னார். (எஸ்தெ. 16-22.) 

9, எருசலேமில் ஐந்து மண்டபங்க 

-ஞூள்ள புரோபாத்திக்கா என்னும் 5. யேசுகாதர் வனை கோக்க : நீ 
ஒரு குளமிருக்கிறது. அதுக்கு எபி எழுந்து, உன் படுக்கையை எடுத்துக் 
மாய பாஷையில் பெத்சயிகா என்னும் ! கொண்டு ஈட என்மார, | 
"காரணப்பெயர் வழங்குகிறது, | ! 
| | Y, என்றவுடனே அந்த மனிதன் | 

சொஸ்கமாகி, தன் படுக்கையை GOS 
துக்கொண்டு நடக்துபோனான். அன்று: 
ஓய்வு காளாபிருக்க.து. 

  
!   

. ; ; | 
3. இந்த பண்டபங்களில் B&urBus 

ஸ்.கரும், குருடரும், முடவரும், அவ 
யவஞ் சூம்பினவர்களும் இரண்ட கூட் 
டமாய்ப் படுத்திருக்து, எப்பொழுது 
ஜலம் ௮சையமென்று காத்துக்கொண் | 

| 
| 

  

| 

10. அதலால் யூதர்கள் சொல்த। 

மாக்கப்பட்டவனைப் பார்த்து 2 இது 
ஓய்வு நாளாயிருக்கின்றதே, நீ உன்: 
படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு Cur 

. கவொண்ணாது என்ரார்கள். (யாத். 

டிருந்த Tal Bor. 

4. ஏனெனில் அண்டவருடைய | 
, தூதன் சமயம்போல் கு குளத்தில் இறக் ! 
சுவே, ஜலம் ௮சைபடும். ஜலம் ௮சை ae dA 

க்தபின் குளத்திலே முக்தி இறங்குகிற 20-10.) 
வன் எவ்வித வியாஇப்பட்டவனாயிர* ' | 
காலும், சொஸ்கமாவான். 11. அவர்களுக்கு அவன் மறுமொழி 

் ் டயாக;: என்னைச் சொஸ்தமாக்கினவர் ; | 
5, அப்படியிருக்க, அங்கே முப்பத் உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு | 

தெட்டு வருஷமாய்ப் பிணிகொண்ட | நடவென்று எனக்குச்சொன்னா என். 
ஓா மனிதன் இருந்தான். . முன், | 

| | 
| 

1 
{ 
i 

  

2. புரோபாத்திக்கா என்பத ஆட்டுக்குளம் என் ற: சொல்லப்படுகிற த. ஏனெனில் | 
பலியிடப்பட்ட அடுகள் அக்குளத்தில் குளிப்பாட்டப்பட்டதினாலோ அல்லது ௮க்குளத்தி | 

னருகே ஆட்டு வாசல் என்ற ஒர் வாசற்படி. இருந்கதனாலோ இக்தப் பெயர் ௮௪ற்கு உண் | 

டாயிர்று, 

4. இவ்விடதீதில் சொல்லியிருக்க குளத்தின் ஜலச் துக்கு aun Sean sone செள 

கீயெப்படுத்ச சுபாவ பலனிருக்த.இில்லை. ஆயினும், சர்வேசுரனால் அனுப்பப்பட்ட சம்மன 
சானவர் ௮தைக் கலக்குற நேரத்திலே சர்வேசுரன் ௮ற்கு ௮க்சச் சக்தியைக் கொடுத் 
தார். 

படக லக பகலை 
       



  

  

  

940 அருளப்பர் 8-ம் அதிகாரம், 
  

12, அப்பொழுது அவர்கள் : உன் 
'படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு ஈட 
வென்று உனக்குச் சொன்ன SiS 
மனிதன் யார் என்று அவனிடத்தில் 

! கேட்டார்கள். 

13. அனால் சொஸ்தகமாக்கப்பட்ட 

வன் அவர் இன்னாரான்று அறியாதி 
Raster, ஏனெனில் யேசுநாதர் ௮வ 

விடத்தில் கூடிநகின்ற ஜனக்கும்பலை 
விட்டு, மறைவாய்ப் போய்விட்டார். 

14, பின்பு யேசுகாகர் அவனைக் 
' தேவாலயத்திலே கண்டு : இகோ, தீ 
சொஸ்தமாயிருக்கிறாய் ; HRS Cain 
oro) 5 Gar spit உனக்கு தநேரிடா SUG, 

“இனிப் பாவம் செய்யாதே என்முர், 

oS. அப்பொழுது ௮ மனிதன் 
போய், தன்னைச் சொல் கமாக்னெவர் 

! 'யேசுசாதர்தான் என்று யூதர்களுக்கு 

அறிவித்தான். 

16. யேசுகாதர் இவைகளை ஓய்வு 
நாளிலே செய்ததைப்பற்றி யூதர்கள் 
௮வளா உபத்திரவப்படுத்திஞர்கள். 

17. யேசுகாதரோவென்ளறால் அவர் 
களுக்குப் பிரத்தியுத்தாரமாக; என் 
பிதாவானவர் இதுவரைக்கும் கிரியை 
செய்து வருகிஞர், நானும் கரியை 
செய்து வருகிறேன் என்ளூர். 

18. அகையால் அவர் ஓய்வுகாளை 
மீறினதூமல்லாமல், தம்மைச் சர்வே 
சுரனுக்குச் சமமாக்க, சர்வேசுரனைத் 
தம்முடைய பிதாவென்று சொன்னதி 

  
| 

  

Qo, wstaar Mura QerdrQew 
யும்படி. மென்மேலும் வழி தேடிக் 
கொண்டிருந்கார்கள். இதினிமித்தம் 
யேசுநாதர் மீளவும் அவர்களுக்கு வ௪ 
னித்தகாவது: (௮௬. 10-30; மத.! 
90- -63.) : 

10, மெய்யாகவே, மெய்யாகவே 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் : பிதா 
வானவர் செய்கிறதாகச் சுதன் காண் 

கிற காரியங்களையேயன்றி வேறொன் 
றையம் தாமாய்ச் செய்யமாட்டார். 
௮வர் எவைகளைச் செய்கிருரோ, 
அவைகளைச் சுகனும் அப்படியே செய் 
இர், 

20. பிதாவானவர் தனைச் சிநேடு 
த்து, தாம் செய்கிற யாவையும் ௮வரு 
க்குக் காண்பிக்கிருர், நீங்கள் ௮ச்சரி 

யப்படும்படியாக இவைகளிலும் பெரி 
சான செயல்களையும் அவருக்குக் காண் 
பிப்பாா, 

21, அவ்வண்ணமே பிகாவானவர் 
மரித்கவாகளை எழுப்பி உபிர்ப்பிக்கிற 
து போல, ஈதனும் தமக்கு இஷ்டமான 
வர்களை உயிர்ப்பிக்கிஞார். 

22-23. எனெனில் பிதாவானவர் 
எவனுக்கும் திர்வையிடுகிறதில்லை. 
ஆனால் சகலரும் பிதாவைச் சங்கிக்கி 
றதுபோல, சுகளையும் சங்கிக்கும்படி. 
யாக நியாயத் தீர்ப்பு முழுமையும் ௬௧ 
னுக்கு ஒப்பித்தருளினார். ஈகனைச் சங் 
கியாதவன் ௮வரை அனுப்பின பிதா 

பையும் சங்கியாதவனாபிருக்கிறான். 

  

14, உலகத்திலே மனுஷருக்கு வருகிற வியா இகள் சில சமயங்களில் அவர்கள் செய்த 

பாவத்துக்கு ௮க்கினையாக வருகிறது. வேறேசமயங்களில் அருளப்பர் சுவிசேஷம் 
9-ம் ௮. :3-ம் வசன,ச்தில் சொல்லியிருக்கிுபடியே வெவ்வேறு காரணங்களாலும் வரு 
Gon. ஆயினும் உலகத்துக்கு வருகற தூன்பங்களெல்லாம் மொத்தத்திலே பாவச் துக்கு 

ஆக்கினையென் ற சொல்லவேண்டியததான். என்முலும் இன்னானின்னான் செய்த பாவத் 

திக்கு இது 
Boe தெரிந்த காரியம், 

ஆக்கினை என்று சொல்லுவது தப்பிதம், ஏனெனில் இத சர்வேசுரனுக்கு மாத் 

  
     



  

    

ப்பர் 6-ம் அதிகாரம். நத] 

  

  

94, என் வார்த்தையைக் கேட்டு, 
என்னை அ௮னுப்பினவரை விசுவ௫ிக்கிற 
வனுக்கு நித்திய சீவியம் உண்டு. வ 
ன் அ௮க்கனைத் நீர்வைக்குள்ளாகாமல் 
மரணத்தினின்று tHe, சிவியத்துக் 
குள் சேருகிமுனென்று மெய்யாகவே, 
மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லு 

இலேன். (௮௬. 8-51.) 

95. மரித்தோர் தேவசுதனுடைய 
கரலொளியைக் கேட்குங் காலம் வரு 
றதென்றும், ௮து இப்பொழுதே வர் 

இருக்கெறதென்றும், அதைக் கேட்டுற 
வர்கள் பிழைப்பார்களென்றும் மெய் 
யாகவே, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறேன். (லூக், 7-14; அரு. 
11-48.) 

20. ஏனெனில் பிதாவானவர் தம் 
மில் தாமே சீவனுடையவராயிருக்கி 
றதுபோல, சுகனும் தம்மிலே தாமே 
சீவனுடையவராயிருக்கும்படி அவருக் 

குத் தந்தருளினார். 
27. அவர் மனுமகளாயிருக்கிறபடி.யி 

னாலே நியாயக் தீர்வையிடும் ௮இகார 
த்தையும் அவருக்குக் கொடுத்திருக்க 
ரூர். 

28. இதைக்குறித்து நீங்கள் அச்ச 
ரியப்படவேண்டாம். ஏனெனில் கல் 
லறைகளிலுள்ள யாவரும் தேவசுதனு 
டைய குரலொலியைச் கேட்குங்காலம் 
வருகிறது. 

909, அப்பொழுது நற்கிரியைகளைச் 
செய்தவர்கள் உயிர்த்துச் சீவியத்துக் 

கும், துர்க்கிரியைகளைச் செய்தவர்கள் 
உயிர்த்து, ஆக்கினை தீர்வைக்கும் புற 
ப்படுவார்கள். (மத். 29-10.) 

30. நா 
து. நான் கேட்டுறபடியே நியாயத் தீர் 
ப்பிடுகிறேன். என் தர்ப்பு நீதியுள் 
ளது. ஏனெனில் நான் என்னை அனுப் 

  
க எதுவும் செய்யக்கூடா |   

பினவருடைய சத்தத்தைக் தேடுகிறே 
னேயன்றி, என் சித்தத்தைச் தேடுகிற | 

01. என்னைக்குறித்து நானே சாட் 
சியஞ்சொன்னால், என்னுடைய சாட் 
சியம் உண்மையாபிராது. 

32. என்னைக்குறித்துச் சாட்சியஞ் 
சொல்லுகிறவர்  வேஜொருவர் இருக்கி 
மூர். அவர் என்னைக் குறித்துச் சொல் 
௮ஞ் சாட்சியம் உண்மையானகென்று 
அறிக்திருக்கிறேன். (மத். 93-17; அரு. 
1-15.) 

35. நீங்கள் hari _ bev ppait 
அனளுப்பினீர்கள் : ௮வரும் சத்தியத்.து 
க்குச் சாட்சியஞ் சொன்னார். 

91. ஆயினும் மனுஷ சாட்சியம் என 
க்கு வேண்டுவதில்லை. ஆனால் நீங்கள் 
இரட்சிக்கப்படும்பொருட்டு இவைச 
ளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 

94. அவர் சுடர்விட்டுப் பிரகாடுக் 
இற விளக்காயிருக்தார். நீங்களும் 

அவருடைய வெளிச்சத்தில் சொற்பக் | 

காலம் களிகூர விரும்பினீர்கள். 

30. ஆனால் அ௮ருளப்பருடைய சாட் 
சியத்திலும் மேலான சாட்சியம் எனக் 
கு உண்டு. ௮தென்னவெனில் கான் 
நிறைவேற்றும்படி. பிதாவானவர் என 
க்குத் தந்தருளின கிரியைகளாம், கான் 
செய்துவருகிற இந்தக் கரியைகளே 
பிதாவானவர். என்னை அனுப்பினா 
ன்று என்னைப்பற்றிச் சாட்சுஞ் சொ 
ல்லுகின்றன. 

51... என்னை அனுப்பின பிதாவான 
வரும் என்னைக்குறித்துச் சாட்சியஞ் 
சொல்லியிருக்கிளஞர். நீங்களோ ௮வரு 
டைய குரலொலியைக் கேட்டதுமில் 
லை, ௮வருடைய ரூபத்தைக் சண்டது 
மில்லை. > 

  

... 81. என்னைச் குறித்து கானே சாட்சியஞ் சொனனால், என் சாட்சியம் இயல்பிலே உண். 
மை என்பது நிச்சயமானாலும், யூதர்களுடைய துர்ப்புத்தியினிமித் தம், ௮து அவர்களுக்கு   _|     | உண்மையாகத் தோன்றாது என்பதாகக் கர்த்தர் சொல்லுகிறான் தறியவும். ப 
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88. அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் 40. நீங்கள் மோமிசனை விசுவடித் 
விசுவயொ தபடியால், அவருடைய | தர்களேயானால், ஒருவேளை என்னையும் 
வார்த்தையை உங்களிடத்தில் தரிக்  விசுவசித்திருப்பீர்கள். ஏனெனில்] 
கும்படி நீங்கள் வைதக்துக்கொள்ளுகறெ | அவர் rN as எழுதியிருக் 
துமில்லை. கிருர். (அதி.3-15 ; 22-18; ௮௬. 

1-45. 
809. வேதாகமத்தில் உங்களுக்கு i 

நித்திய சீவியம் உண்டென்.று எண்ணு 4. அவருடைய எழுத்துக்களை 
தொர்களே; அவைகளை ஆராய்ந்துபாரு நீங்கள் விசுவசியாமலிருக்தால், என் 
ங்கள். அவைகளே என்னைக்குறித்துச் இடைய வார்த்தைகளை எப்படி விசு 

சாட்சியஞ் சொல்லுகின்றன. வ௫ிக்கப் போகிறீர்கள் என்று இருவு 

ளம் பற்றினார். |     
40. அப்படியிருந்தும், நீங்கள் சிவனை 

  
௮டையும்பொருட்டு sara gan G-1n. 9/5) 57 rib. | 
வர மனதில்லா இருக்கிற i கள. | | 

¢ ல் ர் c H க ௩ e ச » a 

. இறீஸ்துசாகர் ஐந்து அ௮ப்பங்களையும் இர ; 
௫ 6 * 8 i ் r " ட ச | 

141. மனிதரால் Frise wir எனக்கு ண்டு மச்சஙகளையங்கொண்டு ஐயாயிரம் | 
‘ : ௪ $ . ச . உ 

அவசரமில்லை. பேர்கனுக்குப் போஜனங்கொடுத்த ஓம், | 

ப சாம் சீவிய அப்பமென்றும் சமது மாம் | 
* ச். ‘ a : * * ச | 

49, ஆனால நீங்கள் சேவ௫ரேகம, றற. சம் மெய்யான போஜனமும், Pb i 

' வர்களாயிருக்கி றாக நான் உங்களை இரக்சம் மெய்யான பானமுமென்றும் ! 
அர BEB EDS noo, | போதிக்கும். 

1. இவைகளுக்குப்பின்பு, ே GUS BM BIT 

இட ரியாக் கடலாகிய சலிலேயாக் ௪ட 
லின் ௮க்கரைக்குப் போனார். (மத். 
11-12: மாத். 6-50: gre. 9-10.) | 

. 19. நான் என் Daraor m1 5S 

னாலே வக்இிருந்தும், நீங்கள் என்னை 

ஏற்றுக்கொள்ளுநெதில்லை மேவ: ¥D 
வன் கன் ஈய சாமத்தினாலே வந்தால், 

| அவனை OF D&O) ET it ள்வீர்கள். 
2. இரளான ஜனங்களும்: வியாதிப் 

| 
| 
| 

் பட்டவர்களிட த்தில் அவர் ் செய்தரு 
| 

| 
dd சர்வேசுரனாலேமாக்கிரம் வரு | 

! 4 72) ம் வடு ரிய அற்பு கல்களைக் கண்டதஇனாலே. 
கிற மடிமையைத்தேடாமல், ஒருவரு 0 . A ௮வரைப் பின்சென்ஞர்கள். 
FG ஒழுவசால் உண்டாகும் மகிமை 
யைக் தேடிக்கொள்ளுகிற நீங்கள் எப் 3. அகையால் யேசுசாதர் ஓர் மலை | 
படி விசுவசிக்கக்கூடும் ? _யின்மேல் ஏறி, அவ்விடத்தில் தம்மு: 

! . இப்பட... பைய சஷர்களோடுகூட உட்கார்ச் ... 14. பிதாவினிடத்தில் ரான் உங்கள் 
| மேல் குத்றஞ்சாட்டுவேனென்று நீங்.” . 
| கள் நினைக்கவேண்டாம். நீங்கள் ஈம்! 4, அப்பொழுது யூதருடைய பண் | 
i ச * 4 ் 7 | ன! பிக்கை வைத்திருக்கிற மோயிசனே ' டிகை சாளாதிய பாஸ்கா சமீபித்இரும் | 
| உங்கள்மேல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவர்,  ! தது. 
| ‘ 
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39. யூதர்கள் பழைய ஏற்பாட்டைப் படிச்து, ஆழ்ர்து அராய்ர்அபார்த்தால், யேசு 
| நாதர்தான் உலக இரட்சகரொன்று அவர்கள் அவரயமாய் ஓச் துக்கொள்ள வேண்டி.யிருக் 
..குமென்பது இவ்வாக்தயத்தின் கருத்து, ஆகையால் சுவிசேஷத்தை மேலெழுந்த வாரி 
(யாய் (ar eSB pg அகாதென்பது இதன் உட்கருத்தா கும்,     

  
டடத தன்



  

அருளப்பர் 6-ம் அதிகாரம். 
  

9. அப்படியிருக்க, யேசுநாதர் தம் 
முடைய கண்களை ஏறெடுத்து, மிகு 
தியான ஜனக்கும்பல் சம்மிடத்தில் வர் 
இருக்கிறதைக் கண்டு, பிலிப்பென்பவ 
ரை நோக்கி: இவர்கள் சாப்பிடும்படி. 
எங்கேயிருந்து அப்பங்களை வாங்கு 
வோம் என்றுர். 

0. தாம் செய்யப்போகிறதை வுறி 
ந்திருந்தும், ௮வனராைச் சோ இக்கும்படி 
Bugs சொன்னார்.   

7. பிலிப்பு Fee மறுமொழி 
(யாக? இவர்களில் வொருவரும் 

' கொஞ்சக்கொஞ்சம் ன டுத்துக்கொண் 
டாலும், இரு. நாறு பணத்த ௮ப்பங்க 
ளும் இவர்களுக்குப் போதாதே என் 
மூர். 

8. அப்பொழுது அவருடைய Fags 

aaa ஒருவரும், சிமோன் இராயப்ப 

ருடைய சகோசரனுமாகிய பெலவேர் 
இரா ௮வனா நோக்கி : 

0, இங்கே ஓரு பையனிருக்கிருன் ; 
அவனிடத்தில் ஐந்து வாற்கோதும்பை 
௮ப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் இரு 
க்ன்றது. ஆனாலும் ௮வைகள் இத்த 
னைபேர்களுக்கு எம்மா தரம் என்முர். 

10. Cu psn er: ஜனங்களைப் பந்திய 

மாச்செய்யு ங்கள் என்முர். அவ்விடத் 

தில் புல் மிகுதியா யிருந்தது. அப்படி 
யே பக் ியமாந்த புருஷாகள் குமா 

லயா யிரம் பேராயிருந்தார்கள். 

11. ுப்பொழமுது Guar gat sys 
uBsir TOS gi, Sor Du Dis OgT 
இர ஞ்சொன்னபின், (ti இயம. 1 1h SOUT 

PIS பரிமாறி ஞர். அவ்வன்னே ம் 

ன்களிலும்: அவர்களுக்கு வண்டிய 

மட்டும் கொடுத்தார். 

12. ௮வர்கள் திருப்தியடைந்த 

பின்பு, sar தம்முடைய சீஷர்களை 
கோக்க : மீதியான துண்டுகள் சேத 
மாகாதபடிக்கு த அவைகளைச் சேர்த்து 

வையுங்கள் என்ளுர்.   

  

  

18. அப்படியே அவர்கள் சேர்த்து, | 
ஐந்து வாற்கோ அம்பை ௮ப்பங்களிலே |. 

சாப்பிட்டவர்களுக்கு மீதியான துண். 
மிகளால் பன்னிரண்டு கூடைகளை நிரப் 
பினார் கள். 

14. யேசுகாதர் செய்த அழ்புதத்தை 
அர்த மனிதர்கள் கண்டு: மெய்யா 
கவே உலகத்தில் வரவேண்டிய தீர்க்க 

தரிசி இவர்தான் என்ஞர்கள், 

1d. கையால் அவரகள தம்மை 
இராஜாவாக்கும்படிப் பலவந்தமாய்த 

தம்மைப் பிடிக்சு வாப்போடுரர்களெ 
ன்று யேசுநாதர் அறிந்து, மறுபடியும் 
தனியே மலையின்மேல் ஏறி, விலூப் 
போனார். (மத். 14-23 ; மாற். 0-40.) 

10. அவருடைய சிஷாகளோ சாய 
ங்காலமானபோது கடற்கரைக்கு 

வந்து, 

17. இர் படகிலேறிக் கடலுக்கு Hs 
கரையிலுள்ள கப்பாராவும் ஊருக்குச் 

சென்ரார்கள். அப்பொ Gs இருட் 

  

    
டி.ப்பே: GDB யேசுகா தரும் ௮வர்க | 

ti saa aig சேராதிருந்தார், 

18. கடலோ பெருங்காற்று அடித் 

ததினாலே, கொக்தளித்துக் கொண்டி 
நேநதது. 

19. ஆயிலும் ஏறக்குறைய மூன்று 
நாலுமைல் தூரம் ௮வர்கள் தண்டுவலி 

SHO at vO போகையில், யேசுநா 
கர் கடலின்மேல் ஈடந்து, படகுக்குச் 
சமீபமாய் வருகறதைக் கண்டு, பயக 
தார்கள், 

AUR yas ra) வெனில், அவர்களை 

நோக்கி : நான்தான் பயப்படாதேயுல் 

கள் oT emt (api. 

2], அப்பொழுது ௮வர்கள் ௮வ 
னாப் படகில் ௨ ஏற்றிக்கொள்ள, விரும்பி. 
னார்கள். ௮சக்ஷணமே படகு ௮வாகள் 

போூழெ கனா சேர்ந்தது, 

      
 





  

  

. அருளப்பர் 0-ம். ௮இகாரம். . ve 

  

  

58. ஏனெனில் பரலோகத்திலிருக் 
Bowe, உலகத்துக்குச் சீவன் கொ 
Osan ௮ப்பமே FAC aI KT BCH 
அப்பம் என்றார். 

94. அப்பொழுது அவர்கள் ௮வரை 
கோக்க 2 ஆண்டவரே, இந்த அப்பத் 
தை எப்போதும் எங்களுக்குக் தந்தர௬ு 

ளும் என்று சொல்ல, 

95. யேசுநாதர் அவர்களைமோக்கித் 
இருவுளம் பற்றினதாவது: சீவியத்தின் 
அப்பம் நானே; என்னிடத்தில் வருகி 
றவன் பசியடையான் ; என்னை விசுவ 

 சிக்கிறவனும் அருக்காம் தாகமடை 

யான். (எக்கி. . 24-29 ; ௮௬. 4-14.) 

| 50. ஆனால் நீங்கள் என்னைக் கண்டி 
ருந்தும், விசுவசியா மலிருக்கிறீர்கள் 

| 

| 

  
616m “ர்களுக்கு? சொன்னேன். 

5/. பிதாவானவா எனக்குத்; 5h BG 
| ORS p யாவும் என்னிடத்திலே வரும் ; 

। என்னிடத்தில் வருறெவனையோ நான் 
। வெளியே தள்ளுவதில்லை. 

| 36. ஏனெனில் என் பித்தத்தை 
அல்ல, என்னை ௮னுப்பினவருடைய 

'இத்தத்தையே நிறைவேற்றும்படி. பர. 
 கிறவரோயல்லாது, பிகாவைச் கண்டவர் 'லோகத்தினின்று இறங்கிவர்தேன். 

ட. 80. என்னை அனுப்பின பி தாஸின் 
| சித்தம் ஏதெனில், ௮/வர் எனக்குத் 
| தருளின யாவற்றிலும், கான் ஒன்றை 
| யும் இழந்துபோகாமல், கடைசி காளில் 
அதை உயிர்ப்பிக்க வேண்டுமென்பது 

| தான். 
| 

' வாசமாயிருக்கெ எவனும் கிற்திய Fail 
lw gone ௮டையவேண்டுமென்பது எ 
ன்னை அனுப்பின என் பிதாவின் ௫5 

மாயிருக்கதது, கானும் கடைச் நாளி 
லே அவனை உயிர்ப்பிப்பேன் என்றார். 
(பிலிப், 3 3-21.) 

41. அனால் சான் பரலோகத்தினி 
ன்று இறங்னெ சீவிய அப்பம் என்று 
அவர் சொன்னதினிமித்தம் யூதர்கள்         

| 340. சதனைக் கண்டு, ௮வர்பேரில் விசு 
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42. இவன் சூசையின் na@euG Cus ் 
அல்லவா? இவனுடைய பிதாமாதாவை ப 
காம் ௮றிவோமே ; அப்படியிருக்க பர 
லோகத்தினின்று @ 0b ai sem 
என்று இவன் எப்படிச் சொல்லுகிழுன் 
என்ருர்கள். (மத். 18-55 ; மாற், 0-8.) 

43. Guaar gt அவர்களுக்குப் பிர 
த்தியத்தாரமாக: நீங்கள் உங்களுக்குள் 
ளே முறு முறுக்க வேண்டாம். 

44, என்னை அனுப்பின LS ST aut oor 

வா் ஒருவனை இழுத்துக்கொள்ளா விட் 
டால், ௮வன் என்னிட தீதில் வரமாட் ' 
டான். கடைசி நாளிலே நான் அவளை 
உயிர்ப்பிப்பேன். | 

  
i 
| 

46, ஆயினும் எல்லாரும் Fi Cary | 

ரனாலே போதிக்கப்பட்டி ப்பார்கள் 
என்று தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமத்தில் | 
எழுதப்பட்டிருக்கிறே. ஆகையால் 
பிதாவினிடத்தில் கேட்டுக் கற்றுக்கொ | 
ண்ட எவனும் என்னிடத்தில் வருக௫ 
ன். (இசை. 54-15; ஜெரே. 1440 

    

AO. சர்வேகரனிடத்திலிருக்து வரு | 

ஒருவருமில்லை; அவ £ பிதாவைக் கண் 

(மத். 11-27.) டவர். 

4... என்பேரில் விசுவாசமா பிருக் 

FDU WHE, நித்திய சீவியம் உண்டெ 
ன்று மெய்யாகவே, மெய்யாகவே உங்க |   

44. சிவிய அப்பம் கானே. 

1. உங்கள பிதாக்கள் வனாததரத் 

தில் மன்னாவைப் UR SR High, OAS | 
தார்கள். 

௦0. இதிலே புசிக்கிறவன் சாகாதிரு 

க்கும்படி பரலோகத்திலிரு ஈது ட] 
இற அப்பம் இதுவே. 

51, தானே பரலோகத்திலிருக்து 

இறங்கின சீவிய அப்பம். .   
  

அவர்பேரில் மூறு மூறுத்து :













ப்பட் 

  

70, நான் ௮வரிடத்தினின்று உண் 
டாயிருக்கிறதினாலும், ௮வோ என்னை 
௮ினுப்பினதினாலும், ரான் ௮வரை 

, அறிந்திருக்கறேன் என்ருர். 

20. ஆதலால் அவர்கள் அவரைப் 
பிடிக்க வகைதேடிக் கொண்டிருந்தார் 
கள்; ஆயினும் அவருடைய நேரம் 

. இன்னும் வராததினாலே ஒருவனும் 
- அவர்மேல் கை போடவில்லை. 

  

21. ஜனக்கூட்ட த்திலோ ௮ரேகர் 

வரை விசுவசித்து: கிறிஸ்துகாதர் 

வரும்போது, இவர் செய்கிற அற்புத 
| ator அகெமாய்ச் செய்வாரோ 

ன்ரார்கள், 

52. ஜனங்கள் அவரைக்கு, க த்து 

இப்படி முணு முணுவெ னப் பே௫ிக் 

- கொள்ளுகிப Don BU பரிசேயர் கேட்ட 

பொழு, அ வரைப்பிடி த்து: கொண்டு 
வரும்படிக்கு அ.இகாரிகளும் பரிசேய 

(ரம் சேவகரை அனுப்பினார்கள். 

. 34. அுப்பொழுது யேசுசாதர் ௮வ 

ர்களாநோக்கி : இன்னுங் கொஞ்சக்கா 

லம் உங்களோடு இருக்கிறேன் ; பின் 

' போகிறேன். 

மார்கள் நா னிருக்கி, Ny இ ட். PHL ou J 

௮ம் உங்கல! £ஈலே கூடாது என்டர், 

(௮௬. 12-33.) 

* . ஆகையால் யூ, ர்கள் துங்களுக் 

குள்ளே டே RED am ண்டதாலது: இவர் 

எங்கே போகப்போகி யப 2 

- மாட்டோமாமே,. புதஜாஇயாருக்குல் 

Car சிதறி இருக்கி, மவர்களிடத்தில் | 

'போய், அஞ்ஞ நானிகளுக்குப் போக் 
கப்போகிருரோ * 

னும் என்னை அனுப்பினவரிடகத்தில் ' 

      
  

30. என்னைத் தேடியும், காணமாட்|' 
டர்கள் ; கானிருக்கிற இடத்துக்கு வர 
வும் உங்களாலே கூடாது என்கிருரே; | 

இந்தவாக்கிய த்தின் கருத்தென்ன என் 
முர்கள்.   37. பின்பு பண்டிகையின் சூடிவா | 
இய பெரியநாளிலே யேசுகாதர் நின்று | 
சத்தமிட்டு : பாதொருவன் தாகமாயி। 

ருந்தால் என்னிடத்திலேவந்து பானம் 
பண்ணுவானாக, (லேவி, 23-27; 
இசை, 12-95; 5-1.) 

6. வேதவாக்கியம் சொல்லுகிறப 

டியே என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிரு . 
க்கிறவனுடைய வயிற்றினின்.று Fo 
ஜல நஇகள் பாய்ந்தோடும் என் 

(உபா. 18-15: இசை, 2) 

39. ob UG SE Nat Hair i 

அடையப்ே பாகிற இஸ்பிர் "2 துசாக்து | 
வைக்குறித்து இதைத் திருவுளம்பற் | 
Det அதேதென்றால் யேசுகாதர் 
இன்னம் மூமைப்படா திருந்ததினாலே, 
இஸ்பி! த துசாந்துவானவர் இன்னம் : 
தந்தருளப்படா இருந்தார். 

தம்மை 

400. ஜனக்கூட்ட தீதில் ௮நேகர் Dis 

் வாக்கியங்களைக் கேட்டபோது : மெய். 
4 1. அப்பொ, ழுது என்னைத் தேடு. 

வி/கள்; ஆயினும் என்னைக் காணமாட் 
யாகவே Se வா் தீர்க்கதரிசியாயிருக்கி, 
wal என்மார்கள். 

* 

/ ரு * rc . . ் Ad. வேறு சிலா: இவா் கிதிீஸ்துகா.. 
q * . | 

தர்தான் என்ருர்கள்; இன்னு!ஞ்சிலர் : 
BS of ஸ்துகா, கர் சலிலேய பாவிலிருக்கோ. 
வருவா. qT. 

நாம் கானை. 

| 
| 

இ ஸ்ர ம் c b 

42. தாவிதின் சந்ததியிலும், தாவிது | 
பெத்லகேம் ஊரிலுமிருந்து 

கிறிஸ்காகர் வருகருரன்.று வேதா | 

கமம் சொல்லுகிற இல்லையோ சான்றார் | 

Ka. (மிக், 3-9: மதி. 2-0.) | 
2   

38, 

னப்படும். 

    
'இஸ்பிர்தி ஐசாக் தவிணிடமிருங்து. வருத வரப்பிரசாசம் சீவிய ஜலம் என் 

தேவ விசுவாசமுள்ளவன் தான் அடைந்திருக்க வரப்பிரசாத ஜலம் 

. ஐவர்களுடைய இருதயச்திலும் பாயும்படி முயற்சி செய்வான். 

* 

ve | 

| 
 



1959 அருளப்பர் 8-ம் அதிகாரம், — பு 
  

| 48, இவவிதமாக ௮வளனாக் குறித்து 
ஜனங்களுக்குள்ளே பிரிவினையுண்டா 

[ச்ச 

44. அப்படியிருக்க, அவர்களில் 

, தார்கள்; அனால் ஒருவனும் 

மேல் கைபோடவில்லை. 

45. கையால் அந்தச் சேவகர் 
பிரதான சாரியர்களிடத்திலும், பரி 
சேயரிடத்த 
அப்பொழுது இவாகள் : 

    
' அவர்களைக் கேட்டதற்கு : 

40. சேவகர் மறுமொழியாக 2 

லும் திரும்பிவரந்தார்கள். 
நீங்கள் ஏன் : 

; அவனைக் கொண்டுவரவில்லை என்று 

  சிலா அவரைப் பிடிக்க மனகாயிருக் ! 
அவர் 

டுக்குப் போய்விட்டார் ர்கள். 

மனுஷனைப்போல ஒருபோதும் எவ 
-னும் பேசினதில்லை என்ஞுர்கள்,. 

17. ஆகையால் பரிசேயர் அவர்க 
GFE மறுமொழியாக : ஏது, நீங்க 

'ஞூம் (அவனுடைய) மாய்கையில் ௮௧ 
 ப்பட்டாகளோ? 

AS, HHatPaotlat SB gyn பரிசேய 

ரிலென்கிலும் எவனாவது அவன்பே 
ரில் விசுவாசமானானோ? 

49, வேதமறியாக இரச ஜனங்கள் 

-கபிக்கப்பட்டவர்களாய் இழுச்சிமுர 
“கள் என்னுார்கள. 

aU. அப்பொழுது யேசகாதரிடத் 

தில் இரவில் வந்தவனும், அவர்களில் 

ஒருவனுமாயெ நிச்கோதேமு என்ப 
வன் அவர்களை நோக்கி: 

ol. ஒரு மனிகனுடைய Gull & (Help 
, ஒத்தைக் கேட்டு, அவன் செய்கிறது 
. ஏதென்று ௮ BD FOG முன்னே நம் 

டைய, வேத சட்டம் அவனுக்குத் 
தீர்வையிடுமோ (உபா, | 
14 -8; 19-15.) 

என்னான். 

ப மலைக்குப் போனார். 

ச
ெ
ல
 

e
e
 

e
e
 

    

௮.தற்கு அவர்கள் : நீரும் கலி 
Candie’ கலிலேயாவிலிருந்து தர்க் 
கதரிசிகள் தோன்றுகிெதில்லையென்று 
நீரோ வேதாகமங்களை ஆராய்க்துபாரும் 
என்று சொல்லி, 

ao. அவரவ ர தங்கள் தங்கள் விட்   
3-ம். அதிகாரம். 

சார ஸ்இரீயைத் தப்புவிச்து, Haire | 

ட யேசுராதர் பரிசேயரிடத் இலிருர் து ஓர் விப | 

| 
| கு * . . e 4 . 

ளைக SOOM GE Dy யூதாகளுககு உப. 

தேசத்து எதிர் நியாயங்காட்டின தம், | 

தம்மைக் கல்லாலெறியவச்தவர்களிடத் | 

இனின் ற! மறைந்ததுமாகய வர்ச்தமா | 

னங்கள். 

1. அப்பொழுது யேசுநாதர் ஒலிவ : 

ர் 

். (மறுகாள்) அதிகாலமே அவர் , 
தேவாலயத்துக்கு மறுபடியும் வந்த | 
போது, ஜனங்களெல்லாரும் அவா ie | 
இல் வந்தார்கள், ௮வர் உட்கார்ந்து. 
அவர்களுக்கு ௨ பே கடித்துக்கொண்டி. 
(ர, தா. 

3. அப்பொழுது விபசா ரத்தில் பிடி. | 
பட்ட தர் ஸ்சிர்யை வேதபா ரகரும் 
.ரிசேயரும் அவரிடத்தில் சொண்டுவ 
ந்து, ௮வளை நடுவே நிறுத்தி : 

1. போதகரே, இந்த ஸ்தா aus 
பொழுதுதான் விபசார த்தில் பிடிபட் 
டவள். 

3. இப்படிப்பட்டவர்களைக் கல்லால் 

er றிந்து கொல்லவேண்டும் என்று மோ 
ரீசன் வேதப்பிரமாணத்தில் எங்களுக் 
குக் கட்டளை யிட்டி ருக்கிழுர். அப்படி. 

யிருக்க, ரீர் என்ன சொல்லுூறீர் என் 
று அவரிடத்தில் கேட்டார்கள். (லேவி. 
20-10.)   
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6. ஏனெனில் அவர்மேல் குற்றஞ் ! ஈடவாமல், சீவியத்தின் ஒளியைக்சொ |: 
சாட்டுவதற்கு ஏதுவாகும்படி ௮வ “ஸ்டிருப்பான் என்ளுூர். (] ௮௬. 1-4.) 1. 
ராச் சோதிக்கத்தக்கசாக இப்படிக் 
கேட்டார்கள். யேசுகாதரோ இதழே 13. அப்பொழுது பரிசேயர் ௮வ 
குனிந்து, தமது விரலால் தரையில் | ரைநோக்கி : நீயே உன்னைக் குறித்துச் 
எழுஇக்கொண்டிருக்தார். ். சாட்சியஞ்சொல்லுகி௫ய், உன்னுடை 

ட. . ய சாட்சியம் உண்மையானதல்ல என் | 
7. ஆயினும் அவர்கள் ஓயாமல் மூர்கள். 

௮ வமாக் கேட்டுக்கொண்டி.ருந்தபடி 

யால், அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து : உங்க 14. யேசுநாதர் அவர்களுக்கு மறு 
நக்குள்ளே பாவமில்லா தவன் இவள் மொழியாக : என்னைக்குறித்து நான் 

மலே முதலாவது கல்லெறியக்கட er Bugs சொன்னாலும், என் சாட்சி 
வான் என்று ௮வர்களுக்குச் சொல்லி, | யம் உண்மையாயிருக்கின்றது. எனெ 

னில் கான் எங்கேயிருந்து வர்தேனெ 
ன்றும், எங்கே போகிறேனெனறும் 
அறிவேன் ; நீங்களோ, நான் எங்கே 

0. அவர்கள் இரத வார் சதையைக் பிருந்து வருகிவேனென்றும், அல்லது 
கேட்டு, மூப்பர் முதற்கொண்டு ஒருவ எங்கே போகிறேனென்.றும் அறியிர் 
ருக்குப்பின் ஒருவராய்ப் போய்விட் | எ. 
டார்கள். யேசுகாதர் மாத்திரமிருக் 
தார்; ந்த ஸ்இரியும் நடுவே நின்றாள். 

9. மறுபடியும் குனிந்து, தரையில் 
எழுஇக்கொண்டிருக்தார். 

13. மீங்கள் மாம்சத்துக்கு ஒத்சபடி. 
நியாயந் தர்க்கிறீர்கள். கான் ஒருவனை 
யும் நியாயந் தீர்க்கிறதில்லை. 

  
10. அப்பொழுது யேசுகாதர் நிமி 

ர்ந்து : ஸ்திரீயே, உன்பேரில் குழ்தஞ் 
சாட்டினவர்கள் எங்கே? ஒருவரும் 

உனக்கு அக்கினைத் திர்வையிடவில்லை 

யோ என்சு, 

10. நான்நியாயர் தீர்த்தாலும், என் 
தீர்ப்பு உண்மையானது : ஏனெனில் 

நான் தனிமையாயிருக்கிறதில்லை. கா 
னும் என்னை அனுப்பின பிதாவுமாக 
இருக்கிறம். 

  
11. அவள்: சுவாமீ, ஒருவனும் 

ஆக்கினை த் இர்வையிடவில்லை eran wpa. டட 

அப்பொழுது யேசுநாதா: நானும் உன த இரண்டுபேருடைய சாட்சியம் 

| க்கு ஆக்கினை ச திர்வையிடவில்லை ; நீ உண மையென்று உங்கள வே அப்பிரமா]| 

போ, இனிப் பாவஞ்செய்யாதே என் : ணத்தில் எழுதியிருக்கின்றதே. (உபா. 

று திருவுளம்பற்றினார். 17-6.) ! 

12. யேசுநாதர் மீளவும் ஜனங்க : 18. என்னைக்குறித்து நான் சாட்சி 
ளோடு பேட, ௮வர்களைகோக்கி : நான் | சொல்லுகிறவனாயிருக்கிறேன். என்னை 
உலகத்துக்கு ஒளியாயிருக்கிறேன். எ அனுப்பின பிதாவும் என்னைக் குறித் 
ன்னைப் பின் செல்லுகறெவன் இருளிலே ! துச் சாட்சியஞ்சொல்லுகிழுர் என்முர். 

          
0. யேசுகாதர் ௮வளைக் கல்லாலெதியச் சொன்னால், கொட€ரமுள்ளவரன்றும், ஜன 

] ங்களை இரட்சிக்கவேயன் தி ஈடுத்தீர்க்கத் சாம் வரவில்லை என்று சொன்னவர், இப்பொழுது! 
இந்தக் கடின இர்வையிட்டால் பொய்யரன்றும் ஜனங்களுக்குக் காண்பித் த அவர்மேல். | 
பகையை மூட்டவும், ௮வளை ஆக்னையின் றி விடுதலை செய்தால், தேவ சட்டளையை மீறு 
ஜறெவரொன்று சங்கத்தார் முன்பாக அவர்மேல் குற்றஞ்சாட்டவும், வழியாகுமென்று எண் | 

ணி, இர்தத் தந்திரம் பண்ணிஞர்கள். |     ஆனவை



ன் அருளப்பர் 8-ம் அதிகாசம். 
  

10. ௮ப்பொழுது அவர்கள் : ் உம்மு 
| டைய பிதா எங்கேயிருக்கிருர் என்று ! சன்று கேட்க, யேசுநாதர் அவர்களு 
அவரைக் கேட்க, யேசுநாதர் பிர த்தி 
யூத்தாரமாக : என்னையும் ust wart 
என் பிதாவையும் ௮றியிர்கள். நீங்கள் 
என்னை அறிந்திருந்தால், ஒருவேளை 
என் பிதாவையும் அறிந்திருப்பீர்கள் 
orem apt.   90. யேசுகாதர் தேவாலயத்தில் உப 

|  தேசித்துக்கொண்டிருக்கும்போது, கா 
"ணிக்கைப் பெட்டியிருந்த இடத்தில் 

| ' இக்க வாக்கியங்களைக் திருவளம்பற்றி 
னார். ஆயினும் அவருடைய நேரம் 

இன்னும் வராததினாலே ஒருவனும் ௮ 
"வரைப் பிடிக்கவில்லை. 

21. மீண்டும் யேசுகாதர் அவர்களை 

“தோக்கி, நான் Cur Be. ன், நிங்கள் 

என்னச் தேடுவிர்கள்? மேலும் ௨ உங்கள் 
பாவத்தே ல சாவிர்கள். கான் போகிற 

இடத்திற்கு வரவும் உங்களாலே கூடா 
GZ oT ert, 

22. அதற்கு யூதர்கள் 
“கிற இடத்திற்கு வரவும் உங்களாலே 
“கூடாது என்கிறானே ; தன்னைத்தான் 

* ௩ நான் போ 

| 
| 

| 
| 

  

கொலைசெய்துகொள்ளுவானோ என்ட : 
ர்கள். 

22. அப்பொழுது அவர் அவர்களை 

நோக்க : நீங்கள் கீழேயிருந்து உண் 
டானவர்கள். கான் மேலேயிஞுந்து வந் 
இருக்கிறேன். நீங்கள் இவவுலகத்தாரா 
யிருக்கிறீர்கள்; கான் இவ்வுலகத்தான் 
வில்ல. 

91, இமைப்பற்றியே நீங்கள் உங்கள் 

பாவங்களிலே சாவிர்களென்று உங்க 
-ளுக்குச் சொன்னேன். கானே அவ 
ன்று நீங்கள் விஈவசியாவிட்டால், உங் 
கள் பாவத்திலே சாகீர்கள் என்ஞார். 

| 2... 
, பேசுகிறவர் என்றும் மொழிபெயர்ச்கலாம். 
! சொல்லிச்கொண்டு வந். ச துபோல, நானே ௦ 

| , இறேன் என்றர்த்தமாகும். 

நீர் யார்! Qo. அதற்கு அவாகள் on. 

உங்களிட த் இல் | 
i 
॥ 

க்கு மறுமொ ழியாக : 
பேஈகிற நானே ஆதி. 

20. உங்களைக்குறித்துப் பேசவும், 
நியா யந்தீர க்கவும் எனக்கு ௮0ேகங் கா 

ந e ட * a ’ 

ரியங்களுண்டு, அனால் என்னை அனுப் 
பினவர் சத்தியர். நானும் அவரிடத் 

இல் கேள்விப், பட்டவைகளையே உலகச்       
இல் பேசுகிறேன் ol oor nyt. (௨. ரோ. 

3-4.) | 

27. yor சர்வேசானை தம்மு. 
டைய பிதாவென்று சொன்னதாக : 

அவர்கள் கண்டுபிடி.க்கவில்லை. 

25. கையால் யேசுகாதா மறுபடி. | 
யும் அவர்களை Curae : பங்கள் மனு! 

மகனை உயர்த்தினபின்பு, நானே அவ 
மா ன்றும், நானாக ஒன்றுஞ் ௦ செய்யாமல் 
வன் பிதா எனக்குப் படி.ப்பிக தபடி 

இ இவைகளைப் பேச௪௦ னென்றும் Hy; BY 

ந்றுகொள்ருவீர்கள். plo ரூ 

| 
ப 
| 
| 

| 

| 

20. என்னை _ அனுப்பி னவர் என் 
னோகூடஇ ் ருக்கிஞர் ; ௮வர் என்னைத் , 
தனியே விட்டுவிடவில்லை; எனெனில் 

. நான் எப்பொ (Pip HUE Gs பிரி. 
| emer ogy ey) te Deve । யமானவைகளைச் 

  
| எரும ர்கள், 

நானே ஆதி என்பதை இந்த வசனச்தில் ் 

உலகத் அுக்கெல்லாம் ஆதியும் ஒளியுமாய் இருக் 

செய்துவருகிறேன் | 
i 

eT aor gt. 

oO) a ப ச் ப் * ய் 

0. யேசுநாதர் இவைகளைச்சொல் : 

லுகையில் wGrat அவர்மேல் விசு. 

வாஅமானா ர்கள். 

od. ஆகையால் யே தர் கம்மை 

விரு wR & யூதர்களைநோக்கு : 1 இ 

என் வாக்கியத்திலே நிலைத்திருந்தால், ! 
க ‘ 3 ‘ 

மெய்யாகவே என்னுடைய சீஷர்களா 

Le eat unten ச வரன் 

நானே ௨ உங்களிடத்தில் Bass 
இதா ற்கு: நான் துவக்க மூதல் உங்களுக்குச் 

 



  

  

  

  
  

நட்ட வட gated sa By லப்டப் Shee ப | ப்பட்ட . டத் பட்டு ட 

அருளப்பர் 6-ம் 1.9) Har md. 
  Le 

52. சத்தியத்தையும்: முறிந்துகொள் 
வீர்கள் ; சத்தியம் உங்களைச் ஈயா 

இனராக்கும் என்றார். 

33. அப்பொழுது அவர்கள் அவரு | 
க்கு மறுமொழியாக : காங்கள் பிர 
காமின் சந்ததியார், நாங்கள் ஒருபோ 
தும் எவனுக்கும் அடிமைப்பட்டிருந்த 
இல்லையே. இப்படியிருக்கச் சுயாதீன 

ராவி ர்களென்று நீர் சொல்லுவதெப் 
படி என்ாரர்கள். 

94. யேசுநாதர் அவர்களுக்குப் பிரத 
இயுக்காரமாக: மெய்யாகவே, மெய்யா 
கவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் 
பாவக்கைச் செய்கிற எவலும் பாவத் 
HEF அடிமைப்பட்டவனாய் இருக்கி 
முன். (உரோ. 0-1): 9இரா. 59-10.) 

௦. அடிமையானவன் என்றென் 
ழைக்கும் விட்டில் நிலைக்கொள்ளான். 
குமாரனோ என்றென்றைக்கும் சிலைக் 
கா aM GMB np oor 

30. ஆகையால் குமாரன் உங்களை 

விடுதலையாக்கனால், மெய்யாகவே நீரு 

கள் சுயானேராயிருப்பீர்கள். (உரோ. 

8-9: கலா. 1-0.) 

2]. நீங்கள் அபிரகாமுடைய புத்தி 
ரென்று அறிவேன். ஆனாலும். என் 
வாக்கியத்துக்கு நீங்கள் இடங்கொடா 
ததினாலே, என்னைக் கொல்செய்பத் 
தேடுகிறீர்கள். 

SR. தான் என் பிதாவினிடத்தில் 

கண்டகைப் பேஈகிறேன். நீங்களும் 
உங்கள் 9 தாவினிடக்தில் சண்டவை 

களைச் செய்கிறீர்கள் என்ஜர். 

59. அவர்க அவருக்குப் பிர க்தி. 
யக்காரமாக: பிரகா மே எங்கள 

95. 

    

  

பிதா என்முர்கள், யேசுநாதர் அவர் 
களைகோக்கி : நீங்கள் ௮பிரகாமுடைய 

| புத்திரரானால், ௮பிரகாமுடைய செய் 
' கைகளைச் செய்யுங்கள். (உரோ. 9-7.) 

40. இப்பொழுதோ, 

டத்தில் கேட்ட சத்தியத்தை உங்களு 
க்குச் சொன்ன மனிதனாகிய என்னைக் 

கொலைசெய்யத் தேடுகிழீர்கள். ௮பி: 
ரகாம் இப்படிச்: செய்யவில்லையே. 

11. கீங்கள் உங்கள் பிதாவின் செய் 

கைகளைச் செய்கிறீர்கள் என்மார். ௮த 
ற்கு அவர்கள் : ் நாங்கள் வேசிக்கனத் 
இல் பி றந்தவர்கள் அல்ல; கடவுள் ஒரு 

வரோ எங்களுக்குப் பிதா GT emp Kar. 

12. அப்பொழுது யேசுநாதர் அவர் 
களைகோக்கி : கடவுள் உங்கள் பிதா 
வானால், என்னை மெய்யாகவே கேசத் | 

இருப்பீர்கள். ஏனெனில் தான் கடவு | 

ளிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்திருக்க 
றேன், ஆயினும் கான் என் சுயமாய் வர 
வில்லை: அவரோ என்னை அனுப்பினார். 

15. நீங்கள் என் என் வாக்கை அறி 

யாதிருக்கறீர்கள்? என் உபதேசத் 
தைக் கேட்க மா ட்டா ததினாலல்லோ. 

th. நீங்கள் உங்கள் தகப்பனாகிய 
பசானால் உண்டானவர்கள். மேலும் 
உங்கள ககப்பனுடைய இச்சைகமா 

* ட . ச % * * 

நிறைவேற்ற விரும்புகிறீர்கள். ஆதி 
முதற்கொண்டு ௮வன் கொல்பா தகனா 
ரிருந்தான். சத்தியம் அவனிடத்தில் 
இல்லா கதினாலே, ௮வன் சத்இியத்தில் 
நிலைக்கவில்லை. ௮வன் பொய்யனும், 

பொய்க்கு அப்ப னுமா யிருக்கிறபடியி 

  

சாவேசுரனி 

7 
+       
| 

| 

  

        

  
ஞலே ௮வன் பொய் சொல்லும்போது ! 
தன் உற்பத்தியாகச் சொல்லுறன், | 

(1 ௮௬. 3-8.) 

யூதர்கள் எஜிப் ஐச் சேசச்இலும், பபிலோன் பட்டணச்திலும் அடிமைகளாயி 

ருந்ச.துந்தவிர, யேசுகாதர்சுவாமியுடைய காலத்திலே ரோமானருடைய அரசாட்சிக்கு உட் 

பட்டிருக்தார்கள். அப்படியிருக்க நாங்கள் ஒருக்காலும் அடிமைகளாய் DGS Hedy | 

ன்று பரிசேயர் சொன்னது சுத்தப் பிசகு, 

  

i 

| 

  

J



  

  
    

  
  

ர் 8-ம் அதிகாரம், 
  

45. ஆயினும் நான் உங்களுக்குச் 
சத்தியத்தைச் சொல்லுஇறெதினால், நீங் 
கள் என்னை விசுவ௫க்கிறதில்லை. 

46. என்னிடத்திலே பாவம் உண் 
டென்று உங்களில் எவன் என்னைக் குற் 

றப்படுத்தக்கூடும்? நான் உங்களுக் 
டர். சத்தியத்தைச் சொல்லியிருக்க, 

ங்கள் என் என்னை விசுவசிக்கிறதி 
ல்லை? 

47. சாவேசுரனால் உண்டானவன் 

சர்வேசாரனுடைய வாக்கயங்களுக்குச் 
செவிகொடுக்கிறான். நீங்கள் சர்வே 

சுரனால் உண்டாகாதவாகளாகையால், 

செவி கொடாகதிருக்கிறீர்கள் என்னார். 

(1௮௬. 4-0.) 

48. அப்பொழுது யூகா்கள் ௮வரு 
க்குப் ரத்தியுத்தாரமாக : 
ரியனென்றும், பேய்பிடித்தவனென் 
றும் நாங்கள் சொல்லுகிறது சரியல்ல 
வோ என்ஞர்கள். (௮௬. 10-20: மத் 

9-34.) 

40. அதற்கு யேசுகாதர் மறுமொ 
ழியாக : நான் பேய்பிடி.த்தவனல்ல ; 

நான் என் பிதாவைச் சங்கிக்கிறேன். 

நீங்களோ என்னைச் சங்கையினப்படுக் 

Blob a war. 

50. அயினும் கான் எனக்கு மகமை 
யைத் தேடுகிறதில்லை ; ௮கைகத் தேடுக 
ஐவரும், Bus as  தீர்க்றேவருமாலெ 
ஒருவர் இருக்கிஞர் 

01. யாதொருவன் என் வார்த்தை 
யைக் கைக்கொண்டால், என்றென் 

றைக்கும் சாவைக் காண்பஇல்லை என் 

o மெய்யாகவே, மெய்யாகவே உங்க 
Cha RE சொல்லுகே றன் என்ளூர். 

  
. த்தியுக்காரமாக 2 
. மைப்படுத்இினால், 

நீ FLT : 
' மைப்படுச கூவ? மைப்படுத்துகிறவர். 

  

ட டோம். 

52. அப்பொழுது யூதர்கள் ௮வ: 
cor நோக்கி: நீ பேய்பிடித்தவன் 
என்று இப்பொழுது அ௮றிந்துகொண் 

அ௮பிரகாமும், தீர்க்கதரிசிக 
ஞூம் மரித்தார்கள்; நீயோ : யாதொரு 
வன் என் வார்த்தையைக் கைக்கொ 
ண்டால், என்றென்றைக்கும் மரணச் 
சுவைபாரான் என்கி௫யே. 

9. எங்கள் பிதாவாகிய அ௮பிரகாமி 
லும் கீ பெரியவனோ? அவர் மரித்தார்; 
தீர்க்கதரிசிகளும் மரித்தார்களே; உன் 
னை நி எப்படிப்பட்டவனாக்குகிழய் 

என்ஞார்கள். 

1. யேசுநாதர் அவர்களுக்குப் பிர, 

நானே என்னை we 

என் மூமை ஒன் 
என் பிதா லே என்னை மக 

அவரையே நீங் 

க உங்கள் தெய்வம் என்றீர்கள். 

மில்லை, 

05. ஆயினும் நீங்கள் ௮வரை அறி 
யலில்லை; கானே ௮வளா அறிந்திரு 

ERC usr. மான் ௮வரை அறியேன் 
என்பேனாகில், உங்களைப்போல நானும் 
பொய்யளாயிருப்பேன். ௮வளனா கான் 
அறிந்து, ௮வருடைய வாக்கியத்தை 
௮ நூசரிக்கறேன். 

ற(0. உங்கள் பிகாவாகிய ௮பிரகாம் 
என்னுடைய நாளைக் காணவேண்டுமெ 
ன்று அவலோடு சித்தார் ; (அதைக்) 
கண்டு களிகூர்க்கார் என்றார். (அதி. 
22-18.) 

/. அப்பொழுது யூதர்கள் அவரை 
நோக்கி : உனக்கு இன்லும் ஐம்பது 
வயதில்லையே ; மீ ௮பிரகாமைக் சண் 

டாயோ என்றார்கள், 

    

a6. சர்வேக.ரன் ௮பிரகாமை கோகு: உன் சந தஇயில் இரட்சகர் பிறப்பாச9ன்று 

வாக்குச்தத்தஞ் செய்தபொழுசே, ௮5 இரட்சகருடையச் இருப் பிறப்பை அவருக்குக் 

காட்சியில் காண்பித்து, அவரைக் கண்டு ம$ழெச் செய்தாரொன்று வேதபாரசர்கள் சொல்லு 

இருர்கள், 
  

  

 



- அருளப்பர் 9-ம் அதிகாரம்... ! 
      

னா இ | ர்ு 1.58. யேசுநாதர் ௮வர்களை நோக்கி :.. செய்யவேண்டும். ஒருவனும் வேலை | 

அமிரசாம் உண்டாவதற்கு முன்னமே | செய்யக்கூடாத இராக்காலம் வருகின் |. 

(கான் இருக்கிறேன் என்று மெய்யாக ; றது. 1 
லே, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொ, ரான் உறமத்தில் இரக்கம் 

'ல்லுகறேன் என்ளுர். கான் உலகத்தில் இழுக்குந்தனை ! 
டு ் டயூம உலகத்துக்கு ஒளியா பிருக்கிறேன் 

> 9. அப்பொழுது அவர்கள் அவர் | எனு, (௮௬. |-1.) 

மேல் எதியும்படிக் கல்லுகளை எடுத்தா 
ர்கள். யேசுநாதரோ மறைந்து, தேவா 
லயத்தினின்று வெளியே போனார். 

    
0. இவைகளைச் சொன்னபின்பு, ௮ 

வர் தரையிலே துப்பி, உமிழ் நீரால் சே 
முக்கி, அ௮ந்தச்சேற்றை அவனுடைய 
கண்களின்மேல் பூசி: (மாற். 8-23.) 0-ம். அதிகாரம். 

7. ௮வனை நோக்கி: நீ போய், 
சிலோவே என்னும் குளத்திலே கழுவு 
என்ஞார். சிலோவே என்பதற்கு ௮னு 

| 1. get அப்புறம் போகையில், பிற | ப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தமாம். . 
 விக்குருடனை ஒரு மனிதனைக் கண் , அப்படியே அவனும் போய்க் கழுவி, 

டார், டப்பா ர்வையடை.ர்தவனாப்த் இரும்பிவர் 

‘ fs ப கான், | 

2. Dut pgs sae சீஷர் : 
'கள் ௮வரைசோக்கி : ஈவாமீ, இவன் : 8. அப்பொழுது HUNG SSI HD, 
| ச . ச ௪ க . ச . 

குருடனுகப் பி ஐந்தது. யார் செய்க ௮வன் பிச்சைக்கா ரனாபிருக்ததை 
| பாவம் 2 இவன் செய்க பாவமா, இவ | முன் கண்டிருக்கவாகளும் : இவன் உட் 

னைப் பெற்றவர்கள் செப்சு பாவமா? | கார்ந்து, பிட்சை வாங்கிக்கொண்டிருற். 
என்று கேட்க, கவன் அல்லவா என்க, சிலர் : ௮வன் 

கான் என்றார்கள். 

கர்த்தர் பிறவிக்குருடனுக்குப் பார்வைபளி 

தீத அற்புதம்.       

5, யேசுநாதர் மறுமொழியாக: 
| அது இவன் செய்க பாவழும் அல்ல, E 

| இவனைப் பெத்றவாகள் செய்க பாவ | ஆனால் அவனுடைய ௪॥ யலாயிருக்கி 
| மும் அல்ல; இவனிடத்தில் சர்வேசாரனு | மூன் என்மார்கள். அவனோ: சான். 
டைய செயல் விளங்கும்பொருட்டே. ; தான் ௮வன் என்றான். 
(இவன் குரூடழைப் பிறந்தான்). 

1. வேறு சிலர் : பரிச்சேதமில்லை ; 

| | 
i . ச ச 

10. ௮ப்பொழுது அவர்கள் 2 உன. 

4, பகல் உள்ளமட்டும் நான் என்னை க்குக் கண்கள இறக்கப்பட்டகெப்படி 2 

னு னுப்பினவவருடைய கிரியைகளைச் ' என்று அவனைக் கேட்சு, 
I 

    
! 2.  சரீரத்துக்கடுச்த குறைகள் முதலிய லெளகீக துன்பங்கள் ௮கே௧ சமயங்களில் 
' முன்னோர் செய்த பாவங்களுக்கு ஆக்னையாகச் சம்பவிக்கிறது. (யாத். 20-0.) ஆயினும் 
எப்பொழுதுமல்ல, சர்வேசுரன் ஒருவருக்கே தெரியலான வேறரேச முகாக்சரங்களைப் 
பற்றியும் ௮ர்சச் குறைகள் உண்டாகலாம். ஆனால் மறு பிறப்பு உண்டென்றும், அவன 
வன் செய்த பாவ புண்ணியச்துக்குச் சக்க த ௮ர்.௪ மறு பிறப்பிலே மேன்மையாய் அல்ல ஐ. 
நிரிதமாய்ப் பிறந்து சவிப்பானென்றும் அஞ்ஞானிகள் சொல்லுக அபச்தமென்று கர். 

, தீதர் சொன்ன வாக்ூயெச்சால் தெளிவாய்க் துலங்குகிற த. 
& 

7. ௮௬. 5-ம் அதி, 4-ம் வசன வியாகயொனம் காண்க. ஜலச்துக்குச் சுபாவமாயி ! 
ல்லாத இந்த மேலான சக்தி யேசுராசர் சுவாமியுடைய வாக்கினால் ௮தற்கு உண்டான ௮ ! 
போல, ஞானஸ்ரகான முதலிய சேவச்திரவிய அநுமானங்களுக்குள்ள சக்இயும் இவ்விய | 

| கர்த்தருடைய வாக்இனால் உண்டாகறெதென்றறியவும். | oo 

— , 38 
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11. ௮வன் பிரத்தியுத்தாரமாக : 
யேசு என்னப்படுெ HSS மனுஷன் 

| சேறுண்டாக்க, என் கண்களிலே பூசி: 
நீ போய், சலோவேக் குளத்தில் கழுவு 

' என்று 6 எனக்குச் சொன்னார். அப்ப 

டியே நான் போய்க் கழுவினேன், பார் 
வையடைந்தேன் என்முன். 

மீளவும் அவர்கள் : அவர் எங 

கேயிருக்கிடுர் என்று அவனைச் கேட் 
க, Halen: நான் அறியேன் என்றான். 

12. குருடனாயிருந்த அவனைப் பரி 
சேயரீடத்தில் கூட்டிக்கொண்டுபோ 

னார்கள். 
| ட 5 ‘ ச « 14. யேசுகாகா சேறுண்டாக்கி, ௮வ 
னுடைய கண்களைக் இறந்தாள் ஓய்வு 
நாளாபிருந்க து. 

15. ஆகையால் பரிசேயா : ௮வன் 

பார்வையடைர்தது எப்படியென்று 

மறுபடியும் ௮வனைக் கேட்டார்கள். 

கண்களின்மேல் சேற்றைப் பூசினார். 
பின்பு நான் சுழுவினேன் : 

றேன் என்ரான்,       
ர: ஓய்வுசகாளை அநுசரியாத 
மனுஷன் சர்வேசுரனிடத்திலிருக்து ட் க 

| வக்தவனல்ல என்டர்கள். வேறுசில 

| 

மூர்கள். 
க்குள்ளே பிரிவினையுண்டாயிற்று. 

1. ஆகையால் அவர்கள் மறுபடி 

யம் குருடனை கோக்கி : உன் சண்களைத் 
இறந்தவளைப்பற்றி 8 5 என்ன சொல்லு 
இரய் என்றார்கள். தற்கு ௮வன் ? 
அவர் தீர்க்கதரிசி என்முன். 

18. அப்படிபிருக்க, Ly BT GA பார் 

வையடைச்தவனுடைய "தாய் தந்தை 

களை அழைப்பிக்கும்வரையில், அவன் 

| ௫௫ னூபிருச் து பார்வையடைந்தா 

அருளப்பர் 9-ம் அதிகாரம். 

  
KTM 

Ay BA OHS HU 
ட 10. அப்பொழுது பரிசேயரில் சல : 

இ ந்து 

    

னென்று, ௮/வன் மட்டில் விசுவாசமில் 
லாமல், dh 

19. அவர்களை நோக்கி ; உங்கள் 
மகன் குருடனாய்ப் பிறந்தான் என்று 
சொல்லுூறீர்களே, ௮வன் இவன்தா. 
னா? அப்படியானால் இப்பொழுது 
எப்படி.ப் பார்வையடைந்திருக்கிறான் 
என்று கேட்டார்கள். 

20. அவனுடைய தாய் தந்தைகள் 
அவர்களுக்கு மறுமொழியாக: இவன் 

எங்கள் குமாரன்தானென்றும், GG 
ஞயப் பி.றந்தானென், றும் எங்களுக் 

குத் தெரியும். 

21, இப்பொ மத எப்படிப் பார் 

வையடைடங்து இருக்கிறன் என்று எங்க! 
ளுக்குத் தெரியா து; இவன் கண்களைத் 

இறந்தவர் யாளான்றும் காங்கள் ௮றி 

யோம். இவனையே கேளுங்கள்; இவனு 
த . . . ச ச டு ட e . e ட 

அவன் அவர்களை நோக்கி ! ௮வர் என் ! க்குப் பிராயமுண்டு ; இவனே கன்னைக் 
குறிக்அச் சொல்லட்டும் என்௫ர்கள் 

22. அவனுடைய தாய் தந்தைகள் 

பயந்திருந்தஇினிமித் 

தம் இப்படிச் சொன்னார்கள். ஏனெ ! 
னில் எவனாவது ௮வளரைக் கிறீஸ்துநா 

கன்று அறிக்கைபண்ணினால், ௮வ 
டன் ஜெப அலயக்துக்குப் புறம்பாக்கப் 

' ரோ. பாவியான மனுஷன் இக்க அறி ் 

: hy திங்களை எப்படிச் செய்யக்கூடும் என் | 
இத்கன்மையாக அவர்களு | 

படுவானென்று ஏற்கனவே யூதர்கள் , 
கட்டுப்பாடு செப்திருக்தா ர்கள். 

2... அதினிமித்தமே : இவனுச்குப் 
பிராயமுண்டு, இவனையே கேளுங்கள் 

என்று அவனுடைய தாப் தந்தைகள். 

சொன்னார்கள். | 

24. அதலால் அவர்கள் குருடனாபி 
ருந்த மனிதனை மறுபடியும் வரவழைக் 
து; நீசர் ‘Sara a Fee in Aeon படுத்து : 
அந்த மனிதன் பாவியென்று நாங் 

அ.றிந்திருக்கிறோம் என்று அவனு 
க்குச்சொன்னூர்கள். 

  

    

=   

         



  

| அவனுடைய சீஷனாயிரு ; 
சீஷர்களாயிருக்கி ் கேட்க,           

| 
| 

| i 
| 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 

| 
| 

அருளப்பர் 9-ம் அதிகாரம். 
  

  

28. அவனோ அவ வர்களை நோக்கி : 
| அவர் பாவியோ எனக்குத்தெரியாது ; 
கான் குருடனாயிருந்தேன், இப்பொழு 
த காண்கிறேன் ; இது ஒன்றே எனக் 

குத்தெரியும் என்ரான். 

20. மீளவும் ௮வர்கள் ௮வனை நோ 
க்கி: ௮வன் உனக்கு என்ன செய் 
தான் ? உன் கண்களை எப்படித் இறர் 
தான் என்று கேட்டார்கள். 

27. அவன் பிரத்தியுத்தாரமாக : 
முன்னமே கான் உங்களுக்குச் சொன் 
னேன், நீங்களும் கேட்டீர்களே. மறு 
படியும் கேட்க வேண்டியதென்ன? நீங் 

களும் அவருக்குச் சீஷராக விரும்புகி 
pit களோ ௪ ன்ரான், 

28. அவர்கள் வனை வைது : நீயே 
நாங்கள் 

மோயிசனுடைய 
ஹோம். 

௦0, சர்வேசரன் மோ uf FO GHD) பே 

சினாான்று அறிவோம். இவன் எவ 
விடத்திலிருந்து வர் தவனென்.று நாங் 
கள் அறியோம் என்ஞுர்கள். 

90. அதம்கு அந்த மனிதன் மறுமொ 

.ழியாக: அவர் என் சண்களைத் இறக் 

இருக்க, அவர் எவ்லிடத்தாடோன்று 

நீங்கள் அறியாதிருக்கிதி ர்கள் என்ப 

இலே சந்தேகமற ஓர் அச்சரியமிருக்கி 

றது. 
ol. Fit Cou tel oor பா விகளுக்குச் 

| செவிகொடுக்கெதில்லை ௪ என்,று அறி 
வோம்; ஆனால் ஒருவன் தேவ பக்தனா 

யிருந்து, ௮வருடையசிதத.த்ைதை நிறை 
வேற்றினால், ௮வலுடைய மன்டுட் 
டைக் கேட்டருளுகிரூர். 

  

  

ட. 
ட : 
1 

பிறவிக்குருடனுடைய கண்களை ் 

ஒருவன் திதர்தானென்று உலகத்தின் :.. 
32. 

© Sam Be ட் தி முதற்கொண்டு 
இல்ல ய, 

93. இவர் சர்வேசானிடத்தலிருந்து. 
வராதிருக்தால், ஒன் றுஞ் செய்யமாட் 
டாரே என்றான். 

24. ௮வாகள் அவலுக்கு மறுமொ. 

ழியாக: நி முழுதும் பாவத்தில் பித்! 
ந்தவன், நீயோ எங்களுக்குப் Sut Ba 
இழுய் என்று சொல்லி, அவனைப் 
புறம்பே தள்ளிவிட்டார்கள். 

3௦. அவனைப் புறம்பே தள்ளி விட். 

டார்களென்று யேசுநாதர் கேள்விப் ' 
பட்டு, அவனைக் கண்டபோது: ரீ. 

சாவேசரனுடைய சுதன்பேரில் விசு। 
வாசமாபிருக்கிருயோ என்று ௮வனைக் | 

36. ௮வன் பிரத்தி யுத்தாரமாக : 
ஆண்ட. வசே, அவர்பேரில் அடி. யேன் 

விசவா சமாயிருக்கும்படி அவர் யார்.   
aon 37. அதற்கு யேசுகாதர்: 8 yar 

ராக் கண்டிருக்கழுய் ; உன்னோடு பே: 

KD Dae அவர் காமே என்டர். 

36, உடனே அவன் : அண்ட. வரே, 

விசுவசிக்கிறேன் என்று சொல்லித் 
இர்க்ககண்டனாக விழுந்து, அவரை 

ஆ அனர் | 

yuu, து CuI wT BT? 

esa ர்கள் காணவும், கா ண்டி வர்கள் 

குருடரா கவும் நியாயத் இர்ப்புக்காக 

நான் இவ்வலத்துக்கு வந்தேன் என் | 
மூர். 

கா் 
| 

  

209. வேத சத்தியச்சைத் தெளிவாய் ௮ றிந்திருர் ச யூதர்கள் யேசுநாதர்சுவாமியை 

ஏற்றுக்கொள்ளா சதினாலே, சர்வேசுரன் அவர்களை ஞானக் குருடர்களாகும்படி. விட்டு 

| சுவாமியை ஏற்றுக்கொண்டபடியால், சர்வேசுரன் அவர்களுக்கு ஞான ஒளியைக் கொடு 

தாரொன்றும் அர்த்தமாம்.       ட்டாரொன்றும், சத்தியத்தை அறியாமல் குருடர்போலிருந்2 ௮க்கியானிகள் :யேசுகாதர் | 
| 

ot 

 



        அருளப்பர் 1: 0-ம் அதிகாரம். 

  

  
னைக ரச் 

840, அவருடன்கூட. இருந்த பரி 
சேயரில் சிலர் இசைக்கேட்டு, அவரை 
கோக்க :; நாங்களும் குருடரோ என் 
Capit Bra,   4]. Gu war ga அவர்களைகோக்கு . 
நீ நீங்கள் குருடராயிரும் தால், பாவமில் 

லா இருப்பீர் ர்கள். வி இப்டெ ஈமுதோ BT 

| er AS மென்று நிங்கள் சொல்லுக ont EO 7 

படியால் உங்கள் நிலை. மகன் 

திது எனம, 
t 

Lat வம் 

| 

10-ம். அதிகாரம்... 

| யேசுநாதர் கல்ல மேய்ப்பன் யாரெ ன்தம் 
கூலிக்காரன் யாரொன்றுர் தெரிவிச்ச 

D 
தினால் யூசர்கள் ௮ வனாச் கல்லால் எதி 

யப் புறப்பட்ட தம். 

தம், அவர் தம்மைக் சேவசுகனென் 

1. @ 

, களுக்குச் சொ aye; றன்: வாசல்வழி 
பாக ஆட்டுக் கடைக்குள்: பிரவேசியா 

(மல், வேறுவழியாய் ஏறு வன் கள்வ 
ம் கொள்ளைக்காரனுமா பிருக்றெ ன், 

௪ ra . ye ச 

மய்யாகமவ, மெய்யாக வ உவ 

    

  

   

   

   

    

   

வாசல் வழியாயப் பிர வேசிக்கிற 

| வே அடுகளின் அபனுபிருக்கி, மூன். 
= pos 

{ 

! 3. வாசலைக் காக்கிறவன் Ya! syd 

(குத், திறக்கிற மூன: J YO 5 Oh ne னு 

டைய கூரல் ச த்குத்துக்குர் செவி 
டுக்கின்றன : அவனும் தன் ae ந்த 
ஆடுகளைப் பேர்சொல்லிக் கூப்பிட்டு, 

வெளியே ஓட்டிக்கொண்டுபோ கடன். 

| ம. அவல க டடம டு அவன மன்னுடைய 0 களை 

வெளியெ Bu G1 DG, அவைகளுக்கு 
முன் ஈடம்துபோக, ee அவன் 
குரலை ததிக்கருக்கே தினால், அவன் | 
பிறகே செல்லுன்றன. 

AL 

  | யத்தின் கருத்து. 

| 
| 
| 
| 

  

| 

சிங்கள். முற்றும் அிவீனராய் வே.தாகமங்களை காசியாமலும், « என் புதுமை ‘ 

| களைக் காணாமலும் இருந்தால், பாவமில்லா திருப்!?ர்கள். ஆனால் வேதாகமங்களையெல்லாம்|. 

கற்றறிந்தவர்களென்று வீம்புபாராட்டுவதினாலும், சத்தியத்தை அறிய உங்களுக்கு மனமி.] 

ல்லா கதினாலும் உங்கள் பாவத் துக்குப் போக்குச்சொல்ல இட கில்லை என்பதே இவ்வாக்க | 

தேன் 

ஆனால் அக்நியருடைய நூலை 
கொள் அ.தியா தபடி.யினாலே அவை 

கள் அந்நியன் பிறகே செல்லாமல், 
அவனைவிட்டு ஓடிப்போம் என்ளுர். 

Cust st இந்த உவமையை 

அவர்களுக்குச் 6 சொன்னார். ஆயி ணும் 
௮வர்கள் தங்களுக்கு ௮வர் சொன் ! 

னகை இன்னதென்று அறிந்துகொள் , 

வில்லை, 

      
7. அகைய. ர்ல் யே, நாதா ம்ளவும் 

லவ, ர்களைகோக்கி : நானே ஆடுகளுக்கு 

வாசல் என்று மெய்யாகவே, மெய்யாக 

மூவ உங்க க்குச் சொல்லுறேன். : 

6, எனக்குழமுன் வந்தவா களெல்லா | 

ரும் கள்ளரும், கொ. ள்ளைக்காசருமாபி. 

ருக்கிமுர்கள். ஆதலால் ஆடுகள் அவர், 

களுக்குச் செ விகொடுக்கவில்லை. ப 

V. நானே வாசல்: என் வழியாக 
ஒருவன் உட்பிரவேசிக்தால் இரட்ச 
ணியம் அடைவான். ௮ வன் உள்ளே. 
வருவான், வெளியே போவான், மெய் 
ச்சலையுங் கண்டடைவான். ' 

10. திருடன் திருட. வும், கொ ல்லவும், ! 

சேதப்படு, த்தவும் வருக னயொழிய | | 

Ub DEN வருகி 5.0 இல்லை. கானோ ஆடு 

கள் Fé வனடையவும் ௮தை மென்: 

மேலும் ஏராளமாய் அடையவும் வந் 

11. கானே ஈல்ல ஆயன் : நல்ல ஆயன் 
தன் அடுகளுக்காகச் தன் பிராணனைக் 
dar BSR upon (இசை. 10-11; எசே. 

34-23.) 
டட சகட பயஷிலவததை 8 anda 

 



  

  
| 

| 

    

    பறிக்கிறவன் ஒருவனுமில்லை. 

| நர்னாக ௮தைக்கொடுக்கிறேன். HOO BE   
  

 இருளப்பர் 10-ம் அதிகாரம். 
  

on மேய்ப்பனாயிர ரத கூலியாளோ 
கள் தனக்குச் சொந்தமல்லாததி 

னாலே, ஐராய் வருகிறதைக் கண்டு, 
gk விட்டுவிட்டுத் தப்பி ஓடிப் 

பாகிழுன். அப்பொழுது ஓநாய் ஆடு 
களைப் பாய்ந்து பிடித்துச் சிதறடிக்கும், 

13. கூலியாள் கூலிக்காரனாயிருக் 
இறபடியினாலும், ஆடுகளின்மேல் ௮வ 
னுக்கு ௮க்கறையில்லா ததினாலும் ஓடி 
ப்போகிரான். 

14. கானே மல்ல மேய்ப்பன் ; மான் 
என் ஆடுகளை அறிவேன் : என் ௮டுக 

ளும் என்னை அறியும். 

|. என் பிதா என்னை வுறிந்திருக் 
இறதுபோல, நானும் பிதாவை அறிந் 
இருக்கிறேன். என் உயினாயும் என் 
ஆடுகளுக்காகக் கொடுக்கிறேன். (ம, 
11-27: லூக். 10-22.) 

106. இக்க ஆட்டுக்கடையைச் சே 
ராக வேறே ஆளும் எனக்குண்டு; 
அவைகளையும் நான் கொண்டு வரவே 

ண்டும், அவைகளும் GIST (HIN FS 
தத்தைக்கேட்கும்; அப்பொழுது ஒரே 
ஆட்டுக்கிடையும் ஓரே மேய்ப்பனும் 

ஆரும். 

17. என் சிவனை மறுபடியும் கைக் 
கொளளும்படிக்கு கான் ௮தைக்கொடு 
க்றெபடியால் என்பிதா என்னை கேக் 
இருர். (இசை, 52-71; மத். 16-21.) 

  

    
  

  

க்கு அதிகார மண்டு, இந்தக் ai! ம் ் 
காயை என் பிதா வினிடத்தில் பெற்று. 
க்கொண்டேன் என்று கிருவளம்பத்தி, 
னார். 

14), இவ்வாக்கியங்களைப்பற்றி யூத 
ர்களுக்குள்ளே மறுபடியும் ரிரிவினை | 

உண்டாயிற்று. 
  

20. அவர்களில் ௮கேகர் : இவன் | 
பேய்பிடி த.தவன், பித்துக்கொண்டவ 

ன், இவன் பேச்சை ஏன் கேட்டுறீர் 
கள் £? என்முர்கள். 

21. வேறுசலரோ : இவைகள் பேய் | 
பிடி.த்தவனுடைய வார்த்தைகள் அல்ல 

a. பேயானது குருடர்களுடைய 
கண்களைச் இறக்கக் கூடுமோ ? என்றா. 
ர்கள், | 

| 
| 
| | 
| 

29. பின்பு எருசலேமிலே தேவா | 

லயப் பிரதிஷ்டைப் பண்டிகை வக்தது ; 
அப்பொழுது மாரிகாலமுமாய் இரும் 
த்து. (1 மக்க. 41-50; 5-9.) 

25. யேசுநாதர்  தேவாலயத்திலே 
| சலோமோன் மண்டபத்தில் உலாவிக் | 

கொண்டிருந்தார். ப 

21. அப்பொழுது யூதர்கள் ௮வரை 
ச் சூழ்ந்துகொண்டு, அவரை நோக்கி : 

. எதுவரைக்கும் எங்கள மனதை தய 

ர்கள். 

18. சான்னிடத்திலிருக்து அதைப் 

கொடுக்கவும் எனக்கு I BSA ரமுண்டு; 

ஆனால் , 
| 
| 

| 

ங்கவிடுவிர2 நாக றிஸ்துவானால் எங்க ' 
ளுக்குத் கெளிவாய்ச் சொல்லும் என். 

25. யேகா தர் அவர்களுக்கு மாறு 
தீதாரமாக : உங்களுக்குச் சொல்லுக | 
பேன்ட் நீங்கள். விசுவ௫க்கி, ததில்லை. | | 

வன் பிதாவின் மாமத்தினாலே நான். 

செய்துவர, D BfeowaGon என்னைக் ' 
மறுபடி. ௮தைச் கைக்கொள்ளவும் என | குறித்துச் சாட்.சிசொல்லுகின்றன. 

| 
  

16. 
சுவாமி ஏற்படுத் இி:ப சத்திய இருச்சபையின் குணாகுணங்கள் விளச்கப்படுெது. 
பையில் சேர்ந சவர்களெல்லாரும் ஒரு பட்டியிலிருக்கும் ஆட்மெந்தையாகவும் அதை ஆளு | 

இற்வர் மேய்ப்பராகவும் இவ்விடத்தில் காட்டப்படுகிறது. 
1ணாப்போலும் கூலியாட்களைப்போலவும் சத்தியவேத,த்தில் சேர்ந்தவர்களைச் கலைத் ச். ட 

தெடுக்கிறுர்சளெண்று இந்த வாக்கியங்களில் விவரிக்கிரூர். | 

இருச்ச 

  
  

மகவமகசி 1: 

இரச அதிகாரத்தில் ஒன்றுமூதல் பதினாமும் வாக்கியம் வனாயில் யேசுநாதர் 

  

‘w
w 

பொய்ம்மதப் போதகர் கள்ள |.



at வ ஸ்ஸ் 

ப்ட், 2 4 
ft ‘62 

| 

  

   

      

EDs 

  

ட. 80. ஆனால் நீங்கள் என் ஆடுகளல் 
லாததினாலே விசுவ௫ியாமலிருக்கதீர் 
கள். 

27. என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக் 
குச் செவிகொடுக்கின்றன; கானும் ௮ 
வைகளை அறிவேன்; அவைகளும் என் 
னைப் பின்செல்லுகின்றன. 

28, நான் ௮வைகளுக்கு நித்திய சீவி 
யத்கைச் கொடுக்கிறேன். அவைகள் 
என்றென்றைக்குஞ் சேதமாய்ப்போவ 
துமில்லை, என் கைகளினின்று ௮வை 
களை ஒருவனும் பறித்துக்கொள்ளுவது 
மில்லை. 

29. என் பிதாவினால் எனக்குக் கொ 
டுக்கப்பட்டது சாவத்துலும் மேன்மை 

யானதாய் இருக்கின்றது. 
வின் கையினின்று அதைப் பறித்தூக் 

கொள்ள ஒருவனாலுல் கூடாது. 

என் பித ர் 

20. கானும் பிதாவும் ஒன்ரயிருக் 

கிரோம் என்றார்.       31. அதினிமித்தம் யூதர்கள் ௮வ 
ரைக் கல்லால் எறியும்படி, கல்லுகளை 

எடுத்தாகள. 

32. அப்பொழுது யேசுகாதர் அவ 
ர்களாகோொக்கி : என் பிதாவினிடகத் திலி 

க்குக் காண்பித்தேன். ௮ வைகளிலே 

G15 BS கிரியையினிமித்தம் என்னைக் 

  

. என்னை விசுவ௫ிக்க உங்களுக்கு மனமி 

ருந்து அநேக நற்கிரியைகளை உங்கள லலி! 1 “ட 
. நான் பிதாவிலும் இருக்கிறதை நீங்கள் 

- அறிநது, விசுவசிக்கத்தக்கதாக அந்தக். 

இரியைகளை விசுவசியுங்கள் என்ஞர். 

டத௲ளச் செய்யாதிருக்தால், நீங்களா என்: 

மனுஷனாயிருக்க, உன்னைத்தான் தெய் 
MOTE RE Ow என்ரூர்கள், 2 

D4. Cuan gt HuTsHeG wo 
மொழியாக: நீங்கள் தேவர்களாயிரு 
க்கிறீர்களென்று நான் சொன்னேன் , 
என்பது உங்கள் வேதப்பிரமாணத் 

தில் எழுதியிருக்கிறகல்லவோ? (சங். 
81-6).   

30, கடவுளுடைய வாக்கு யாருக் 

கு உண்டானதோ, அவர்களைக் தேவ 

ர்களென்று அவரும் சொல்லியிரு 
க்க, வேதாசமமும் தவறக்கூடாததா 

யிருக்க, 

SQ. பிதா வினால் அர்ச்சிக்கப்பட்டவ 

ரும், உலகத்தில் ௮னுப்பப்பட்டவரு 
மாகிய நான் என்னைச் சாவேசரனுடை ' 

ய குமாரன் என்று சொன்னஇனாலே 
ர 

| 

தேவ தூஷடஞ் சொல்லுகிடய் என்று | 
. நீங்கள் சொல்லுகறதென்ன ? 

| 

— ச e ‘ e | 

Si. மான் என் பிதாவின் கரியை |! 

னை விசுவூக்கவேண்டாம். 

5. அவைகளைச் செய்கியேனாகில், 

ல்லாதபோதிலும், பிதா என்னிலும் 

. . “ae . . 5 * 

கல்லால் எறிகிறிர்கள் என்று கேட்க,       35. யூதர்கள் அவருக்குப் பிரத்தியு 30, இதினிமீத்தம் அவாகள் மீண் 
டதீதாரமாக : நற்கிரியைப்பற்றி அல்ல; டும் ௮வஸாப் பிடிக்கத் தேடினார்கள்; 
| தேவதாவணத்தைப்பற்றியேஉன்னைக் : ௮வசோ அவர்கள் கைகளினின்று | 

விலகி, எனெனில் நீ 

| 
  

} * 4 5 ் | கல்லால் ot DBC plo. 
| 

| 38. புதுமையானஐ படைப்புண்ட வல்லமையெல்லாங் கடர்த செய்கையாகை 

| யால், மெய்யான புதுமை ஆண்டவருடைய வல்லமையால் குமொழிய சம்மனசுக்களா | 
"லாவது பசாசுகளாலாவது மணனிதராலாவஅு ஒருபோதும் செய்யப்படக் கூடாதென்பது 

நிச்சயம். ஆகையால் புதுமையானது சர்வேசுரனுடைய முத்திரை என்னப்படும். அப்படி, 
| யிருக்ச யேசுகாதர்சுவாமி தாம் தேவகுமாரனென்று ஒப்பிக்கும்படி, சர்வேசுரனால் மாத்தி 

ரம் செய்யக்கூடிய இவ்வற்புத திரியைகளைச் செய்து, தம்மிடத் திலுள்ள தேவசுபாவத்தை 
ஒப்பிக்ர். | ன 
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“40. யோர்தான் நதிக்கு அப்பால், 
முர்ச அருளப்பர் ஞானஸ்கானங் கொ 

|டித்துக்கொண்டிருந்த இடத்துக்குத் 
திரும்பிப்போய், ௮ங்கே தங்இனார். 

41, அநேகர் அவரிடத்தில் வந்து : 

அருளப்பா ஓர் அ௮ற்புதத்தையுஞ் செ 
ய்யவில்லையென்பது மெய்தான். 

42, ஆபினும் இவணாக்குறித்து ody 

யாயிருந்தது என்று சொன்னார்கள். 
ஆதலால் வெகுபேர் CuK mT Son விசு 
வூத்தார்கள்.       

| 11-ம். அதிகாரம். 

மரித்து அடக்கஞ்செய்யப்பட்டிருந்த லாசா 
ரைக் கர்த்தர் உயிர்ப்பிச்சதும், அதினா 

... லேயூசருடைய அதிகாரிகள் கர்ச்சனை 
| கீசொல்லச் சீர்மானித்ததுமாகயெ வர்க் 
! கமானங்கள். 

| 

1. அப்பொழுது மரியம்மாளும் ௮ 

மாளும் வாசம்பண்ணின பெக்தானி | 
யா ஊரிலேலாசார் என்னப்பட்ட ஒரு 

' வன் வியாதியாயிருந்கான். 

| 
| 
| ளுடைய சகோதரியாகிய மார்கத்தம் ' 

| 
i 

4 

| 

} 
| 

| 
‘ 
i 
4 

j 
{ 

i 
ர் 

, வவளுடைய சகோதரன். (மக். 2-7: 
லூக். 7-7; ௮௬, 12-3.) ப 

1 
ர 

 தீதவளாமே. வியாதியாயிருக்க லாசார் 

.... 7. கையால் அவனுடைய சகோ 

.தரிகள் ; ஆண்டவரே, இதோ நீர் கே 

. இக்கிறவன் வியாதியாயிருக்கிருன் என் 

(று அவருக்குச் சொல்லியனுப்பினார் 
| Ka, 

| 

ருளப்பா வசனித்த யாவும் உண்மை : 

  
| 
! 
| 

| 
i 

| 

॥ 
4 
1 
1 

ர 

| 

ட நீதால், ௮வன் இவ்வுலகத்தின் வெளிச் 
॥ ர . . ௬ 

2. அக்க மரியம்மாள் ௮ண்டவரைப் | “தர் STAM கிறபடி பினாலே இடற | 
பரிமளதகைலத்தால் பூசி, சன் கலைமயி ' மாட்டான். | 

ரால் ௮வருடைய பாதங்களைக் துடை : 

4. யேசுநாதர் இதைக்கேட்டு : இக்க | 
வியாதி மரணத்துக்கல்ல, தேவகுமா |. 
ர்ன் அதினால் ம௫மைப்படும்பொருட்டு 
தேவதோகத்திரத்துக்காக வந்ததென்று | 
அவர்களுக்குச் சொல்லுவித்தார். 

ம. யேசுநாதர் மார்த்தம்மாளையும் 
அவள் சகோதரியாகிய மரியம்மாஜர 
யும் லாசாணாயும் கேடுத்து வர்தார், 

0. அப்படியிருக்க, ௮வன் வியாஇப் 
பட்டானென்று ௮வர் கேள்விப்பட்ட 
போது, தாமிருந்த இடத்திலே இன் 

னும் இரண்டுநாள் தங்கினார். 

7. அதின்பின்பு தம்முடைய சீஷர் 
களைப்பார்த்து : யூதேயாவுக்கு மறுப 

டியும் போவோமாக என்ச,   8. சீஷாகள் ௮வரைநோக்கி: சுவா 

மீ, இப்பொழுதுதானே யூதர்கள் உம். 
மைக் கல்லால் எறியத் தேடினார்கள் ; 
இரும்பவும் ௮ங்கே போடிறிரோ என் 
மூர்கள், 

1), யேசராதர் பிரத்தியுத்தாரமாக2 

பகலுக்குப் பன்னிரண்டு மணிநோரம் 

உண்டல்லோ ? பகலிலே ஒருவன் நட : 
॥ 

  
10. அனால் ௮வன் இரவிலே ஈடர்! 

். தால், அவனிடத்தில் வெளிச்சமில்லா : 
ததினாலே இடறுவான் என்ளூர். 

11. இவைகளை ௮வர் உணாத்தபின்பு : 
மீளவும் அவர்களை நோக்கி : ஈமது। 
சிநேகிகனாகய லாசார் நித்திரைசெய் | 
கருன்; அவனை தநித்கினாயினின்று ! 

(மத். 
0.4. )-24.) | 

| 
|   

9-10. இந்த இரண்டு வசனங்களுக்கும் ௮ர்.ச்சமேசெனில் : சாம் பாடுபடச் குறிக்கப் | 
பட்ட காலம் வரும்வரையில் தமக்குப் பகலாயிருக்இறதாகவும், சாம் பாடுபடுகிற காலம் தம 
க்கு இரவாயிருக்றதாகவும் யேசுநாதர் சுவாமி இவ்விடத்தில் சொல்லுகிறார். , பகலில் 
ஈடக்றவன் இடறி விழமாட்டானென்பதுபோல யேசுகாதர் சுவாமி பாடுபட வேண்டிய 
காலம் வருமளவும் எவரும் ௮வருக்கு யாதொரு பொல்லாப்பும் செய்ய முடியாதென்று ஆர் | 

தீதமாம். 
  Ang en nto, 

  

>



  

    

  

12. அப்பொழுது அவருடைய Fag 
ர்கள் : ௮ண்டவர, அவன் நித்திரை 
செய்தால், சொஸ்தமாவான் என்ளுர் 
கள். 

13. யேசுநாதர் அவனுடைய மரண 
த்தைக்குறித்துச் சொல்லியிருந்தார். 
அவர்களோ தாக்கமாகிய 4 Sena 
யைக்குறித்துச் சொன்னானான்று எண் 

 ணிஞார்கள். 

14. அப்பொழுது யேசுராதர் ௮வர் 
களோடு வெளிப்படையாய்ப் பே: 
லாசார் இறந்துபோனான். 

  
lo. அகிலும் நீங்கள் விசுவ௫ிக்கும் 

பொருட்டு நான் ௮ங்கே இராததின 
லே உங்களினிமித்தம் சந்தோஷப்படு 
கிறேன். ௮ வனிடத்தித்குப் போவோ 
மாக என்ஞார்.   16. அப்பொழுது இிதீமு என்னப் 

। பட்ட தோமையார் தம்முடைய உடன் 
Papi tone பார்தது : அவரோடு கூட. 
 மரிப்பதற்கு காமும் ே போவோமாக என் 

மோர், 

17. அப்படியே யேசுகாதர் வந்து, 
அவன் சுல்லறையில் வைக்கப்பட்டு, 
நாலு காள் அயிற்றென்று கண்டார். 

18. பெத்தானியா ஊர் எருசலேமூ 
க்குச் சமீபமாய் ஏறக்குறைய இரண்டு 
மைல் தூரத்திலிருந்த.து.   

19. அப்படியிருக்க, யூதர்களில் 
. அிசேகர் மார்த்தம்மாள் மரியம்மாள் 
| என்பவர்களுடைய சகோதரன் நிமித் 

தம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும் 
படி ௮ வர்சளிடத்திற்கு வந்திருந்தார் 
ட கீள். 

20. யேசுநாதர் வருகிராரொன்று 
॥ மார்த்தம்மாள் கேள்விப்பட்டவுடனே, 
அவருக்கு எதிர்கொண்டு போஞள். 
 மரியம்மாளோ விட்டில் உட்கார்ந்திருக் 

சான். 
காள 

  

  

சியை பான், 

  

21. ஆகையால் மார்த்தம்மாள் யேசு: 
நாதரை நோக்கி: ஆண்டவரே, ea | 
இங்கே இருந் ரானால், என் சகோத, 
ர்ன் மரித்திருச்சமாட்.டான்.   

22. ஆபிலும் இப்பொழுதும் கீர் 

சர்வேசுரனிடத்தில் எதைக் கேட்டா. 
அம், ௮தைச் சர்வேசுரன் உமக்குத் 

தீந்தருளுவாரான்று ௮ ிந்திருக்கிறே 
ன் STON pA. 

23. யேசுநாதர் வளை நோக; 

உன் சகோதரன் உபிர் த்தெழுக்திருப் 

பான் என்ரார். 

21. அதற்கு மார்த்தம்மாள : கடை 

சிகானிலே, உத்தானத்தில் இவனும் 
உயிர்ப்பானென்று எனக்குக் தெரி 
யும் என்முள். (ச், 1:/-11: ௮௫. 
5-20.) 

35. யேசுநாதர் ௮வளை நோக்கி; 
உக்தானமும், உயிரும்கானே; என்னில் 
விசுவாசமாயிருக்கிறவன் இறந்தாலும், 

(௮௬. (-10.) 

20. உயிரோடிருக்கையில் என்னை 
விசுவசிக்கிறவன் எவனும் நித்தியத்து 
க்கும் சாசமாட்டான். இதை விசுவ 

க்கிருயோ ? என்னார். ் 

    
27. அதற் $கு அவள்: அம், ௮ண்ட 

வரே, நீர் கழீஸ்துகா தரான்.றும், இவ 

வுலகத்திற்கு எழுந்தருளி வந்த சீவிய 
கடவுளின் குமாரனென்றும் விசுவ௫த் 
இருக்கிறேன் சான்முள். 

28, இவைகளைச் சொன்னபின்பு 
gan போய், தன் சகோதரியாகிய 
மரியம்மாளைச் சத்தமில்லாமல் ௮ழை 
த்து: சுவாமி வந்திருக்களுர், உன்னை 
அழைக்கி௫ர் என்முள். 

21. அவள் இதைக் கேட்டவுடனே 
இவிரமாய் எழுந்து அவரிடதீஇல் வக் 
தாள். |     ௬:



    
   

  

      

    
| சரொமத்துக்குள் வராமல், மார்த்தம் 
1மாள் தம்மைச் சந்தித்த இடத்திலே 

1 இருந்தார். 

31. அப்பொழுது மரியம்மாளுட 
னேகூட வீட்டிலிருந்து அவளுக்கு 
ஆறுதல் சொல்லிக்கொண்டிருக்க யூத 
ர்கள், அவள் தீவிரமாய் எழுந்து வெளி 
யே போனதைக் கண்டு, ௮வள் கல்ல 
மையினிடகத்தில் அழப் போகிருளெ 
ன்று சொல்லி, ௮வள் பிறகே போனா 
ர்கள், 

22. மரியம்மாள் யேகா தரிருந்க இட 
த்தில் வது, அவரைக் கண்டவுடனே 

அவருடைய பாதத்தில் விமுந்து 

அண்டவே | நீர் இங்கே இருந்தி 
ரானால், என் சகோதரன் மரித்திருக்க 
மாட்டான் என்று அவரிடத்தில் சொ 
ன்னா or. 

33. அவள் ௮ழுகிததையும், ௮வ 
ளுடன்கூட வக்த யூதர்கள் அழுகிற 

தையும் யேசுநாதர் கண்டபோது தம 
து உள்ளத்தில் பதைத்துத் தம்மைக் 
சுலங்கும்படி. செய்து : 

24. அவளை எங்கே வைத்தீர்கள் 

என்றார். அதற்கு ௮ வாகள . ஆண்ட 

வரோ, தேவரீர் வந்து, பாரும் என்ஞுர் 

| கள் ‘ 

85. அப்போது யேசுகாகர் கண்ணீ 
ர்விட்டு ALP HMM, 

30, ஆகையால் யூதர்கள் : இதோ, 
இவர் ௮வனை எவ்வளவாய் நே௫த்திரு 

(ந்தார் என்றார்கள். 

97. அவர்களில் சிலா: பிறவிக் குருட 
னுடைய கண்களைத் இறந்த இவர் ௮வ 

(ளைச் சாகாதிருக்கச் செய்யக் கூடா 

Cant என்ஞுர்கள். (௮௬. 9-0.) 

1.18. யேசுநாதர் மறுபடியும் தம்முள் 
1யதைத்து, கல்லறையின் கிட்ட வர் 

1)-ம் அதிகாரம். 

} பத. "ஏனெனில் யேசுகாதர் இன்னும் | 

  

  

தார்; அது ஒரு குகையாயிருந்தது;. I 
அதின்மேல் ஒரு கல்லும் வைக்கப்பட. 4 
9. 5 i. 

DO. கல்லை 

என்று யேசுநாதர் கட்டளையிட, மரித் 
எடுத்துப்போடுங்கள் ;. ப 

     

  தவனுடைய சகோதரியாகிய மார்த்த 
ம்மாள் ௮வரை நோக்கி: ஆண்டவரே, | 
நாறுமே : 

எனமாள். 

40. யேசுநாதர் ௮வா நோக்கி: நீ 
விசுவ௫த்தால், சர்வேசுரனுடைய ம 
மையைக் காண்பாய் என்று கான் உன 

்] ட 1 (ஆ . 4 வி * 6 ம ? ஓ. ௪ 

க்குச் சொல்ல் ல்லையோ 7 என்டு, 

இதேதோ, நாலு நாளாயிற்றே. 
‘ ? றி றி 

4], அப்போது கல்லை எடுத்துவிட் 
டார்கள். யேசுகாதர் தம்முடைய கண் 
களை ஏறெடுத்து : பிதாவே, தேவரீர் 
என் (மன்ருட்டைக்) கேட்டருளின 
படியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம்பண்ணு 

கிறேன். 

42. தேவரீர் என்னை எப்போதும்கே 
ட்டருளு கதீரொன்று நான் அறிந்திருக் 

கிறேன் ; ஆனாலும் நீர் என்னை அனுப்பி 
னின்று சூழ நிற்கிற ஜனங்கள் விசு 
வ௫க்கும்பொருட்டு, இவர்களினிமி.் த்த 

மே இதைச் சொன்னேன் என்ளூர். 

13. அவர் 

பின்பு : லாசாரே, வெளியே வா என்று 
உரத்த சத்தமாய்க் கூப்பிட்டா... 

44. உடனே, செத்தவன் வெளியே 

வக்தான்; அவன் கைகளும் கால்களும் 

கச்சைகளால் கட்டவும், அவன் முகம்: 

இவைகளை வசனித்த | 

  
  
' 

  
| 

பரிவட்ட த் bat ல் 'மூடவும்பட்டிரு£தது. 

அப்பொ GS, © யே HIB BA இவனைக். 

அவர்களுக்குச் சொன்னார். 

Ad, ஆகையால் மரியம்மாள் Lon i | 

தம்மாள் என்பவர்களிட த்தில் uss >» 
(Gb Boul & OL, யேசுநாதர் செய்தவை | 
ககச் கண்டவர்களுமாகய யூதர்களில் 

அ௮கேகர் ௮வரை sai a sri aor.” | 

3... 

  

—
o
 

| 

்்]
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40, அவர்களில் சிலர் பரிசேயரிடத் 

தில் போய், யேசுநாதர் செய்கவைகளை 
அவர்களுக்குச் சொன்னார்கள். 

கையால் பிரதான ஆசாரிய 
ரும் ் பரிசேயரும Yan dong சங்கத் 
தைக் கூட்டி : நாம் என்ன செய்வோம்? 

| இதோ, இக்ச மனுஷன் அகேகம் புது 
மைகளைச் செய்கரனே | 

    
  

48. காம் இவனை இப்படியே விட்டுக் 
, கொண்டிருந்தால், எல்லாரும் இவன் 
' பேரில் விஈவாசமாவார்கள். ௮ப்பொ 
ழுது உரோமையர் வந்து, கமது இடக் 

தையும், ஜனத்கையும் ௮ழித்துப்போ 

டுவார்களே என்று சொல்ல, 

  
  
பாஸ் என்பவன் ஜுந்த வருஷத்தில் 

। பெரிய குருவாயிருக்ததினாலே அவர்க 
கா நோக்கி: உங்களுக்கு ஒன்றுர் தெரி 
யாது, (அரு. 18-14.) 

00. ஜனமெல்லாம் சேதமாகா தபடி ப 

க்கு, ஒரு மனுவுன் ஜனத்துக்காகச் 
| சாவது உங்களுக்கு ஈன்மையென்று 

| கினையா இருக்கிறீர்களே என்றான். 

௦1. இர்த வார்த்தைகளை அவன் 
தற்சுபாவமாய்ச் சொன்னவன் அல்ல. 

(ஆனால் அந்த வருஷத்திற்கு அவன் 
பெரிய குருவாயிருக்க.தினாலே Ouse 
நாதர் தங்கள் ஜனத்துக்காசச் சாகப் 
போகி? சான்றும், 

| 
| 

| 

| 49. அவர்களில் ஒருவனாகிய கைப். 

  

59, அந்த men seers மாத்த 
மல்ல, சிதறியிருந்த சர்வேசுரனுடைய. 
பிள்ளைகளை ஒன்ஞுயச் சேர்க்கெதற்கா 
கவும், ௮வர் சாகப் போகிஞுரன்றும் 
தீர்க்ககரிசனமாய்ச் சொன்னான். 

96. அதைப்பற்றி அந்நாள் முதல் 
அவரைக் கொலைசெய்யும்படிக்கு ௮ 
லோசனைபண்ணிஞனார்கள், | 

94. அசையால் யேசுநாதர் ௮இின் 

பின் வெளியரங்கமாய் யூதர்களுக்குள் 

ளே சஞ்சரியா மல், ௮வ்விடக்தை 

ட்டு வனாக்காத்துக்குச் சமீபமான காட். 
டில் எபிமோம் என்னும் ஊருக்குப்போய 
அங்கே கம்முடைய சீஷர்களோடுகூட 

த்தங்பெ யய கார். 

௦9. அப்பொழுது, யூதாகளுடைய 

பாஸ்கா பண்டிகை சமீபித்திருந்த.து. 
ஆனதால் பாஸ்காவுக்குமுன் காட்டுப் 
புறத்தினின்று HOES தங்களைச் சுத் 
இிகரிக்கும்படி எருசலேமுக்கு ஏறிப் 
போனார்கள்,  * 

20. அங்கே அவர்கள் யேசுநா தரை 
த்தேடிக்கொண்டு தேவாலயத்தில் நிற் 
கையில், ஒருவர் ஒருவரைப் பார்தது? 
அவர் இந்தப் பண்டிகைக்கு வராதிருக் ப 
இிறது உங்களுக்கு என்னமாய்த் தோ 
ன்றுகிறது என்று பேடிக்கொண்டிருக் 
தார்கள், பிரதான அசாரியரும் பரி 
சேயரும் ௮வர் இருக்கிற இடத்தை. 
எவனாவது அறிந்திருந்தால், ௮வணாப் 

. பிடிக்கும்படி ௮கைச் தெரிவிக்கவேண் 
டுமென்று கட்டளையிட்டிருந்தார் கள். 

              

ர 18, இந்த வாக்கியங்களில் யூத ஆலோசனை சங்கத்தாருடைய 'கருச்தென்னவெ 
| னில் : யேசுநா தீர் சுவாமி செய்த புதுமைகளைக் கண்டு, பூச ஜனமெல்லாம் ௮வரை உலக 

। இரட்சசாொன்று விசுவ௫ிச்தால், அவரைச் தங்களுடைய ராஜாவென்று கொண்டாயொர் ! 
| களென்றும், அப்படியானால். யூதர்சேசம் உரோமையருடைய அரசாட்சிக்கு உட்பட்டிருர் ச 
தால், உரோமையர் தங்களுக்கு ௭.இிராய் எழும்பின இப்படிப்பட்ட ராஜாவோடே யுத்தம் |. 
பண்ணி யூச ஜாஇபானாச் சங்கரிப்பார்களென்றும், Qs பொல்லாப்பு வராதபடி. யேசுகா் 

| தீர்சுவாமியைக் சொல்லவேணுமென்றும் கபடமாய்ப் பேடித் தீர்மானித்தார்கள். : 

௦0... யூத ஜனங்கள் உரோமையர் கையிலகப்பட்டுச் சாகாதபடி யேசுநாதர் ஒருவர் | . 
'சாஜறெது சாவிளையென்று கைப்பாஸ் சுபாவப் புத்தியால் சொல்லியிருர்சாலும், யேசுகாச. | 
ருடைய மரணமானது மனுக்குலத்திற்கு இரட்சணியமாகுமென்று ௮வன் வாயால் இல் ள்       பிரத ர் சார் தவா. னவர் வெளியாக்இஞார்.



      

    

     

ட... 1அம், அதிகாரம். 

| வேசுசாதருடைய பாதத்தில் மரியம்மாள் 
பரிமள தைலத்தைப் பூசினதும், ௮வர் 
எருசலேமில் ஒட்டோலகமாய்ப் பிர 
வேசித்து, அங்கே சில ஈல்லுணர்ச்சி 
களைத் இருவுளம்பற்றினதுமாகிய வர்த் 
சமானங்கள், 

1. அப்படியிருக்க, பாஸ்காப் பண்டி 
கைக்கு அறுநாளைக்குமுன் யேசுநாதர் 
தாம் மரணத்தினின்று உயிப்பித்த 

லாசார் இருந்த பெத்தானியாவுக்கு 
வந்தா. (மத். 20-0; மாற. 14-3.) 

2. அங்கே அவருக்கு இராவிருந்து 
செய்தார்கள். மார்த்தம்மாள் பணிவி 
டை செய்துகொண்டிருநர்தாள். லாசா 
ரோவென்ரால் அவரோடு பந்இயமர்ந்த 
வர்களில் ஒருவனாபிருந்தான். 

3. அப்பொழுது மரியம்மாள் விலை 

யேறப்பெற்ற ஈத்த இலாமிச்சர் தைல 
த்தில் ஒரு இராத்தல் தைலங்கொண்டு 
வந்து, ௮தை யேசுகாதருடைய பாதங் 
களில் பூசி, தன் கூர்தலால் அவருடைய 
பாதங்களைக் துடைத்தாள். அந்த வி 
டும் தைல வாசனையால் நிரம்பிழ்று. 

1. அப்பொழுது அவருடைய சீஷர் 
களில் ஒருவனும் ௮வராைக் காட்டிக் 
கொடுக்கப் போகிறவனுமாகிய யூதாஸ் 
இஸ்காரியோத்து சொன்னதாவது : 

௦. இந்தத் தைலத்தை முந்நூறு வெ 
ள்ளிக்காசுக்கு விற்று, ஏழைகளுக்குக் 
கொடாமல் போனதென்ன என்றான். 

  
  

6. ஆனால் ௮வன் ஏழைகள்மேல் |. 
கவலைப்பட்டு இப்படிச் சொன்னவன். 
அல்ல; திருடனும் பணப்பையை வைத் |. 
திருந்து, ௮திலே போடப்பட்டதைக் | 
கொண்டு வருகிறவனுமாய் இருந்தபடி |. 
யினாலே இப்படிச்சொன்னான். 

7. அதற்கு யேசுகாதர் இருவுளம் 
பற்றினதாவது : என் அடக்கத்தின் 

நாளுக்கென்று இதை வைத்துக்கொள் 
ளும்படி. ௮வளை விட்டுவிடுங்கள், 

8. எனெனில் ஏழைகள் எப்போதும் 
உங்களோடு இருக்கிருர்கள் ; நானோ 
எப்போதும் உங்களோடு இருக்கிற 
தில்லை என்ளுர். 

    
9, ௮ப்பொழுது யேசுநா.தர் ௮வ்வி 

டத்தில் இருக்கிரான்று யூதர்களில் 
திரளான ஜனங்கள் ௮றிந்து, ௮வரைப் 
பற்றிமாத்திரமல்ல, ௮வர் மரித்தோரி 
லிருந்து உயிர்ப்பித்த லாசாணாயும் பா 
ர்க்கும்படியாக வந்தார்கள், 

10. பிரதான ஆசாரியர்களோவெ 
னில் லாசாமாயும் கொலைசெய்யவேண் 

டுமென்று ௮லோசனைபண்ணினார்கள். 
      

1]. ஏனெனில், அவன் நிமித்தம் யூத 
ர்களில் ௮நேகர் அவா களைவிட்டுப் பிரி 
ந்து, யேசுகாதர்பேரில் விசுவாசமானார் 

கள், | 

12. அப்படியிருக்க, மறுநாளில் யேசு. 
நாதர் எருசலேம் நகருக்கு வருகிழு 
சான்று தஇிருகாளுக்கு wide இர 
ளான ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டபோகது, | 

| 

  

1 படியாகச் சொல்லுறார்,       6. இவ்விடத்தில் மரியமதலேனம்மாள் செய்த நற்இருத்தியத்தைப்பற்றி யூதாஸ் 
மூறையிட்டதாசவும், அர்ச். மத், 20-ம் ௮.இி. 8-0 வசனங்களில் சீஷர்கள் முறையிட்டசா 
கவும், அர்ச். மாற். 14-ம் ௮.இ. 4-5 வசனங்களில் சஷர்களில் சிலர் முறையிட்டதாகவும் | 

சொல்லியிருக்க. ஆகையால் யூதாஸ் முதலாவது கபடுள்ள கருத்தோடு (pen pu gs 

துவக்னொனென்றும் மற்றவர்கள் நிஷ்கபடமாய் அவன் சொன்னது எதார்த்சமென்று 
எண்ணி முறையிட்டதாகவும் நினைக்கவேண்டியது. 

7. மூலபாஷையில் : என்னை அடக்கம் பண்ணும் காளுக்காச இதை வைத்திருந் தாள் * 
| என்று இறந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்றெது. லத்தீன் பாஷையிலோ நிகழ்காலச் திலிரு |. 
|. கிறது. ஆகையால் சுவாமி தாம் இறக்கும் காளில் அவள் செய்யக் கூடாதிருந்த' இந்த ஈத். 

| இருத்தியத்தை அதின் ஞாபகமாக ௮வள் செய்தாளென்று யாவரும் எண்ணிக்கொள்ஞும் |. 
ர ரர 

  
  ப றலிவதவவைவ வு வடட டம அதக கைதைய வடி யவ வடடல 

  

1



  
      
  

  

18. குருதே ததோலைகளைக் கையில் பிடி 
த்துக்கொண்டு, அவருக்கு எதிர்கொ 
ண்டுபோய் : ஓசன்னா! சர்வேசுரனு 
[டைய காமத்தினாலே வருகிற இஸ்ரா 
(யேல் இராஜா ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்ட 

| வர் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். 

14, யேசுநாதர் ஒரு வேசரிக்குட்டி 
வரக் சண்டு, அதின்மேல் ஏறிப்போ 
னார். (மாற்.11-7; லூக். 19-25.) 

1. இதற்கு ஒத் தவண்ணம்: FC usr esr 
குமாரத்தியே, நீ பயப்படாதே; இகோ 
உன் அரசன் வேசரிக்குட்டியின்மேல் : 

ஏறி வருகிராரொன்று எழுதப்பட்டிருக் 
Sng. (#6. 9-9.) 

16. இவைகளை அவருடைய சிஷர் 
கள துவக்கத் இல் அறியா இருந்தா ர்கள், 

ஆனால் யேசுகாதர் மகிமைப்படுதசப் 

பட்டபின்பு, இப்படியாய் அவரைக் 

குறித்து எழுதியிருக்கெதையும், தாங் 
கள் அவருக்கு. இப்படிச்செய் கதையும் 
நினைவுகூரக்கார்கள். 

17. அன்றியும் யேசுநாதர் லாசா 
ரைக் கல்லறையினின்று கூப்பிட்டு, 
மரித்தோரிலிருந்து ௮வனை எழுப்பின 
போது ௮வரோடுகூட இருக்க ஜனங் 
கள் இதைப்பற்றிச் சாட்சிசொன்னார் 
கள. 

18. ஆகையால் அவர் இ இகத புது 

மையைச் செய்தாளொன்று ஜனங்கள் 
கேள்விப்பட்டதினாலே, அுதினிமித்த 
மாக அவருக்கு எதஇர்கொண்டு போனா 
ர்கள். 

19, அப்பொழுது பரிசேயா் ஒரு 

வர் ஒருவரை நோக்கி: நாம் செய்வ 

தில் ஒன்றும் ரயோசனப்படவில்லை 

யென்று நீங்கள் பார்க்கிறஇீல்லையா? 
இதோ, உலகமெல்லாம் ௮வன் பிறசே 
போயிறிமற என்முர்கள். 
Sowell 

2. 

  

  
இதற்கு அர்ச. மத். 10-ம் ௮.தி. 90-ம் வ௫ன வியாச்யொனம் காண்க. ் 

20. அப்படி பருக்க, Baar ளில் | 
தேவ அராதனை செய்ய வந்தவர்களுக் | 
குள்ளே சில புற ஜாதியார் இருந்தார். 

கள். 

21. அவர்கள் கலிலேயாகாட்டுப் பெ 
த்சாயிதா ஊரானாயெ பிலிப்புவினிடக் 
தில் வந்து: ஜயா, யேசுநாதரைக் காண 
விரும்புற ரம் என்று ௮வரை மன்று 
டினார்கள் ச 

29. பிலிப்பு வந்து, அதைப் பிலவேந் 

இரருக்கு அறிவித்தார். அதின்மேல் 
பிலவேர்திரரும் பிலிப்புவம். அதை 

யேசுநாதரிடத்தில் அறிவித்தார்கள். 

253. அப்போது யேசகாதர் அவர்க 

௯ நோக்கி: மனுமகன் மட௫மைப்படும் 

படியான வேளை வந்தது. 

௦1. மெய்யாகவே, மெய்யாகவே 

உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் . C களுக்குச் சொல்லுகிறேன் ; கோ 

துமைமணி "நிலத்திலே விழுர்நு படி 
யாலிட்டால், ௮து தனியே கடக்கும். 
மடி ர்ததானால், மிகுந்து பலனைத் தீரும், 

25. தன் சீவனை நேடிக்கிறவன் அதை 

இழர்துபோவான். இவ்வுலகத்தில் தன் 
சிவனைப் பகைக்கிறவனோ சததமான 
சிலியத் BEF அரைக் காப்பாற்றிக் 

கொள்ளுகிறான். (மத். 10-31: 10-20: 
மாது, 5-5 ; லூக். 09-21, 17-33.) 

20. ஒருவன் எனக்கு. ஊ.ழியஞ்செ 
ய்தால், என்னைப் பின்பம்மக்கடவான். 
நான் எங்கே இருக்கே பு றனோ, அல்கே 

என் ஊழிய, னும் இருப்பான். ஒருவன் 

எனக்கு ஊழியஞ்செய்தால், சன் பிதா. 
௮வனைக் சனப்படுத்துவார், 

27. இப்போது என் ஆத்துமமான 
து கலக்கமுற்றிருக்கிறது; கான் என்ன 
சொல்லுவேன்! பிதாவே, இர், வேளை. 

BOD | 
லும் இதனிமித்தமாகவே இவ்வேக£க் | 
யினின்,.று என்னை இரட்டஇியும், 

கென்று வந்தேன். 

  

  
  

 



    அருளப்பர் 19-ம் அதிகாரம்; 288 
98. பிதாவே, உம்முடைய காமத்தை | வந்து மூடாதபடி உங்களுக்கு வெளிச் 

மூமைப்படுத்தியருளும் என்றார். | சம் உள்ளபோதே ஈடந்துகொள்ளுள் 
அப்பொழுதே வானத்திலிருந்து ஐர் | கள். ஏனெனில் இருளில் ஈடக்கிறவன் 
குரலொலி உண்டாகி : ௮ுதை மகிமைப் | தான் போகிறது எங்கேயென்று அறி 
படுத்தினேன், இன்னமும் மகிமைப் | யான். 
படுத்துவேன் என்று ச,தஇத்தறு. | 

  

  

| 20. நீங்கள் ஒளியின் பு.தஇரராகும் 
20. ௮ங்கே நின்று, இகைக்கேட்டுக் , பொருட்டு, உங்களுக்கு ஒளியுள்ள 

கொண்டிருஈக ஜனங்கள் ; இடி (pip | போதே, ஒளியின்மேல் விசுவாசமாயி 
க்கம உண்டாயிற்று என்று கள். | ருங்கள் என்றார். யேசுகாதா இவை 
வேறு Ani: Coa தாதன் அவரோடு : கல்ச் சொன்னபின்பு அவர்களைவிட்டு 
பேசினார் என்ஞ்ராகள். | மறைஈதுபோனார்.   | 

30, யேசகா தரே ், அவாகளைப । 87 அவர் அவாகளுக்கு முனபாக 

பார்த்து: இரதக் குரலொலி என்னைப | ுவ்வளவு பெரிதான அுர்புதங்களைச் 
பற்றியல்ல, உங்களைப்பற்றியே உண்  செய்திருதாலும, ௮வாகள் அவரை 
டாயிற்று. விரவ௫க்கவில்லை. 

4 ட fo ம் உ . . a 21 Quist pos BEES 33. அண்டவே, எங்கள சொல்லைக் 
நியாயதாபபாகின்றது. இப்பொழு கேட்டு விஈவ௫த கவன் யா? அண்ட 

+ ரு . . . . 

சே இவவலகதது 5 தலைவன் புறமபே வருடைய கையின் வல்லபம யாருக்கு 

தளளபபடுவான். (லூச். 10-18.) வெளிபபட்டது என்று இசையாஸ் 
, . ர்க்கதரிசி சொன்ன வாக்கியம் இவ 
92. அன்றியும, நான் பூமியினின்று 8 * ; இ 

டட ட ட அ விசமாய் நிறைவேறும்படியாயிற்று, 
உயர்த்தப்படுவேனாகில், எல்லா வற்றை ௨1.௨௦ ர 

. Ot . . | (Qere. 53-1; e Gra. 10-16.) 
யும பன்னிடத்தில் இழுத்துக்கொள் 

௪ ° ர் . , . . 

| ளுவேன் என்று; 39. இ௫ன் கிமித்தம ௮வர்கள விசுவ 
33. தாம. எவ்விக மரணமடையப சிக்கமாட்டாமற் போனார்கள. ஏனெ 

'போகிருரொன்பதைக் குறிக்குமபடி னில் இசையால் மீண்டும் (வசனிதத 
இப்படிச் சொன்னா. தாவது): 

  

  
21. ஜனங்கள் அவருக்கு மாறுததா {(). ௮வாகள கண்றைல காணாம 

ரமாக: இறீஸ்துசாதா என்றென்றைக் | ஓும, இருதயத்தால் உணராமலும, மன 
(கும் இருக்கி ரரொன்று காங்கள் வேதப நதிரும்! Ml மலும். இருக்குமபடிக்கும், 
பிரமாண நல் கேட்டிருக்கிடேம. | கான் அவர்களைக் குணபபடுததா தபடி 

ed ப ht Shadi pein ih ae 
yee (க (இ 

பும் 
் 

அப்படியிருக்க, மனுமகன் உயர்ததப 
படவேண்டும என்று நீர் சொல்வதெப் 

tap. P அந்த மனுமகன் யார் என்ஞுர் 

(கள். (சக். 109-1; 11/1-2; இசை: 
10-8; எசேச், 37-2௦.) 

806... அதற்கு யேசுநாதர் : இன்னம் 
காஞ்சக்காலம் உங்களுக்கு வெளிச் 

சம் உண்டு, அதலால் இருள் உங்களை 

Heche temew eve eh Semmens i SU Ae ானானளயாசாடவவஸ்சனிவள வடை carmen நல். 

40. அர்ச் மத். 18-ம் அதி. 14-ம் வசன வியாக்கியானம் சாண்சு, 
i ப் 

  

க்கும ௮வாகளுடைய கண்களையும் 

குருடாக்கனா, ௮வாகள இருதயத் 
தையம கடினமா க்கினா் எ ன்பதேயாம். 

(ஓசை. 6-0; பத. 13-14; மாற். 4-12: 
௮ப. ௩ட. 98-26; ரோ. 11-85.) 

11, இசையாஸ் ௮வருடைய மூ 
மையைக் கண்டு, ௮வணாப்பற்றிப் பே   சுறபோது இவைகளைச் வசனித்தார். 

ப பப. ட ப. மயம் மெல் வைய வ் வேவல். மெலிவு 

ற் 

ய்



    

  

  

  

| 49, ஆயினும் தலைமையானவர்களில் 
| முதலாய்: அரேகர் ௮வரை விசுவூத் 
| தார்கள். அப்படியிருந்தும், ஜெப ஆல 
யத தீதுக்குப். பு தம்பாக்கப்படா தபடி, பரி 
 சேயாநிமித் SED HOS வெளியில் காட் 
டாதிருந்தார்கள். 

43. எனெனில் சர்வேசுரனுடைய 
| ' மமையைவிட மனிதருடைய மகமை 

| enw ௮வர்கள் ௮இகமாய் விரும்பினார் 
கள. 

  

சத்தமாய் வசனித்ததாவது : என்னில் 
| விசுவாசமாயிருக்கிறவன். என்னில் ௮ 
ல்ல, என்னை அனுப்பினவரில் விசுவாச 
'மாயிருக்கறுன். 

| 
| 

| | Ad. 10) பாமுது யேசுகாதர் உரத்த 

| 

42, என்னைக் காண்டுறவன் என்னை 

௮னுப்பினவனாக் காண்கிரன். 

10. பின்னும் என்னில் விசுவாசமா 
யிருக்கிற எவனும் இருளில் நிலைக்கொ 

| ள்ளாதபடிக்கு நான் உலகத்துக்கு ஓளி 
யாக வந்தேன். ' 

17. ஒருவன் என் வார்த்தைகமாக் 

கேட்டும், ௮வைகளை அதுசரியாமற் 
போனால், நான் அவலுக்குத் தீர்வையி 
டுகறடில்லை. ஏனெனில் கான் உலகத் 
துக்குத் தீர்வையிடுவதற்கு அல்ல, உல 
கத்தை இரட்சிப்பதற்கே வந்தேன். 

48. என்னைப் புறக்கணித்து,   க்குத் இர்வையிடுகிற நடுவர் உண்டு. 

நான் சொன்ன வாக்சே கடை நாளில் 
அவனுக்குத் தீர்வையிடும், (மாற், 

16-16.) 

449. ஏனெனில் ரான் சுயமாய்ப் பே 
| சவில்லை. என்னை அனுப்பின பிதாவே 
நான் பேசுவது இன்னதென்றும், உப 

என் । 
வாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனு , 

, முக்கிறதையும், தாம் சாவேசுரனிடத் 

  

  

CG sfc gi இன்னதென்றும் எனக்குச் | 
கட்டகாயிட்டார. 

20. அவருடைய கட்டளை நித்திய| 
சிவியமாயிருக்கி pO) ger ௮றிவேன். 
ஆகையால் நான் பேசுகிறவைகளைப் 
பிதாவானவர் எனக்குச் சொன்னபடி. 
யே பேசுகிறேன் என்ளூர். 

18-ம். அதிகாரம். 

யேசுகாதர் தம்முடைய சீஷர்களின் கால்க 
ளைக் கழுவினதும், ௮ன்னியோன்னிய 
சிரேகத்தின் புதுக்கர்பனை கொடுத்த 
அரம்.     1. பாஸ்குத் திருகாளுக்கு முர்தின 

நாளிலே யேசுநாதர் தாம் இவ்வுலகத் 
தைவிட்டுப் பிதாவினிடத்திற்குப்்போ 
கவேண்டிய தம்முடைய காலம் வந்த 

சென்று அறிந்து, இவ்வலகத்திலே இரு 
ந்த தம்முடையவர்களைத் தாம் சகேகி 
த் திருக்கையில் அவர்களை முடிவுபரியந் 

தம் சிநேகித்தார். (மத். 20-2; மாற், 
14-1; gra. 22-1.) 

2. சீமோன் குமாரனாகிய யூதாஸ் 
இஸ்காரியோத்தென்பவன் அவரைக் 
காட்டிக்கொடுக்கும்படி, பசாசானது 

அவனுடைய இருதயத்தில் முன்னே மம 

ஏனவியிருக்க, அவர்கள் அசனம்பண். 
ணும்ே வளையி் ல், ் 

9. அவர், தம்முடைய கையில் பிதா 
வானவர் சசுலத்தையும் ஒப்படை $8)       
B09 55g வர்கதையும், சாவேசரனி 

டத்திற்குப் போகிறதையும் அறிது, 

A. பர்தியைவிட்டு எழுது, தம் 

முடைய வஸ்இிரங்களைக் களைந்து, ஒரு 
துண்டை. எடுத்து இடையில் கட்டிக் 
கொண்டு, 

    இர், mentees enn es வலை, 

புநாள் என்னொர். மத், 20-17. காண்க, 
ஸ்   

1. பாஸ்தத் திநநாளுக்த ழன் :--இவ்விடத்தில் அர்ச், அறாளப்பர் நிசான் தச்சன் | 

114-வயாதிய வியாழச்செமையை யூதருடைய முறைமைப்படி. வெள்ளிக்கிுமையோடு சேர். 
க்காமல், இரேக்கர் yee மற்ற ஜாதியாருடைய முறைமைப்படி இருநாளுக்கு முந்தின |     பம கக்கல் விப்ர



        

   பபர் 18-ம் அதம். 
  

  

| 5. பின்பு ஒரு அகன்ற பாத்திரத் 
| இல்! தண்ணீர்வார்து, சஷர்களுடை 
ய கால்களைக் கழுவவும், தாம் இடை 
பில் கட்டியிருந்த துண்டால் துடைக்க 
வும் தொடங்கிரா. 

0. அப்படியே ௮வர் சீமோன் இரா 
'யப்பரிடத்திலே வர்தபோது, இராயப் 
பர் அவரை நோக்கி; அ௮ண்டவரே, 
நீரோ என் கால்களைக் கழுவுகறது 
என்ளூர். 

. 7, யேசுகாதர் அவருக்கு மாறுத்தா 
ரமாக; கான் செய்கிறதை இப்பொ 

முது நீ அறியாய் ; இனிமேல் அறிந்து ' 
கொள்வாய் என்முர். 

8. இராயப்பர் ௮வரை நோக்கி; நீர் 
என்றென்றைக்கும் என் கால்களைக் 
கமுவப்படாதென்று சொல்ல, யேசுநா 
தார் அவருக்கு மறுமொழியாக: நான் 
உன்னைக் கழுவாவிட்டால் என்னோடு 
உனக்குப் பங்கில்லை என்ளுர். 

0, சிமோன் இராயப்பர் ௮வரை 
கோக்கி: ௮ண்டவரே, என் கால்களை 
மாத்திரமல்ல, கைகளையும், இரசையுக் 
கூடக் (கழுவியருளும்) என்ளுர். 

10. யேசுகாதர் வரை நோக்கி; 
ஸ்ரசானம்பண்ணினவன் கால்களைாயேய 

1ன்றி மற்றொன்றையுங் கழுவவேண்டு ! 
வதில்லை. மற்றப்படி. ௮வன் முழுதும் 
சுத்தமாயிருக்கறான். நீங்களும் சுத் 

1 தமாயிருக்கிறீர்கள்; ஆலும் எல்லா 
ரூம் அல்ல என்மூர். 

1 1]. ஏனெனில் ௮வர தம்மைக் காட் 

1ஒக்கொடுக்கிறவன் இன்னானென்று 
அதிந்திருந்தார். அதினிமித்தமே நீங் 

1 களெல்லாரும் சுத்தமுள்ளவர்கள் ௮ல். 
ல எனம. 

112, அ௮வ்வண்ணமேயேசுநாதர் அவர் 
பு களுடைய கால்களைச் கழுவினபிற்பாடு 

| தம்முடைய வஸ்திரங்களைச் தரித்துக் 

  

  
nc

 
வ
வ
 

| கொண்டு, திரும்பவும் its ue at | 

    

ர்ந்து, அவர்களுக்குத் இருவுளம்பத்தீ 
னதாவது : கான் உங்களுக்குச் செய்த! 
தை அறிந்திருக்கறீர்களோ? = : 

13. சீங்கள் என்னைக் குருவென்றும், | 
ண்டவாோன்றும் அழைக்கிறீர்கள் ; | 

ஙகள் சொல்லுவது சரியே ; எனெ 
னில் நான் அவர்தான். 

14. ஆகையால் ஆண்டவரும் குரு|. 
வுமாகிய கான் உங்கள் கால்களைக் கழு।. 

னேனாகில், நீங்கள் ஒருவர் ஒருவரு |. 

டைய கால்களைக் சழுவக்கடவீர்கள், 

15. எனெனில் ரான் உங்களுக்கு 

எவ்விகம் செய்தேனோ, அவ்விதமே 
நீங்களும் செய்யும்படியாக உங்களு 

க்கு மாதிரிகை காண்பித்தேன். 

10. மெய்யாகவே, மெய்யாகவே உல் 
களுக்குச் சொல்லுகிறேன் : ஊழியன் 
தன் எஜமானிலும் பெரியவன் அல்ல, 
அப்போஸ்தலன் தன்னை அனுப்பின 

வரிலும் பெரியவன் அல்ல. (மத். 10- 
21: லூக், 0-40; ௮ப். 15-20.) 

17. இவைகமை நீங்கள் அறிந்து | 
கொண்டால், இவவிதம் செய்தாலல் 

லோபா க்கியவான்களாயிருப்பீ ர்கள். 

18. உங்களெல்லாரையுங்குறித்து 
நான் பேசுகிறதில்லை ; நான் தெரிந்து 
கொண்டவர்களை ௮றிவேன் ) அனால் 

என்னோேடுகூட அப்பஞ் சாப்பிடுகிற 
வன் எனக்கு விரோதமாய்க் கன் குதி 
ங்காலைக்தூக்குவான் என்ற வேதவாக்।. 

இயம் நிறைவேறவேண்டும். (௪௩, 

40-10.) 

19. அது நடக்கும்போது, கானே|. 

௮ வரென்று நீங்கள் விசுவசிக்கும் பொ 

ருட்டு, ௮து நடப்பதற்குமுன்னே இப். 

பொழுதே உங்களுக்குச் சொல்லு. 

  

  

   

  
 



  

        
  

  

| 0. கான் ௮னுப்புறவனை ஏற்றுக் | 20. யேசுகாதர் மறுமொழியாக: சான்! 
் கொள்ளுறெவன் என்னை ஏற்றுக்கொ (இந்த) ௮ப்பத்தைத் தோய்த்து, யாரு 
புள்ளுகிரான். என்னை ஏற்றுக்கொள்ளு க்குக் கொடுக்கிறேனோ, அவன்தான் 7 

| இறவனோ,என்னை அனுப்பினவரை ஏற் | என்று சொல்லி, ௮ப்பத்தைத் தோய்: 
| அுக்கொள்ளுகிறான் என்று மெய்யா த்துச் மோன் 'குமாரனாயெ யூதாஸ் | 
கவே, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் | இஸ்காரியோத்துக்குக் கொடுத்தார். ' 

| சொக்கு போன் எனம. (பத. | ()- OF அவன் துணிக்கையை வாங்கி ! 

்்் னவுடனே, சாத்தான் அவனுக்குள் பு 
21, யேசுகாதர் இவைகளைத் இருவு கந்தான். அப்போது யேசுநாதர் ௮வ 

எம்பற்றின பின்பு, மனஇல் கலங்க : | னைகோக்கி: நீ செய்கிறதை ௮; க். 
! மெய்யாகவே, மெய்யாகவே உங்களுக் கிரமாய்ச் செய் என்றார். 

குச் சொல்லுறேன் : உங்களில் ஒரு 28, ஆனு ல் அவர் ௩ எதுக்காக இதை 

வன் என்னைச் காட்டிக்கொடுப்பான் அவனுக்குச் சொன்னாரான்று பந்த. 
'என்று பிரசிக்கமாய்ச் சொன்னார். ! 94 ந்கவர்களில் ஒருவருக்கும் கெரி | ‘one. GUI 

| 22-4.) 
29, ஏனெனில் யூதாஸ் பணப்பை , 

22. சீஷர்களோ அவர் யாரைக் !யை வெத்இருக்தபடியால், யேசுநாதர். 
குறித்துப் பேசுகிருடு சான்று ஐயமுறறு, : ௮வனை நோக்கி : இருநாளுக்கு ஈமக்கு 
ஒருவர் ஒருவரைப் பார் த.துக்கொண் | வேண்டியவைகளை வாங்கிக்கொண்டு 
டிருந்தார்கள். வா என்கிறதாக ௮ல்லது ௮வன் ஏழை 

களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கும்படியாக 
அவனுக்குச் சொல்லியிருப்பாரொன்று 
சிலர் சினைத்திருந்தார்கள். 

    

  

235. அப்பொழுது யேசுகாதருடைய 
சீஷர்களுக்குள்ளே ௮-வர் சிநே௫த்திரு 

ந்த ஒருவர் யேசுகாதருடைய மார்பில் 
'சாய்க்திருக்க, ௦0. அவன் அ௮ர்தத் துணிக்கையை 

ப ட்ட வாங்கெனவுடனே, வெளியே புறப்பட்டு 

24. சீமோன் இராயப்பர் இவருக ப்போனான். SH! பொழுது இராக்கால 
குச் சபிக்கினை காட்டி. ௮வர் சொன் | பா யிருந்தது. 
னது யானாக்குறித்தென்று இவரிடத் 

ல் கேட்டார் 81. ௮வன் புறப்பட்டுப் போன| 
பின்பு, யேசுநாதர் திருவுளம் பழ்நின 

25. ௮வ்விசமே இவர் யேசுகாதரு | தாவது : இப்போது மனுமகன் மகமை 

டைய மார்பில் சாய்ந்துசொண்டிருச் | ப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார், சரவேசரனு 

கையில் ௮வரை கோக்கி: ஆண்டவ |ம் அவரிடத்தில் மகிமைப்படுத்தப் பட் 
ரே, ௮வன் யார் என்ளார். டிருக்கிறுர்.   
  

27. ரீ செய்தறெதை ௮ 2கரெமாய்ச் செய் என்றதனால் பூதாஸ் இஸ்காரியோச் 
| தென்பவனுடைய ரோகத்திற்கு யேசுகாதர் உத்தரவு கொடுச் சவருமல்ல, கட்டளையிட்ட | 
 வருமல்ல. ஆனால் அவன் தன் மனதில் தீர்மானித்திருக் ச சகிமானச் துக்கு சடைசெய் | 

| யாமல், மனுமக்கஞக்காகத் தாம் பாடுபட்டு உயிரைச்கொடுக்கச் தாம் ஆவலோடு காத்திரு 
| இிறதாக இதினால் விளங்கச்செய்யச் சித் மானார். ட 

20. துணிக்கையை வாங்கெ உடனே என்பதற்கு அ௮ர்.த்சமென்னவென்முல்: ் 
: களுக்குள்ளே Al Tg HRs sO sors HS அடையாளமாக விருந்தாடிகளுக்கு ஒரு உ | 
புடம் துண்டு கொடுப்பது வழக்கம்; ௮5 வழக்கத்தை ஓக்தே யேசுநாதர் பூசாளைச்குக் 
ல் பாட்சா 
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14ம் அதிகாரம். 

  

சப்பர அருள 
  

|..82, சர்வேசுரன் அவரிடத்தில் ம? | பின்செல்ல மாட்டாய்; அனால் இ 
பைப்பததப்பட்டிருந்தால், அவரை | மேல் பின்செல்லுவாய் என்ளூர். 
win சர்வேசன் தம்மிடத்தில் மகி ட்ட. ப ட ட்டா 
மைப்படுத்துவார்: றத Be, abe 37. அதற்கு இராயப்பர் : ஏன் இப்। . 
அவரை மூமைப்படுத் தவார். பொழுதே கான் உம்மைப் பின்செல்ல 

ச்கூடாது? உமக்காக என் சீவனைக் 

85. என் பிள்ளைகளே, இன்னம் சொ கொடுப்பேன் என்னார். (மத். 20-25 ; 

ந்பக்காலம் உங்களோடுகூட இருக்கி | அக். 22-33.) 
றேன் ; என்னைத் தேடுவீர்கள், அனால் 
நான் போடற இடத்துக்கு நீங்கள் வர 

| க்கூடாதென்று முன் யூதர்களுக்குச் 
சொன்னதுபோல இப்பொழுது உங் 
களுக்குஞ் சொல்லுகிறேன். 

பிட்டர் 

wt Best 

38. யேசுநாதர் அவருக்குப் பிரத் 
இயுத்தாரமாக: எனக்காக உன் சீவ 
னைக் கொடுப்பாயோ? நீ என்னை மும் 
முறை மறுதலிக்கும் வரையில் சேவல் 
கூவாது என்று மெய்யாகவே, மெய்யா 

54. நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் சிரேகி கவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன் என் 

க்கும்படியாக உங்களுக்குப் புதிய குட் | ம. 

டளையைக் கொடுக்கிறேன். நான் உங்க 
ளைச் சிரேடுத்கதுபோல நீங்களும் ஒரு 
வர் ஒருவரைச் இரேூக்கக்கடவீர்கள். | யேசுகாதர் கடை? இராப்போசனத்துக்குப் 

  
14-ம். அதிகாரம், 

(லேவி. 19-18: மக். 22-06; அப். பின் செய்தருளின பிரசங்கமாவ.து : 
18-12.) 

1. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப் 

3௦. நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் ௪கே பதாக; சர்வேசரனிடத்தில் விசுவாச 
இக்காலல்லோ, நீங்கள் என் சீஷர்களெ மாயிருக்கிறீர்கள் ; என்னிடத்திலும் 

ன்று எல்லாரும் இதினாலே அறிந்து ' விஈவாசமாயிருங்கள். 

கொள்வார்கள் என்றார், 3. என் பிதாவின் வீட்டிலே அகேக 
30. அப்போது சீமோன் இராயப் | வாசஸ்தலங்கள் உண்டு; ௮ப்படியில் 

பர் ௮வரை நோக்கி: அண்டவே, லாஇருந்தால் உங்களுக்குச் சொல்லி 
கேவரீர் எங்கே போடறீர் என, யேசு யிருப்பேன் ; ஏனெனில் உங்களுக்கு | 

நாகர் மறுமொழியாக: நான் போகிற | ஒரு ஸ்தலத்தை அயத்தஞ்செப்யப் 

இடத்துக்கு இப்போது நீ என்னைப் | போகிறேன். 

    
  

  

BA. ஒருவரை ஒருவர் சிகே௫க்க வேண்டுமென்ற இச்சக் கற்பனையானது புதுக் கற் 

பனையல்ல. ஆனால் நான் உங்களைச் சேத்து வந்ததுபோல நீங்களும் ஒருவரொ ருவரைச் 

சிகேகித் ஐ வாருங்கள் என்பதுபுதக் கற்பனையாயிருக்றெ.த. ஏனெனில் யேசுராசர் சுவாமி 

அற்பரும் தமக்குச் சத்து ராதிகளுமான மனுஷரை அளவின் ஜிச் சகேடுக்கிறார். அவ்விதமே 

அவருடைய சஷர்களும் பெரியவர் சிதியவாரன்றும், மித்திரர், ௮மித்திொன்றும் பாரா 

மல் எல்லோரையும் யேசுநாசர் சுவாமியைக் குறிக் ஐச் சிநேதிக்க வேண்டும் எனபதுசான் 

ஒரு புதுச் கற்பனையாகறெது. 

    
  2. ௮ப்போஸ்தலர்களுக்கும் தெரிர் துகொள்ளப்பட்ட புண்ணியாச் அுமாக்களுக்கும் | 

1மோட்சத்திலே நித்தியமாய் வாசஸ்தலம் தயாராயிருந்சாலும், கர்த்தர் பரலோகத் துக்கு எழு 

.]க்தருளும் வரையில் பரகதியின் வாசல் அடைபட்டிருந்த கால், அவர் அசைத் Birks, ger | 

1 ரவருடைய பேறு பலன்களுச்கு அளவாய் பேரின்ப மையைத் சயாராக்குவாரொன்பது : 

  

     

   

    ப) இக்வாக்யெத்தின் சரக்க. “டப்பு 
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Tors 

  
| 

  

அருளப்பர் 14-ம் அதிகாசம். 
  

3. கான் போய், உங்களுக்கு ஒரு அப்படியிருக்க, பிதாவை எங்களுக்குக் : 
காண்பித க்தருளும் என்று நீ சொல்லுவ | ஸ்.தலச்தை ஆயத்தஞ்செய்தபின்பு, 

நான் இருக்கிற ஸ்தலத்திலே நீங்களும் 
। இருக்கத்தக்கதாக, நான் இரும்பிவந்து 
, உங்களை என்னிடத்தில் அழைத்துக் 
கொள்வேன். 

1. நான் எவ்விடம் Cua a? nO) னன் 

றும் அிக்திருக்கர்கள், வழியையும் 
| அறிந்இருக்இறீர்கள் என்சு, 

9. தோமையார் அவரை நோக்கி; 

' அண்டவே, நீர் போகிறது எவ்விட 
மென்று அ றியோமே; வழியை நாங் 
கள் எப்படி. அ௮றியக்கூடும் என்ஞுர், 

| 
| 
| 
| 

எ 
| 
! 

  

ப 
6   

 யேசுக்ர, தா் மாக்கி : ௮வரை 
வழியும் சத்தியமும், சவ, னும் கானே. 
என் வழியாய் அல்லா க பிதாலினிட 
த்தில் சேருகிறவன் ஒருவனுமில்லை. 

7. நீங்கள் என்னை அ.ிர்இருக் தால், 

என் பிதாவையும் அ.ிந்திருப்பிர்கள். 

"ஆனால் இதுமுதல் அவரை அறிந்து 
கொள்வீர்கள் : அவரைக் கண்டுமிருக் 

அதிர Haw என்னார். 

5. அப்பொழுது பிலிப்பு ௮வனாை 
' தொக்கு. அண்டவரே, பிதாவை எங்க 

௮துவே ஞுக்குக் காண்பித்தருளும், 

எங்களுக்குப் போதும் என்முா். 
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இல்லை. 

தெப்படி.? 

10. கான் பிதாவிலும், பிதா என்னி 
லும் இருக்கிறகாக நீங்கள் விசுவ௫க்கி 
றஇில்லையோ? நான் உங்களோடு பேசு 
இற வார்த்தைக் நானாகப் பேசுகிற 

பிதாவானவர் எனக்குள் வசி 
த்து, ௮வரே கிரியைகளைச் செய்கிரார். 

1]. நான் பிதாவிலும்; பிதா என் 
டனிலும் இருக்கிறதாக நீங்கள். விசுவசி 

। த்கமாட்மாகளோ? 

கிரியைகளின் 

மெய் 

12, இல்லாவிட்டால் 
திமித்தமாவறு வி, சவ௫ுயுங்கள். 

ப யாகவே, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் 

- சொல்லுக தேன் : என்னை விசுவ௫க்கி 
வன் நான் செய்கிற இரியைகளைத் 
காலும் செய்வான்; இவைகளில் 3B 

ன பெரிசானவைகளையும் செய்வான். 

0, யேசுகாதா அவருக்குத் த இுவுள 

ம்பற்றினசாவது: இவ்வளவு காலமாய் 
நான் உங்களுடனேகூட இருந்தும், நீங் 
கள் என்னை அறிந்துகொள்ளவில்லை 
யோ? பிலிப்புவே, என்னைக் காண்கிற 
வன் என் பிதாவையங் காண்கிறான் ; 

ஏனெனில் கான் பிதாவினிடத்தில் 
போகிறேன். 

13. நீங்கள் என் காமத்தனொலே 
பிகாவை ஏதேது கேட்பீர்களோ, ௬த 
னிடத்தில் பிதா மகிமைப்படும்பொரு 
ட்டு, கான் ௮கைச் செய்தருளுவேன். 
(மத். 11-23; அரு. 
16-23.) 

ro ் (-/; மாறு, 

11. eter au Ln 5 BG) Sov நீங்கள் ஏதே 

னும் என்னைச் கேட் ரீர்களாகில், நான் 

YOSEF OF BH ORC oer, 

15, நீங்கள் என்னைச் சகேகித்தால், 

என் கற்பதன் ௮. நுசரியுங்கள். 

3. Gopi separ “wx 600 ga marr wed ‘gent aor "ஆத்துமங்களை மோட்சத் தக்கு 

அழைச்துச்கொண்டுபோக வருவாளொன்றும், பின்னும் ஈடுத்திர்க்கிற நாளையில் அவர்களை 

| ஆத்தும சரீரச்தோடே கூட அழைத்துக்கொண்டு போக வருவாரொன்றும் ௮ர்,ச்சமாம். 

12. தாம் உலகத்திலிருக்கும்போது செய்த புதுமைகளைவிட ௮இஇக ௮இசயமான புது 

மைகளைதீ தம்முடைய சீஷர்கள் செய்யும்படி யேசுசாதர்சுவாமி அவர்களுக்கு வல்லமைகொ 

டுப்பார் என்பது இதன் கருத்து. விசேஷூமாய் உலகத்திலுள்ள சகல ஜாதி ஜனங்களையும்: 

  

      

| வேதத்தில் உட்படுத்துவகாயெ பெரிய அற்புத.த்தைச் செய்வார்கள் என்று அர்த்தமாம். |



  

Caer; gat என்றென்றைக்கும் உங் | ல்லாச யூதா என்பவர் யேசுகாதனா | 

  

  
- விட்டுவிடுகிறதில்லை ; உங்களிடத்தில் | 

  

  

.. அருளப்பர் 14-ம் அதிகாரம். 
  

16. நாலும் பிதாவை i er map O 22. அப்போது இஸ்காரியோத்த |. 

களோடுகூட வ௫க்கும்படியாகத் தேற் கோக்கு? அண்டவரே, உம்மை உலகத் | 
pS passa Bus Ce வஜொருவரை உங்க துக்கு வெளிப்படுத்தாமல், எங்களுக்கு 
ளுக்குத் தந்தருளுவார். (லூக், 24- | உம்மை வெளிப்படு த்தப்போவதற்கு 
19.) ஏத காரணமாயிற்று என்க, 

17. அவரே சத்திய இஸ்பிரீத்து 33. யேசுகாதர் அவருக்கு மறுமொ 
வானவா ; உலகம் ௮வனா ஏற்றுக்கொ | Musing: ஒருவன் என்னைச் கேத் 

ள்ளமாட்டாது. ஏனெனில் ௮து ௮வ தால், என் வாக்கியத்தை அறுசரிப். 

ராக் _காண்கதுமில்லை, அறிந்துகொ | பான்: என் பிதாவும் அவனைச் சிநேக 
aT OHS f கிறதுமில்லை. நீங்களோ ௮வரை ப்பார். நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து     அறிந்துகொள்வீர்கள். ஏனெனில் ' அவனுக்குள் வாசம்பண்ணுவோம். 
௮வர் உங்களிடம் வ௫ப்பார், உங்கள் 

உள்ளத்திலும் இருப்பா... 94, என்னைச் சரேகியாதவன் என் 
- வாக்கியங்களை ௮றுசரியான். நீங்கள் ! 

ர ் 2 a ‘hit ; ் ் : உ ச உ . e 16, நான் உங்களை அகாதர்களாய் கேட்டிருக்க வாக்யம் என்னுடைய : 

தல்ல; என்னை அனுப்பின பிதாவின் । 

வருவேன். eure Bustos Cow. ' 

’ ச a oe உட ௫. | டல , ட கட , 
19 இன்னுங் கொ OhF GST லம்போ ஸ், | 225. நான உங்களிடத்தில் தங்கியிரு 

௪ * g ச . * யடி ப * | . . a ° 

உலகம் என்னத் கஊரணமாட்டாதழு. நீங் | க்கையிலே இவைகளை உங்களுக்குச் 

களோ என்னைக் காண்பீர்கள் ;: ஏனெ ' சொன்னேன். 
னில் கான் உயி ராடிருக்கேன்: நீங்க 

ளும் உயிரோடிருப்பிர்கள். 30. அனால் என் நாமத்தினாலே பிதா 
. வானவர் அ௮னுப்பப்போகிற தேற்றுகி 

20. நான் என் பிதாவிலும், நீங்கள் | றவராகிய இஸ்பிரீத்துசாந்துவானவா் 

என்னிலும், தான் உங்களிலும் இருக் சகல த்தையும் உங்களுக்குப் படி.ப்பித 

இறை துக்நாளில் அறிந்துகொள் | து, நான் உங்களுக்குச் சொன்ன யா 
  
| 

olf T Ba. வற்றையும் உங்களுக்கு கினைப்பூட்டு | 

வார். 

21. என் கம்பனைகளைக் கைக்கொ ! 
ண்டு அவைகளை அ௮.துசரிக்கிறவன் எவ OF, சமாதானத்தை உங்களுக்கு : 

  

னோ, அவனே என்னைச் சிரேகிக்கிற : வைத்துளிட்டுப் போகிறேன் : என் 
வன். என்னைச் சிகேகிக்கிறவனோ என் | சமா தானத்தை உங்களுக்குத் தருக 
பிதாவினால் சிரே௫க்கப்படுவான். கா ' ஜேன். உலகம் கொடுக்கி பமதைப்போல 
னும் ௮வனைச் சிகேகித்து, அவலுக்கு | நான் (அதைக்) கொடுக்கிறஇல்லை. உங் ! 
என்னைத்தானே வெளிப்படுத் துவேன் | கள் இருதயம் கலங்காமலும், அஞ்சா । 
எனா. | மலும் இருப்பதாக, | 

| ! 

16. தேத்றுகறெவர் இஸ்பிரீச் அுசாக்துவானவர் தாமே. தேற்றுறெவொன் று: இஸ்பி 

1h Me ete nama,   mean nome 

]ரீத்து சாம் துவைப்பற்றி வேதாகமங்களில் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கச் காண்கிறோம். இவ் ! 
வாக்கெயெத்இினால் இஸ்பிரீத் துசார் தவானவர் ௮ப்போஸ்,தலர்களோடு மாச். இரமல்லீ, அவர்க 

| ளிடமாய்ச் சத்திய வேதத்தைப் போதிக்க ௮திகாரம் பெற்றவர்களோடும் உலகம் முடியம 

(டும் இருப்பாரொன்று விளங்குறெத: த்து



  

    
  

அருளப்பர் 16-ம் அதிகாரம். ' 
  

98. நான் போய், மீண்டும் உங்களி 
டத்தில் வருகறேனென்று நான் உங்க 
ஞுக்குச் சொன்னதைக் சேட்டீர்களே. 
Sanat என்னைச் சிநேகித்தால், நான் 
பிதாவினிடத்தில் போடறதைப்பற்றி 
(மெய்யாகவே சந்தோஷப்படுவிர்கள், 
ஏனெனில் பிதா என்னிலும் பெரியவ 

ராயிருக்கிரர். 

29. மேலும் இது நடக்கும்போது | 
நீங்கள் விசு வசிக்கும்படிய ரக, நடப்ப 

SIG pa இப்பொழுதே உங்களுக் 
குச் சொன்னேன். 

இனி ரான் உங்களோடு ௮0கேக 
காரியங்களைப் பேசுவதில்லை. ௮கேதெ 

  

  
னில் இவ்வுலகத்தின் தலைவன் வருகி : 
ன்; அகிலும் என்னிடத்தில் ௮வனு 
க்கு ஒன்றுமில்லை. (mm. 12-51; 
gn &. 22-53.) 

51. அனால் சான் பிதாவைச் Ca 
Ce 

கிக்கிறேனென்றும், அவா எனக்குக் 

கற்பித்தபடி. செய்கிறேனென்றும் உல ' 

கம் ௮றிரந்துகொள்ளும்படி (இப்படியா 
கும்). எழுந்திருங்கள், இவவிடம்விட் 
டுப் போவோமாக, (றப். 2-25.) 
  

28. 

தை மாத்திரம் 

பேசும்போதெல்லாம், தாழும் பிதாவும் சரிசமானம் என் இமுர். 

ஆகையால் தேவசுபாவத்திலே பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் எவ்வளவும் வித்தயாசமில்லையெ | 

ன்பறு சத்தியம், 

50. 

யேசுகாதர்சுவாமிபசாசை உலகத்தின் தலைவன் என்கிழுர். 

। லாததினாலே அவர்மேல் பசாசுக்கு எவ்வளவும் ஆதிச்கமில்லை. 

l -LDe அதிகாரம். 

யேசுநாதர் கடைசி இராப்போசனத் துக்குப் 

பின் செய்தருளின பிரசங்கத்தின் இர | 

ண்டாம் பங்கு. 

|. கான் மெய்யான திராட்சச்செடி, 
என் பிதா அதைப் பயிரிடுகிறவர். 

9 2, என்னிடத்தில் கனி கொடாத 

சகல கிளைகளையும் ௮வர் தறிழீதுப் 
போடுவார். மேலும் கனிகொடுக்கிற 
யாவும் ௮இகக் கனி கொடுக்கும் பொ 

GO அவைகளைக் கழிப்பார். (மத், 

7-19.) 

1. நான் உங்களுக்குச் சொன்ன 

. வாக்கியத்தஇின்கிமித்தம் நீங்கள் இப் 

  
பிசா என்னிலும் பெரிபவொன்று யேசுமாதர்சுவாமி சமது மனு சுபாவத் 

உத்தேரித்துச் சொல்லுகிரர். 

போகக் சுத்தமாயிருக்கி DT att « (௮. 

)-10),) 

1. என்னில் கிலைததுருங்கள், கானும் 
உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். கொடி. 
யானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்தரொ 
விட்டால், தானாகக் கனி கொடாதது 
போல, நிங்களும் என்னில் கிலைத்திரா 

விட்டால் கனி தர மாட்டீர்கள். 

அவர் தேவசுபாவத்சை முன்னிட்டுப் 

(பிலிப், ௮(இ. : Youn ae, 6. ) 

பாவத்தினாலை பசாசுக்கு மனுஆர்பேரில் ஆக்கம் உண்டானபடியினாலே 

யேசுகாசரிடத்தில் பாவமில் 

ஆயினும் ௮வர் மணிதரு 

டைய பாவங்களைத் தமதுமேல் சுமர் தகொண்டபடியால், பூங்காவன த்தில் ௮வர் சொன் 

னதுபோல, ௮வரை ௨ 

பட்ட த. 

3. 

உபாதக்கும்படி. தற்காலச் துக்கான ௮.இிகாரம் அதுக்குக் கொடுக்கப். 

நான் உங்களுக்குச் சொன்ன வாக்கிய இணிமித்தம் நீங்கள் சுத்தமாயிருக்கறீர் 

| ser என்பதற்கு, கான் உங்களுக்குச் சொன்ன இராட்சச் செடியின் உவமைப்படி. நீங்கள் | 

| என்னோடு ஒன்,ித்திருப்பதினாலும், என்னுடைய வார்த்தைகளை விசுவசித்த ein.) aaa A 

   

  

     அஅினாதும், ரீங் கள் சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள் என்றர்.த்தமாம்,



  

      
அருளப்பர். 15ம் > அதிகாரம், 
  

  

5. கான் இராட்சச் செடி, நீங்கள் 
(கொடிகள் ; ஒருவன் என்னிலும், நான் 
வனிலும் நிலைத்திருக்கால், ௮வன் 

| மிகுதியான கனியைத்தருவான். ஏனெ 
னில் கான் இல்லாமல் உங்களாலே ஒன் 
றுஞ் செய்யக்கூடாது. 

0. ஒருவன் என்னில் கிலைத்திராவிட் 
டால், கொடியைப்போல புறம்பே எறி 

யப்பட்டு, உலர்ந்துபோவான். Bar 
னைச் சேர்த்தெடுத்து, வுக்கினியில் 
போடுவோர்கள், ௮வனும் எரிவான். 

/. நீங்களும் என்னில் நிலைத்து, என் 
வா சத்தைகளும் உங்களில் நிலைத்திருக் 

மாகில், நீர்கள் ஏதேதை விரும்பிக் 
Sai aor, ௮து உங்களுக்கு ௮௬ 
ளப்படும். 

8. நீங்கள் மிகுக்கு கனியைக் தது, 

என் சீஷர்களாயிடுப்பதால் என் பிதா 
மகிமைப்பட்டிருக்கிறார். 

0. பிதா என்னைச் சிகே௫ுத்ததுபோல 
நானும் உங்களைச் சிகேகித்திருக்கிறே 

ன். என் சிகேசத்தில் நிலைத்திருங்கள். 

10. கான் என் பிதாவின் கம்பனை 
களை அறுசரித்து, அவருடைய சிநேக 
த்தில் நிலைத்திரு க்கிறதுபோல, நீக்க     வீர்கள். 

ம
வ
 ய

 
வம
 
p
e
 

= 

|1. என் சக்தோஷம் உங்களில் இரு 

க்கவும், உங்கள் சந்தோஷம் பூரணமாக 
வும் இவைகளை உங்களுக்குச் சொன் 
னேன். 

19. நான் உங்களைச் இிகேடுத்தது 

போல, நீம்களும் ஒருவர் ஒருவரைச் 
'சிநேகிக்கவேண்டுமென்பதே என்னு 

| டைய கற்பனையாயிருக்கிறது. (௮௬. 
18-34; எபே. 5-2; 1.தெச. 4-9.)   

  

  

ளும் என் கற்பனைகளை FANG Tw 
ளானால் என் சிகேகத்தில் நகிலைக்கொள : 

  

13. ஒருவன் தன் 90 nB si களு: 1 
காகத் தன் பிராணனைக்கொடுக்றெதை |... 
விட ௮இிகமான சிநேகம் எ வனிடத்தி | ன 
லும் இல்லை. சான் உங்களுக்குக் கற்பி |. 
க்கிறவைகளைச் செய்விர்களாகில் என் |. 
சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள். (1 ௮௬. | 
3-16.) 

14. இனி சான் உங்களை ஊழிய 
ன்று சொல்லுவஇல்லை. ஏனெனில் ஊ 
ழியன் சன் எஜமான் செய்கிறதை அறி 
யான், 

13. உங்களை என்னுடைய கேதர் 
என்றேன். ஏனெனில் என் பிதாவி 
னிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல் 

லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித் 
தேன், 

10. நீங்கள் என்னைக் தெரிந்து கொ 
ள்ளவில்லை. நானே உங்கலாத் தெரிந் 
ுகொண்டேன் ; நீங்கள் என் காமத் 
இனால் பிதாவை ஏதேது கேட்டா 

லும், அதை அவர் உங்களுக்குக் கொ! 
டுக்கத்தக்ககாக, நீங்கள் போய், பலனை 
ததரும்படிக்கும், உங்கள் பலன் நிலைத் 
இருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற் 
படுத்தினேன். (மத். 18-28.) 

17. Besar ஒருவரை ஒருவா் RCo 

க்கும்பொருட்டே இவைகளை உங்க 
க்குக் கற்பிக்கிறேன். (| ௮௬.8-11.) 

IS. உலகம் உங்களைப் பகைத்தால, 
உங்களைப் பகைக்குழுன்னே என்னைப் 

பகைத்ததென்,று அறிக்துகொள்ளுங 
கள். 

1. நீங்கள் உலகத்தாராய் இருந்தால், 
உலகம் தன் னுடையதைச் இகேகி த்தி 
ருக்கும். ஆனால் நீங்கள் உலகத்தார்]. 
அல்லாததினாலும், கானே உஒகத்தினி 
ன்று உங்களைத் தெரிந்தகொண்டதினா. 
லும் உலகம் உங்களைப் பகைக்கெது: 

    வங்கத் ப் 
“1 Smet 

    

   

  

 



  

  

அருளப்பர் 16-ம் ௮திகாரம். 

  

  

20. ஊழியன் தன் எஜமானிலும் 

பெரியவன் அல்லவென்று நான் உங்க 
7s சொன்ன என் வாக்கியத்தை 
னைத்துக் கொள்ளுங்கள். என்னை 

அவர்கள் அுன்பப்படு த்.இனால், உங்களை 

யூம் துன்பப்படுசதுவார்கள். என்வாக் 
கை அவர்கள் ௮ நுசரித்தால், உங்கள் 
வாக்கையும் ௮ நுசரிப்பார்கள். (௮௬, 
13-6; wg. 10-24; 24-9.) 

21. ஆனால் என்னை ௮லுப்பினவரை 
அவர்கள் அறியா ததினாலே, என் காம 
த்தின் நிமித்தம் இவையெல்லாம் உங்க 
ஞுக்குச் செய்வார்கள். 

22. நான் வராமலும், அவர்களோடு 

| பேசாமலும் இருக் தனால், வாக. 
1 

| ளுக்கு! ப பாவமிராறு, ஆனால் இப்போ 
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("களுக்கு கப் போக்குச்சொல்ல இடமி 

Be | 
| 
| 

' பிதாவையும் பகைக்கிறான், 

21. வேறெவலும் செய்யாத (அற் 
புத) ௧ இரியைகளை நான் அவர்களுக்கு 

குப் பாவரமிரா.த. Quiver. ராதோ அவர் 

கள கண்டிருக்லும், என்னையும் என் பி ர் 

தாவையும் பசைக்கிழர்கள். 

2௦. அனால் இலவசமாய் என்னைப் 

பகைத்தார்களென்று அவர்களுடைய 
! வேதப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்க 

| வாக்கியம் கி) ற்வேறும்படியாக இப்ப 
டிச் செய்நொர்கள். (ea, 24-19.) 

    

20. அகிலும் பிதாவினிடத்திலிருந்து 
நான் உங்களுக்கு அ௮னுப்பப்போகிற 

| வரும், பி.தா வினிடத்தினின்று புறப்படு 
| இறவருமாகிய சத்திய இஸ்பிர் 1 gout 
ன தேற்.றுகிறவர் வரும்போது, ௮வர் 
என்னைப்பற்றிச் சாட்டுசொல்லுவார். 

| (gure. 24-49.) 

eerie 

95. என்னைப் பகைக்கிறவன் என் 5 
. போஜு, 

  
டு தங்கள் பாவங்களைக் குறித்து ௮வ 

ட களைக் கொலைசெய்பவன் தான் சாவே. 

27. ie ஆதிமுதல் என்னோடு 
கூட இருக்கிறபடியால் (எனக்குச்) சா 
ட்சி சொல்லுவிர்கள். 

10-ம். அதிகாரம். 

யேசுகாசர் கடைசி இராப்போசனத்துக 
குப் பின் செய்தருளின பிரசங்கத்தின் 

தழுவு, | 

|. நீங்கள் இடறல்படா தபடிக்கு இ 
வைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன். 

3. உங்களை ஜெப 
புறம்பாக்குவாரகள். 

    
HOU FBI HL 

அன்றியும் உங   
சுரனுக்கு (உகக்த) ஊழியஞ் செய்வ । 
தாக நினைக்குங் காலம் வருகின்றது. . 

| (அ 6-11.) 

© Yo! ர்கள் 0 தா் வையும் என்னை | | 

பும் அறியா தனொலே ௨. களுக்கு. | 

இவைகளைச் செய்வார்கள். 

4. அகிலும் DH 5a காலம் வரும். 

நான் இவைகளை உங்களுக்கு ' 
- வசனித்தேனென்று நீங்கள் கினை த.௮க் . 

an aw செய்யா இருக், கால், அவர்களுக் ப 

இற்குப் போகிறேன். ஆபினும் எம். 

கொள்ளும்படி. இவைகளை உங்களுக் ! 
குச் சொன்னேன். | 

3. நான் உங்களோடுகூட. இருந்த. 
படி.யினாலே இவைகளைத் , துவக்க முதல் 
உங்களுக்குச் சொல்லவில்லை. இப். 
பொழுது என்னை அனுப்பினவரிடத் 

ட! 
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| டதால், தேற்றுகிமவர் உங்களிடத்தில் 

னும் என்னைச் கேட்கவில்லை. | 
0. அனாலும் நான் இவைகளை உங்கு | 

ளுக்கு அறிவித்ததினாலே உங்கள் இரு: 

தயம் துக்கத்தால் கிறைந்திருக்கிறது. | 

7. அப்படியானாலும் உங்களுக்கு 

உண்மையைச் சொல்லுகிறேன். நான் 
போவது உங்களுக்கு நலமாயிருக்கின் 
og. ஏனெனில் கான் போகாதிருந்|. 

வரார். நான் போவேனாகில், அவரை. 
உங்களிடத்தில் அனுப்புவேன்.   

| கட யனத்ிவைகைப்



      
  

poy Ml wy teh gg en 
1 பம் 

அருளப்பர் 16-ம் அதிகாரம். 

  

  

8. அவர் வந்து, பாவத்தைக் குறித் 
"அம், நீதியைச் குறித்தும், நியாயத் தீர் 

| ப்பைக் குறித்தும் உலகத்தைக் கண்டி 
தீது உணாத்துவார. 

9. எப்படியெனில் ௮வர்கள் என்னை 
விசுவசியா கதினாலே, பாவ.க்கைக் குறி 

தீதும், 

10. ரான் பிதாவினிடத்திற்குப் 
போவதினாலும், நீங்கள் இனி என்னைக் 
காணமாட்டீர்களானகாலும் நீதியைக் 

குறித்தும், 

1]. இவ்வுலகக் கலைவன் ஏற்கனவே 
Brean HILL FTV, CUT Bas 

பைக் Ge றித்தும் (கண்டிக்து உணரக் 

துவா, ) 

12. கான் இன்னும் உங்களுக்குச் 
சொல்லவேண்டிய அ௮ரேகங்காரியங்கள் 
உண்டு. அனால் இப்பொழுது அவை 
களைத் தா ங்சமாட்மாகள். 

6 . a * ழ் உ 

13. சத்திய இஸ்பிர் தீதுவாகிய 

௮வர் வரும்போது, சகல சத்தியத் 
தையும் உங்களுக்குப் படிப்பிப்பார், 

ஏனெனில் அவர் காமாகப் பேசாமல், 
கேள்விப்பட்ட யாவையும் பேசு, வரப் | 

போகிறவைகரையும் உங்களுக்கு அறி 
aun T a . 

  

9-10-11. 
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இம்மூன்று வசனங்களுக்கும் கருத்து எதென்றால், இஸ்பிரீச் த சாக்தவா 3 

14. gat என்னை ம௫மைப்படுத்।.. 
அவார், ஏனெனில் என்னுடையதினி இ 
ன்று பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு . 
றிவிப்பார். | 

1. பிதாவினுடையவைகள யாவும் 
என்னுடையவைகள், ஆகையால் ௮வ ! 

ர் என்னுடையதினின்று பெற்றுக்கொ 

ண்டு, உங்களுக்கு அறிவிப்பார் என் 
றேன்.   

| 
10. இன்னும் கொஞ்சக்காலம், 

அதின்பின் என்னைக்காணமாட்டீர்கள். 
மீண்டும் சொஞ்சக்காலம் ; ௮தின்பின் ' 

என்னைக் காண்பீர்கள். ஏனெனில் 

ரான்பிதாவினிட ததிற்குப்போகறேன் | 
6T ன்ஞனார் . 

  

17. அகையால் ௮வருடைய agit 

களில் சிலர் ஒருவர் ஒருவரை நோக்கி : 

இன்னுங் கொஞ்சக்காலம், ௮தின்பின் 
என்னைக் காணமாட்மீர்கள் ; மீண்டுங 
கொஞ்சக்காலம், ௮தன்பின் என்னைக் 

காண்பீர்கள் ; ஏனெனில் கான் பிதா 
வினிடத்திற்குப் போடறேன் என்று நம 

க்குச் சொல்லுகரோ. இது என்ன?   
18. இன்னுங் கொஞ்சக்காலமென் | 

Ol அவர் சொல்வது ஏது? இன்னது | 
சொல்லுக Bag) 681 ஈமக்கு விளங்கி 
ல்லையே என்ளூர்கள். 
  came erty வசிய, ஒளிப்ப அவத வைய வவ பவை 

னவர் எழுந்தருளி வரும்போது உலக மனுஷர் யேசுகாசரும், ௮ப்போஸ்சலரும், செய்த ! 

பிரசங்கங்களாலும், அற்புத புதுமைகளாலும் இறீஸ் தகாசரை விசுவசியாமற் போனது Hal | 

ர்களுக்கு மகா பாவமென்று அவர்கள் உணரச் செய்வார். மேலும் யேசுகாசர்சுவாமியை 

பூதர் ௮ரியாயமாய்ப் பகைத் ஐக் குற்றவாளியைப்யோல் கொலைப்படுச்இயிருக்சாலும், சேவ | 

பிசா ௮வரை மலமைப்படுகத்திச் சமத வல ஐபாரிசச்தில் உட்சாரச் செய்ததால் அவர் பரி: 

சுச்சொன்றும் நீஇபரமொன்றும் இஸ்பிரீத் தசார் துவானவர் வெளியாக்குவார். அன்றி 
யும் பாவக்சால் மனிதரை மயச்கித் தனக்கு அடிமைகளாக்னெ இவ்வுலகச் திலைவனாயெ 

பசாசானது திவ்விய இரட்சகருடைய மரணத்தாலும், சுவிசேஷப் போதனையாலும் ஈடுத்தீர் |. 

க்கப்பட்டுச் சன் கொடுங்கோல் ௮ரசை இழர்து ஈரகத்இில் கள்ளப்பட்டதென் றம், ௮இன் | 

தூர் மார்ச்கத்தை அறுசரிக்றெவர்கள் கடினதீர்வைக்கு உள்ளாவார்களென்றும் அறிடிப் 
- (பண்ணுவார் என்க. 
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19, ஆகையால் அவர்கள் தம்மை 
வினாவ விரும்புகரர்களென்று யேசு 
நாதர் அறிந்து, அவர்களை நோக்கி: 
இன்னுங் கொஞ்சகச்காலம், ௮தின்பின 
என்னைக் காணமாட்டீர்களென்றும், 
மீண்டும் கொஞ்சக்காலம், ௮.இன்பின் 
என்னைக் காண்பீர்களென்றும் கான் 
சொன்னதினால், அதைக் குறித்து உங் 
களுக்குள்ளே வினாவிக்கொள்ளுகிறீர் 
Gor. 

20. மெய்யாகவே, மெய்யாகவே 
நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் : 
நீங்கள் புலம் அழுவிர்கள் ; உலக 
மோ சந்தோஷப்படும் ; நீங்கள் துக்கப் 
படுவீர்கள், அனால் உங்கள தூக்கம் சந் 
கோஷமாக மாறிப்போம். (லூக், 
22-23.) 

21. ஸ்திரீயானவள் பிரசவிக்கும் 
போது தன் (பேறு) காலம் வர்தஇனா 
லே துக்கப்படுகிறாள். அனால் அவள் 
பிள்ளையைப் பெற்றபின், ஒரு மனுஷன் 
உலக),த்திலேபிறக்தானென்கிற சந்தோ 
ஷூத்தினாலே அப்புறம் ௮ம்பாயத்தை 

நிசளைக்கமாட்டாள். 

22. அப்படியே நீங்களும் இப்போது 

துக்கமாயிருக்கிறீர்கள். அனால் மறுப 
டியும் நான் உங்கக£க் காண்பேன், 
௮ப்போது உங்கள் இருதயஞ் சந்தோ 
விக்கும். உங்கள் சந்தோஷத்தை 
உங்களிடத்தினின்று ஒருவனும் பறித் 
தக்கொள்ளமாட்டான். 

23. அந்த நாளில் நீங்கள் என்னிடக் 

தில் எதையும் கேட்பதில்லை. என் 
நாமத்தினாலே நீங்கள் பி தாளினிடத் 
இல் ஏதாகிலும் கேட்பிர்களேயாகில் 
அதை ௮வர் உங்களுக்குக் தந்தருளு 
வார் என்று மெய்யாகவே, மெய்யாக 
வே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், 
(மத். 7-7; 21-22; மாற், 11-24; . 
அக், 11-09; ௮௬. 11-13; இயா, 

11:15.) 

  

      

24. இதுவரைக்கும் நீங்கள் என். 
நாமத்தினாலே ஒன்றையும் கேட்கவில் 

... கேளுங்கள், உங்கள் சந்தோஷம் 
பூரணமாகும்பொ ுட்டுப் 
கொள்வீர்கள். 

பெற்றுக் 

2௦. இவைகளை உங்களுக்கு உவமை 
களால் சொன்னேன். இதோ காலம் 
வருகிறது; இனி உவமைகளால் பேசா 
மல், வெளிப்படையாய்ப் தொவின் சா 

ரியங்களை உங்களுக்குத் தெரிவிப்பேன். 

20. ௮ர்த நாளிலே என் காமதீஇனு 
லே விண்ணப்பஞ் செய்வீர்கள். ஆயி 

னும் உங்களைப்பற்றி சான் பிதாவை 

மன்ருடுவேன் என்று BIT OT HF 

சொல்லுகறெடல்லை. 

27. எனெனில் நீங்கள். என்னைச் 

கிகேகித்து, நான் சர்வேசுாரனிடத்்இனி 
ன்று புறப்பட்டேனென்று விசுவசத்தி 

ச ் + oOo ௪ 

ருக்கிறபடியா ல், பிதாதாமே உநகள்ச் 

28. கான் பிதாவினிடத்திலிரு£.து 

புறப்பட்டு இவ்வுலகத்துக்கு வந்தேன். 
மறுபடியும் உலகத்கை விட்டுப் பிதா 
வினிடகத்திற்குப் போகிறேன் என்ளர். 

20). அப்பொழுது அவருடைய சீஷ 
ர்கள் ௮வரை நோக்கி: இதோ, இப் 
பொ! வெளிட் ப் பேசு பாமுது வெளிபபடையாயப் பேசு 

ADT; Baim. george, சொல்லுகிற 
இல்லை. 

20. உமக்கு எல்லாம் தெரியமென் 
௮ம், ஒருவனும் உம்மை வினுவவேண் 
டுவதில்லையென்றும் இப்பொழுது ௮றி 
ந்திருக்கிறோம். இதஇனிமித்தமே தேவ 

ரீர் சர்வேசரனிடக்திலிரு£அ வந்திருக் 
கறிரொன்று விசவ௫ிக்கிமழோம் என்ஞார் 
கள, 

91. யேசுகாதர் அவர்களுக்குப் பதி 
ல் மொழியாக ; இப்பொழுது நீங்கள் | 
விசுவ௫ிக்கிறீர்களோ? பட்ட 
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92. அனால் இதோ காலம் வருகிறது, | கிறீஸ் அுவையும் ௮வர்கள் ௮.றிந்துகொ |. 

இப்போதே வர்திட்டது ; நீங்கள் என் | ள்வதே நித்திய சிவியம், 
னைத் தனியே விட்டுவிட்டு, ஒவ்வொரு 
வரும் தன் தன் இடத்துக்குச் சிதறிப் 1. பூமியிலே நான் உம்மை ம௫மை | 
போகும்படியாகும், ஆகிலும் நான் ப்படுத்தினேன், சான் செய்யும்படி. தீர் 

தனிமையாயிருக்கிறஇல்லை: ஏனெனில் | தீர்தருஷின வேலையைச் செய்றுமுடி.த் ' 
பிசா என்னோடுகூட இருக்கிழுர். (மத்.. தேன். | 
20-21: மாத். 14-97.) 

    
~ 

| 5. பிதாவே, உலகம் உண்டாகுமுன் | 

| 35. என்மட்டில் நீங்கள் சமாதானக் | னே உம்மிடத்தில் எனக்கிருக்க மக! 
தைக் கொண்டிருக்கும்பொருட்டு இ | மையால் இப்போது கீர் என்னை உம்மி ' 
வைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன். | டத்தில் மகிமைப்படுத்தியருளும். | 
இவ்வுலகத்தில் உங்களுக்கு நெருக்கி. 
டை உண்டாகும்; ஆயினும் திடமா (). நீர் உலகக்திலிருஈ்து தெரிந்தெடு | 
பிருங்கள் நான் உலகக்தை தெயிக் தீது எனக்குத் தக்தருளின மனிகராக ' 

சேன் என்று இருவு Loi 1H wos. HIG PAI POL i சாமத்மை வெளிப் . 
| படுக்தினேன். அவர்கள் உம்முடைய | 

| Wer இகா ரம் AM EB GOR COBH OGM BIG. (HEB UP | ID, As BT 710, ° ற 3! ்் eo? ர a! டூ. ர் (ரோ ; 

ர்கள், 
யேசுராதர் தமது சஷர்களுக்காகவும், அவர் 

கள்மூலமாய்க் சும்மை விசுவசக்கப்போ 7. be CTEM EHS 55g hatlen@ ge | 

இறெவர்களுக்காகவும் சமது பிதாவை | vito உம்மிட த்.இிலிருரஈ.து எனக்கு வந்த. 

நோக்கிச் செய்ச ஜெபம். வைகளென்று இப்பொழுது அறிந்து 
கொண்டார்கள். 

1. யேசுநாதர் இவைகளை உராத்த 

பின்பு, தம்முடைய கண்களை வானத் 
தை நோக்கி ஏறெடுத்து வசனித்த 

தாவது 2? 

  8. ஏனெனில் நீர் எனக்குத் தந்தரு 

ளின வாக்கியங்களை கான் ௮வா களுக் 

குக் கொடுத்தேன். அவர்களும் அவை 

2, பிதாவே, கோம் வர்தது ; நீர் உம் aa ஏற்றுக்கொண்டு, நன உம்மிடத் | 
முடைய சுதலுச்கு ஒப்பித்கருளின | அறுதி Pt GUS 9 OF a | 
யாவருக்கும் ௮வர் நித்திய Gaus OA, iN ட் ( a ன்னை அனுப் 

தைக் கொடுக்கக்கக்ககாக எல்லா toatl னி மானறு வசுவகுததருககமுா கள, 

தர்பேரிலும் அவருக்கு ௮இகாரந் தந் ப சான் இவர் பாக் இண்ட. 
தருளினீரோ. அப்படியே உம்முடைய | 5 ve ae “0. க. oe, 

& Kor WBC nIO SAUL. (Los. | 2ATU COS LLM. OT OTA GS BF 
28-18.) ் Og garam உம்முடையவர்களாகை 
wT be . ச க ச ௪ 

யால், கான் இவர்களுக்காகவேயன் ரி, | 
உலகக்துக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிற : 

            
  

5. ஏக மெய்யான சடவுளாகிய உம் 

மையும், நீர் அனுப்பின வர tBu Cure 

  

0. மனுஷர்களுக்குள்ளே யார் தம்மை விசு௨£ப்பார்களென்றும், யார் சம்மை விசு 
வடியாமல் உலகமே கெதிஎன்று மரணபரியந்தம் தங்கள் மனம்போல் ஈடப்பார்களென்றும், 
யேசுகாதர் சுவாமி அறிந்திருந்தார். ௮கையால் கான் உலகத்துச்காச வேண்டிச்கொள்ளு | 
இறெதில்லையென்ற யேசுகாதர் சொல்லும்போது மனுஷர்கள் ஆஸ்.இி, பெருமை முதலிய 
வைகளை அடைந்த இவ்வுலகத்திலே சுகமாய் வாழ்ந்திருக்க வேணுமென்று மன்னாடுகிற | 
தில்லை என்று அர்த்தமாம். | 
Le xo |   
  

Wot wt ப vt
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10. என்னுடையவைகளெல்லாம் | கான் வேண்டிக்கொள்ளாமல், தின்மை 
'உம்முடையவைகள். உம்முடையவை பினின்று அவர்களைக் காப்பாற்றும்படி | 

. களும் என்னுடையவைகள். மேலும் | (வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்.) 
- இவர்களில் நான் மகியைப்பட்டிருக்கி 
fee 10. கான் உலகத்தான் அல்லாதது 

போல, அவர்களும் உலகத்தார் அல்ல. 
. இனி கான் உலகத்தில் இரேன்; |. 

Goins OES HY Wing rpi aor 17. அவர்களைச் சத்தியத்தில் அர்ச் 
நானோ உம்மிடத்திற் ற்கு வருகிறேன். சிக்தருளும். தேவரிருடைய வாக்கி 

பரிசுத்த பிதாவே, நீர் எனக்குத் தந்த யம் சத்தியமா 
- ருளினவர்கள் ஈம்மைப்போல ஒன்ரு 
“பருக்கும். டிக்கு ௨ ம்முடைய நாமத்தி 
னாலே ௮ வா கரக் காத்தருளும். 

5 2 8 உ ௫ . . ௪ 

18. தேவர் ர என்னை உலகத்தில் Hy 
னுப்பினதுபோல, நானும் அவர்களை 
உலகத்தில் அனுப்பினேன். 

உ ரான் அவர்களுடன் இருக்கும் 
, போது உம் முடைய காமத்தினாலே அவ 10. அவா களாம் FRIDAY Ii FF 
ர்களைக் காப். 1m ba ந்தேன். மீர் எனக் | க்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு, 
குக் கொடுத்தவர்களைக் காத்து HUBS அவர்களுக்காக நானும் என்னைத்தா 
ன். Cau gare Bust நிறைவேறத்தக்க னே மூர்ச்டுக்கிறேன். 
தாக, கேட்டின் மகனேயன்றி அவர்க 

னில் ஒருவனும் கெட்டுப்போசவில்லை. 

(௮௬. 18-19; ௪௫. 1008-5.) 

  
| 

20. மேலும் கான் இவர்களுக்காக 
மாத்திரமல்ல, இவர்களுடைய வாக்க 
யத்தின்வழியாய் என்னை விசுவசிப்ப 

13. இப்பொழுகோ கான் உம்மிட | வர்களுக்காகவும் வேண்டிக்கொள்ளு 
| த்திய DG வருகிறேன். என் சந்தோஷ | கிறேன். 

“jon அவர்கள தங்களிடத்தில் £47 OST 

. மாயக் கொண்டிருக்கும்படி நான் உல.ந 

1 த்இல் இருக்கையில் இவைககச் சொ! 

.ல்லுகி G Dom. 

  21. அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா 

பரிருக்கவும், பிகாவே, கேவார் என்னை 

அனுப்பினீிசொன்று உலகம் விசுவூக்க 
வும், ரர என்னிலும், கான் உம்மிலும் 

14. கான் அவாகளுக்கு உம்மூடை. | இருக்கிற துபோல அ வாகளாம் நம்மிட , 

ய வாக்கியத்தைக் கொடுத்தேன். நான் தீதில் ஒன்ராபிருக்கவும் (வேண்டிக் | 

: உலகத்தான் அல்லா, கதுபோல, அவர்க . கொள்ளுகிதேன்.) 

| 

| 

  
ம் உலகத்தார் அல்ல. ஆதலால் ஈ.ல : நே 4 Bi : 9) ் . Tk oh (2 

கும் அவர்களைப் பகைத்தது. லட நரம் ROH (ARNT HHH PB esto, 
: அவர்களும் ஒன்ருபிருக்கு FFD NY. GH 

14. தெவாீர் அவர்களை உலகழ்தி | வார் எனக்குத் தற்.௧௬௦ when மகமை 
2 னின் று எடு தீ BAA a ளுமபடி.க்கு யை ௮வா களுக்குக் கொ டுத்கேன், 

  

12. கேட்டின் மகனென்பது கெட்டவனென்ற; அர்த்சமாகும். ௮வன் யூதாஸ்இஸ் 
 காரியோத்சென்பவன் சான்.   

109. என்னைத்தானே அர்ச்சிக்கிறேன் என்பதற்கு அ௮ர்ச்தம் ஏதெனில் :---1-வ.த. 
யேசுநாதர் சுவாமி தம்மிடத்தில் இயல்பாயிருக்கற பரிபூரண அர்ச்சியசஷ்டசன ச்சைச் 
மது இரியைகளின்லே உலகத்துக்கு ஈன்மா இரிகையாகக் காண்பித்து வருறஇனிமித் 
ம் என்ன் ௮ர்ச்சத் துக்கொண்டு வருறேனென். று சொல்லுகரர். 

| 

| 
| உ2-வ.து. என்னைத்தானே அர்ச்சிக்றேன் என்பத, என்னைப் பலியாக ஒப்புக்கொ 

நு 

ஆ
 

ல்
.
 

Oa) ஹேனென் று அர் 'த்தக்கொள்ளும்.



  

அருளப்பர் 18-ம் அதிகாரம். 
| ல் 

  

28. அவர்கள் ஒற்றுமையில் சம்பூர 
'ணராயிருக்கவும் நீர் என்னை அனுப்பி 
'னீரொன்றும், என்னை நீர் சிரேகித்தது 

க்கவேண்டும்.   
| 

முன் நீர் என்னைச் சிநேதித கதினாலே, 
நீர் எனக்குத் தந்தருளின ம௲மையை 

    

| ணும்படியாக, சான் இருக்கிற இடத்தி 
| ல் அவர்களும் என்னோடிருக்கவேண்டு 
। மென்று மனதாயிருக்கிறேன். 

.. 9). நீதியுள்ள பிதாவே, உலகம் உம் 

மை அறியவில்லை, நானோ. 
| ௮, ஜித்து இரு: க்கே ன், 

(போல அவர்களையும் சரே௫த்தீனான் : , 

றும் உலகம் அறிந்துகொள்ளவும், நா. * கூட்டத்தையும் குருக்களிடத்திலும் 
ன் அவர்களிலும், நீர் என்னிலும் இரு . 

=! ௮74, ௮ம் இரு | களையும் கூட்டிக்கொண்டு விளக்குக் 

் கூண்டுகளோடும், பர்தங்களோடும், ஆ 
௦1. பிதாவே, உலக கிருவடிப்புக்கு - 

நீர் எனக்குத் தந்தருளினவர்களும் கா் 

உம்மை | 

இவர்களும் நீர். 

(என்னை அனுப்பினதாகு அ.றிந்திருக்கி , 

். நோக்கி: 

ட. நீர் என்னைச் FCB Ge Aw. 
சும் இவர்களிடத்தில் இருக்கும்படியா 

கவும், நானும் இவர்களில் இருச்கும்ப ப 

a களுக்கு வெளிப்! டு; னேன்; இன 
டனும் வெளிப்படுத்து வேன் என்டர். 
| 
i 

ய. ‘ | 15-ம். அதிகாரம். 

யேசுநகாதருடைய பாடுகளின் வரலா | யரா தருடை i oto ப ye 

| 1, யேசுநாதர் இவைகளைத் இருவுள 

ம்பற், நினபிழ்பாடு, தம்முடைய Sagas 

ளோடுகூடட் ப்பு றப்பட்டுச் Oe RS ரான் 

என்னும் ௮ருவிக்கு அப்பால் போனார், 

இலே அவரும் அவருடைய சஷா்களு 

டம் பிரவேச தார்கள். (2 இரா. 1௦-23; 
மத். 20-30: மாற், 14-92; லூக். 

22-39.) 
2. யேசு தர் தம்முடை. ய சீஷாக 

ளோடுகூட அடிக்கடி ௮ங்கே வர்இருர் 

(அக 2 MeO காட்டிக்கொடுத்த.   
septate tm monn அதுவவ வதம் 

ம் பாகவும் உம்முடைய காமத்தை இவ 

நோக்கி: 

பூதாசும் ௮ ஈத இடத்தை DEB : 
தான், 

3. ஆதலால் யூதாஸ் போர்ச்சேவக 

பரிசேயர்களிட த்திலுமிருக்து ஊழியர் 

யு,தங்களோடும் அவ்விடத்திற்கு வர 

தான். (மத். 20-47; மாற். 14-42; 
லூக். 22-14.) 

4. யேசுகா தரோ வெனில் தமக்கு 
வரப்போகிற யாவற்றையும் அறிந்து 
அவர களூக்குமுன் சென்று, அவர்களை 
நோக்கி : நீங்கள் யாராத் தேடுகிறீர் 
கள் என்றார்.     

2. அவர்கள் அவருக்குப் பதில்மொ 

மியாக: ஈசரோயனாகிய யேசுவை 5050 
இம் என்க, யேசுநாதர் அவர்களை 

2: நான்தான் என்றார். Hts | 
பொழுது அவரைக் காட்டிக்கொடுத்த | 
யூதாகம் அவர்களோடு நின் றுகொண் : 

டி ருந்தான். 

ந . ° ட் “நூ . ௪ | 

0. கானதான எனறுயேசுநாதா அவ: 

ர்களுக்குச் சொன்னவுடனே, அவர் । 

கள் பின்னிட்டுப்போய் தரையிலே. 

விழுந்தார்கள். 

1. மீண்டும் யேசுநாதர் அவர்களை | 

யானாத் தேடுகிறீர்கள் என் 
க, அவர்கள் 2 நசமசோயனாகிய Sug mar 

OTM C19 BA. 

6. யேசுநாதர் பதில் மொழியாக : 

| நான் சானென்று உ ங்களுக்குச் சொன் 
௮ங்கே ஒரு தோட்டம் இருந்தது. ௮. னேனே. ஆகையால் என்னைத் தேடுகி ! 

Did Kool ஈனால், இவர்களைப் போகவிடுங் | 

கள என்ர. 

ளில் நான் 6 ஒருவரையும் 6 இழந்து போசக। 
வில்லையென்று ௮வர் திருவுஷும்பற்றி | 
ன வாக்கியம் சிறைவேறும்படியாக 
(Qu படிச் ச் சொன்னார் (ae) 11-12 i | 

| 

0. கீர் எனக்குதி சந்கருவினவர்ச. 

|



284 அருளப்பா 18-ம் அதிகாரம். 

  

  

10. அப்போது சிமோன் இராயப் 
பர் தான் வைத்திருந்த பட்டயத்தை 
உருவி, டெ ஜிய குருவினுடைய ஊழி 
யனைத்தா க்கி 

தற வெட்டினார். 

அவனுடைய வலது கா 

௮ந்த ஊழியனுக் 
குப் பேர் மால்க்கூஸ் என்பதாம். 

ட. பரா 

1]. அகையால் யேசுநாதர் இராயப் 

வ நாக்கி. உன் பட்டயத்தை 

உ றயில் போடு; பிதாவானவர் எனக் 

குக் கொடுத்த பா த்திரீத்தை: Ol esr Lit 

| னம்பண்ணாதிருப்டே (னே er ear (apt. 

12. அ௮ப்படியிருக்கச் சேவகர் கூட் 
டமும் சேனாபதியும் யூதருடைய ஊ 

(Put sen யேசுநதாகரைப் பிடித்றுகி 

| BLY, 

/ மனிதன் 

| கொண்டுபோஞர்கள், 

12. அதத al ஷக் கில பரிய 

குருவா யிருர்து கைப்பாள் என்பவ னுள் 
மாமனாயெ அன்னா ண்௭ன்ப னிடத் 

  

திற்கு முந்த முத அ வலா த் கூட்டி, த். 

(லூக். 2-3.) 

இத, ஆ த 

ஜனத்துக்காசுச் 

GOBLINS OW Gil COT: ஒரூ 

சாகி கிறது 

| Bt ancorG) யென்று யூதா. களுக்கு லோ 

சனைகொடும்தவன். (அரு. 11- 

19.) 

12. ௮02 பழுது ரிமோன் இராய 

டப்பரும் வேழொரு சீஷலும் யேசுகாத 

ரைப் பின்தொடர்க, துபோ ஞாகள, அக 

DE Foner பெரிய குருவுக்கு அறிமுக 
மாயிருக்ததினாலே, யே fr (Bl கரோடுகூ 

, ட.ப் பெரிய குருவின் ர மனை முத்தத் 
| HIG Gay வேகித்தா£. 

10. இராயப்பரோவெனில் வெளி 

Cu தலைவாசலில் சன்று சொண்டிரும் 
தார். ணால் பெரிய குருவுக்கு அறி 
முகமா பிருந்த அந்த வேறு சீஷன் வெ 
அரியே வந்து, வாசல் காக்கிறவளிடச் 

    
  

தில் பேசி, இராயப்பரை உள்ளே கூட் 
டிகச்கொண்டுபோனார். (மத், 20-58; 

unt . 14-54.) 

17. அப்பொழுது வாசல் காக்கிற 
ஊழியக்காரி இராயப்பரை நோக்கி : 
நியும் இக்க மனுஷனுடைய சீஷர்களில் 

ஒருவனல்லவோ என்.றுசொல்ல, ௮வர் 
நான் அல்ல என்றுர், 

18. அப்போது குளிராயிரமுந்கமை 
யால், ஊழியரும், சேவகரும் தணலண் 

டையில் நின்று குளி ர்காய்ந்துகொண் 

இராயப்பரும் அவர்க 

ளோடுகூட கின்று குளிர்காய்ந்துகொ 

19. 1h Bil i Bo. 

ண் டி. ற்கு TH, 

11. அப்படி, (ருக் உ, பெரிய குரு. 
யேகாதரிடத்கு 

BOM (HO SF ltt, அவருடைய போதக 

BOO BIG Ble விசாரிம்சான், 

  
| | 

ரீ 

  
தில் அவருடை Ud Fraga | 

| 

| 

ம் ரூ ட உ ன் ‘ ச ; 

20, Gun iit ai ௮௮, னுக்கு! பில் ப 

மொழியாக: நான் உலக் b BEE வெ! 

oiling eget ர்ய்ப் பேசினேன். நான் எப். 

ம்பா தூம் ஜெப அலயத்திலும், Uy BAD | 

Ghat VAI hb) கூடி வ ற தேவாலய தீ 

4 

க ர! 

இலும் உபதேச, 5O 5a யொழிய வற் 
க . . os ச ரூ. உ 

தரங்கத்தில் ௨ன்றும் பேசினஇல்லை. 

21. நீர் என்னிடத்தில் விசாரிப்பா 

னேன்? நான் சொன்னவைகளைக் கே 

ட்டவர்களிட த்தில் ௮வரகரரக்கு நான் 

சொன்னது என்னவென் று விசா சியும். 

இதோ, நான் சொன்னவைகள் வாக 
« * : » ச ச 

CHES தெரியு ம என்னார். 

22. வர் இவைகளைச் சொன்ன 
வுடனே, அங்கேகின்ற சேவகர்களில் 
ஒருவன் : இவவிதமோ பெரிய குருவு 

க்குப் பதில் சொல்லுகிய் 

யேசுநா தராக் கன்னத்தில் அ/றைர் 

| தான், 

என்று |  



  

  

- அருளப்பர் 18-ம் அதிகராம், | 
  

29. யேசுகாதர் அவனுக்கு மறுமொ 28. பின்பு யேசுநாதனாக் கைப்பா |. 
| தியாக: கான் தப்பிதமாய்ப் பேசினே சிட.த்தினின்று தேசாஇபதியின் ரம. 
னால், தப்பிதத்மை ருசுப்படுத்து ; | னைக்குக் கூட்டிக்கொண்டு போனார்கள். | 
சரியாய்ப் பேடியிருந்தால், நீ என்னை ௮ப்பொழுது விடியற்காலமாய் இருக் 
௮டி.ப்பானேன் என்ஞளார். த௮. அவர்களோ பாஸ்காவைப் புசிக் 

ட்ட டட, கமேண்டியதைப்பற்றித் தீட்டுப்படா த 
ப அர், அன்னு எனபவன பெரிய 9. HES ௮ரமனைக்குள் பிரவேசிக்க (jar Qu கைப்பாசிடத்தில் அவரை வில்லை. (மத். 27-9: மாற், 15]: 
ச் கட்டுண்டவராகவே அனுப்பியிருர் அச். 2-1 ; அப், 10-28; 11-3.) 

| கான், 

  
  

॥ டல . . | டா 6 ் * உ a 95. ௮ப்பொழுது FC ui oor இரா 20. ஆதலால பிலா த்தென்பவன் ௮ 

யப்பர் நின்று குளிர்காய்ந்துகொண் வர்களிடத்தில் வெளியே வந்து: இந்த 
டிருந்தார், அப்படியிருக்க ் நீயும் அவ மனிதன்பேரில் என்ன குத்தங கொண் 

| 
| 

. . ‘ ் ௫ * சு ச 

னுடைய அசிஷர்களில் ஒருவனல்லவோ | டுவருகிறீர்கள் என்று கேட்க, 

என்று அவருக்குச் சொன்ஞார்கள். :   அவரோ மறுதலித்து : நான் அல்ல 90. அவர்கள் மறுமொழியாக: இவ '. 
என்றா. (மத.20-00 ; மாற், 14-07: ஸ் கும்றவாளியல்லாதிருர்தால், இவ | 
ச். 29-24.) னே உமக்குக் கையளிக்க மாட்டோம் | 

என்ஞர்கள். 
20). அுன்டுயும் பெரிய குழுவின் 

ஊழியர்களில் இராயப்பர் காக வெட் 
னவனுக்கு இனக்கானாகிய ஒருவன் : 
அவரை Cara நான் அவனோடு உன் | 

னைக் தொட்டத்தில் காணவில்லையோ 2 | 
} 

| 

[3 21. பிலாத்து அவர்களை நோக்கி; 

அப்படியானால், நீங்களே இவனை ஓப் 
புக்கொண்டு உங்கள் வேதசட்டத்தின் 
படி. இவனுக்குக் சாப்புச்செய்யுங்கள் 

. ஏன்சு, யூதர்கள் : எவனையும் கொலைப் 
2/. இராயப்பர் மறுபடியும் பறுத படுத்த எங்களுக்கு உத்கரவில்லை என் 

-லித்தார். உடனே சேவல் கூவிழ்று, டு அவலுக்குச் சொன்னார்கள். 
1 

erence can Ue A EN ஒதிய அசைய fA mn, agen ence re வ 

25. ஒருவன் ஒருகன்னத்தில் அடித்தால் மறு கன்னத்தைக் காட்டென்று சொன்ன 
ஆண்டவர் இக்சச் சமபத்தில் என்னை ஏன் அடிக்கரியென்று கேட்டதற்கு சாரணம்; சர் ' 

 வேசுரனுடைய ஸ்சானத்திலிருந்த பெரிய குருவுக்குச் சாம் சங்சைக்குறைவான வார்த்தை ! 

பேசின தபோல் சொல்லீ அடித்ததினாலே இப்படிச் கேட்டார். இவ்விதங்கேளா இருந்தால் ' 

பெரிய குருவுக்கு மெய்யாகவே அவர் அவச௩ங்சைபண்ணினாரன்று மற்றவர்கள் நினைக்க 
இடமாயிருக் இருக்கும், 

21. சரித்திரத்தொடர/பாயீருச்கும்படி. 13-ம் வசன தக்குப்பின் இந்த 21-ம் வசனம் 

வரவேண்டியது. ஏனெனில் 14-ம் வசன முதல் 28-ம் வசனம் வரையில் சொல்லப்படுவ 

தெல்லாம் பெரிய குருவின் மாளிசையில் ஈடசர்சசாச மற்ற மூன்று சுவிசேஷ்சரைப்போல 

அர்ச். அருளப்பருஞ் சொல்லுகிறார். 13-ம் வசனத்தில் கைப்பாஸென்பவன் அந்த வரு 

' ஷத்திலே பெரிய குருவாயிருந்தான் என்கிறார். ஆசையால் யேசுகாதரைப் பிடித்தவர்கள் 

| அவனா முந்த மூச்ச அன்னாஸ் என்பவனுடைய மாளிகைக்குத் சொண்டு போனபோது 

| அவன் அவரைச் சன்னிடத்தில் நிறக்சாமல் உடனே கைப்பாசிடம் ௮னுப்பினானென்து 

நிச்சயிக்கத்தகும். & 

31-32. யேசுசாதரைக் கொலைசெய்ய வேண்டுமென்று யூதர் அரேகஞ் சமயங்களில் 
துணிந் இருந்தார்கள். கொஞ்ச நாளைக்குப்பின் அர்ச். முடியப்பரைக் கல்லால் எதிந்து. |   ஸ் அலல வ



ர் 11... ்வவவடிவரும், 

  
  

- 286 அருளப்பா 19-ம் அதிகாசம். 
  

89. யேசுகாதர் தாம் என்ன சாவு 
சாகப் போகிருரொன்பதைக் குறிப்பிட் 
டுச் சொன்னவாக்கியம் நிறைவேறும் 
படிக்கு இப்படிச் சம்பவித்தது, (மத், 
20-19.) 

33. கையால் பிலாத்து மறுபடி 
பயம் தன் ௮ரமனையில் பிரவேடுதது, 
யேசுநாதரைாக் தன்னிடத்தில் வரவ 

மைத்து: நீ யூதாகளுடைய இசாஜா 

வோ என்று ௮வனாக கேட்டான். 

51. யேசுகாதர் பதில் மொழியாக: 
நீராய் இதைச் சொல்லுகிறிரோ ௮ல் 
லது மற்றவர்கள் என்னைக்குறித்து (இ 
தை) உமக்குச் சொன்னார்களோ என் 

மூர். 

39. பிலாத்து பிரத்தியுக்காசமாக : 
நான் யூதனே? உன் ஜனமும், பிரதான 

ஆசாரியரும் உன்னை எனக்குக் கைய 

ளித்தார்கள். நீ என்ன செய்தாய் என் 

மூன், 

90. யேசுநாதர் பதில் மொழியாக : ் 

என் இரா ச்சயம் இவ்வுலகத் த்துக்கு அடு 
கிததல்ல ; ட் என் இராச்சியம் இவவுலக் ம் 
துக்கு அடுத்ததானால் கான் யூதர்களுக் 
குக் கையளிக்கப்படா தபடி. என் சேவ 
சர் மெய்யாகவே போராடியிருப்பார் 

கள். இப்படியிருக்க, என் இராச்சியம் 
! இவவுலகத்துக்கு அடுத்ததல்ல என்றார். 

37. ஆகையால் பிலாத்து ௮வரை 

Curae; அப்படியானால், நீ இராஜாவோ 

என்முன், யேசுநாதர் மாறுத்தாரமாக; 
கான் இராஜா என்று நீமா சொல்லு 

Boi; நான் சத்இியததுக்குச் சாட்டி 
சொல்லும்படியாகப் பிறந்தேன், அதற் 
காகவே உலகத்துக்கு வந்தேன் ; சத்தி 
யத்தைச் சார்ந்தவன் எவனும் பன் சத் 
தத்துக்குக் காதுகொடுக்கரன் என் 

மூ. 

  
  

38. ௮ப்பொழுது பிலாத்து அவரை 
கோக்க: ச.த்தியமாவது என்ன என் 
முன். அப்படிச் சொன்னவுடனே மறு 
படியும் யூதர்களிடத்தில் வெளியே வர் 
து, அவர்களை நோக்கி; நான் ௮வனிட 
த்தில் ஒரு கும்தமும் காணேன். 

0. ஆகிலும் பாஸ்குக் இருகாளில் 
நான் உங்களுக்கு ஒருவனை விடுதலை 
யாக்குவனு உங்களுக்கு வழச்கமாயிரு 

EB nC ; ஆகையால் யூதர்களுடைய 
இன்கா வை நான் உங்களுக்கு விடுதலை 

யாக்க விரும்புகிரீர்களோ என்றான். 

[:0, ௮ப்பொ (Lp Bl Yai BM ஏல் | 

லோரும் : ௮வனையல்ல, பரபாசை விடு 
தலையாக்கும் என்,று இரும்பவும் கூக்கு , 
ரலிட்டார்கள், பரபாசோ கள்ளனாயி : 

(ந்தான். 

    
1-ம். அதிகாரம். 

இரீஸ் தகாதருடைய பாடுகளின் தொடர்ச் 

௪; அவருடைப மரணமும் அடக்கமும் | 

வருமா ௮. 

    
i 

i 

1. அப்பொழுது பிலாத்து யேசுகா 

தணாப்பிடித்துச் சா ட்டை களா ல் வுடி 

ப்பிக்கான். (மத். 27-22) 

2. பின்னும் போர்ச்சேவகர் முள் 
(GIF IM TOY pr முடியைப்பின்னி, அவ 

ருடைய சிரசில் வைக்தழுக்தி, தாமிர 

வஸ் இரத்தையும் ௮ வருக்கு ப போர்த் 

இஞர்கள். (மாற். 15-17.) 

5. மீண்டும் அவரிடத்தில் வந்து? 
யூதருடைய இராஜாவே, வாழ்க 
சான்று சொல்லி ௮வணாக் கன்னத்தில் 
அறைந்தார்கள். 

  aye 

கொன்றுர்கள்.. "கையால் ஒருவனைக் கொலைசெய்ய எங்களுக்கு அகாரம் இல்லையென் 
கும்போது: இவரைச் சிலுவையிலே ௮றைக் து கொல்லவேண்டும். சிலுவை ஆக்கினை யிட 

| உரோமாபுரி இராயனுடைய av ET COU BEE மாத்திரம் ௮இகாரம் உண்டேயன் நிச தங்களு 
EG அ.திகாரமில்லாததினா 

ae te oat 

லே 5 பூதர் இல்விதமாய்ச் சொன்னார்கள்...     அப்பனை eae ae San ne
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ர] 
  

4, அப்பொழுது பிலாத்து மறுபடி. 
(பும் வெளியில் வந்து, ௮வர்களை நோக் 
சி : இவனிடத்தில் நான் ஒரு குற்றமும் 
காணேனென்றுறீங்கள் ௮றியும்படிக்கு 
இதோ, இவனை உங்களிடத்தில் வெளி 

ய கூட்டிக்கொண்டு வருகிறேன் என் | 

முன். 

5. அகையால் யேசுகாதர் முள்முடி. 
யையும், தூமிரப்போர்வையையும் தரி 
தீதவராக வெளியே வந்தார். ௮ப்போ 
துபிலாத்து ௮வர்களைகோக்கி: இகோ, 
மனிதன் என்றுன். 

(1. அனால் பிரதான அசாரியரும் 

(அவர்களுடைய) சேவகரும் மூயகதா 

தரைக் கண்டவுடனே : இவனைச் சிலு 
வையில் அறையும், சிலுவையில் அறை 
யும் என்று கூவினார்கள். பிலாத்து 
அவர்களை நோக்கி; மீங்களே இவனை 
ஒப்புக்கொண்டு, சிலுவையிலே ௮றை 
யங்கள். ஏனெனில் கான் இவனிட தி 

ல் ஒரு குற்றமும் கா ணேன் என்முன். 

7. யூதர்சள் ௮வனுக்கு மாறுத்தார 
மாக : எங்களுக்கு வேகசட்டமுண்டு. 
௮ந்தச் சட்ட.தீதின்படியே இவன் சாக 
வேண்டும். ஏனெனில் தன்னைச் சா 
வேசரனுடைய  குமாரனாக்குகிறான் 
என்றார்கள். 

8. இந்த வாக்கியக்கைப் பிலாத்து 

கேட்டபோது அதிகமாய்ப் பயக்து, 

9, இரும்பவும் தன் அ.ரமனைக்குள் 

போய், யேசுகாதரை கோ க்கி: நீ எவ் 

விடமிருஈது வர்கவன் என்ரான். பேசு 

ar oOo அவனுக்குப் பதில் ஒன்றுஞ் 

சொல்லவில்லை. 

10. கையால் பிலாத்து ௮வரை 
நோக்க : என்னிடத்தில் பேசமாட்டா 
யோ? உன்னைச் சிலுவையில் அமைய 

எனக்கு அகாரம் உண்டென்றும், 
உன்னை விடுதலையாச்க எனக்கு ௮தஇகா 

  
| 

    

ரம் உண்டென்றும் நீ அறியாயோ? 
என்முன். ப ani 

1], யேசுகாதர் பதில் மொழியாக: 

மேலாவிலிருந்து உமக்குக் கொடுக்கப் 
படா திருந்தால், என்மேல் உமக்கு ஓர் 

அதிகாரமும் இராது. அதினிமித்தம் 
என்னை உமக்குக் கையளிக்கவனுக்கு 
௮இக பெரிய பா வமுண்டு என்ளூர். 

12. அகையால் ௮து முதல் பிலா 

ஜீது ௮வரை வீடுதலையாக்கும்படி வழி 
கேடிக்கொண்டிருநர்கான். யூகர்களோ 
அவனை நோக்கி: நீர் இவனை விடுதலை | 
யாக்கினால் சேசார் இராயனுக்கு நீர் 
சிநரேடகனல்ல. எனெனில் தன்னை 
இராஜாவாக்குகிற எவனும் சேசார் 
இராயனுக்கு விரோதியாயிருக்கிறான் 

என்று சொல்லிச் சத்தமிட்டார்கள். 

13. இர்ச வார்த்தைகளைப் பிலாத்து 
கேட்ட பிற்பாடு யேசுநாதரை வெளி 

யே ௮ழைத்துவர்து,லித்தோஸ்திரோ 
த்தொஸ் ஊன்றும், எபிரேய பாலை 

யில் கபத்தா என்றுஞ் சொல்லப்படு 
கிற ஸ்தலத்திலே நியாயாசனத்தில் 
உட்கார்ந்தான். 

14. (அந்த காள) பாஸ்குப் பண்டி 
கைக்கு ஆய்த்தராளும், ௮ப்போது 

ஏறக்குறைய அரம்மணி நேரமுமாயிரு 

ந்தது. அப்பொழுது பிலாத்து யூதர் 
களைப் பார்தது : இகோ, உங்கள் இரா 

ஜா என்முன். 

15. Yoo அவர்கள். வ 
னைக் கொன்றுபோடும், கொன்றுபோ 

டும், சிலுவையில் ௮ுறையம் என்று 

கூவினாகர். மறுபடியும் பிலாத்து. 
அவர்களை கோக்க; உங்கள் இராஜா 
வை நான் சிலுவையில் ௮றைவேனோ 
என்க, பிரசான அசாரியர்கள் மறுமொ 

Pures: சேசார் ௮ல்லாதே எங்களு 
க்கு வேறே இராஜா இல்லை என்ரு 

ச ஆ 

ர்கள். 

19. லித்சோஸ்திரோத்தோஸ் என்பது கற்கள் பாவின மேடை என்நர்த்தமாம். 

     



  | less. 
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10. அப்போது sat சிலுவையில் 
அஜழையப்படும்படிக்கு ௮வறரை அவர் 
களுக்குக் கையளித்தான். அவர்களும் 
௮வனா ஒப்புக்கொண்டு வெளியேே 
கூட்டிக்கொண்டு போனார்கள்.   

17. ௮ப்படியே அவர் தமது சிலு 
வையைச் சுமர்துகொண்டு, எபிமரோய 
பாஷையில் கொல்கொக்தா என்னப்ப 

ட்ட சபாலஸ்தலம் என்லும் இடத்து 

க்குப் புறப்பட்டுப் போனார். (மத். 

27-89; மாற். 15-23; லூக். 23-26.)   16. ௮ங்கே ௮வனாச் சிலுவையில் 
அறைந்தார்கள். அவரோடு வேறிர 

| 

கை நாலு பங்கு போட்டார்கள். ௮வ 
- ருடைய அ௮ங்கியையும் எடுத்தார்கள். 

23. போர்ச் சேவகர் ௮வணாச்் சிலு 
வையில் அ௮றைந்தபின்பு ௮வருடைய 
வஸ்திரங்களை எடுத்து, ஒவ்வொரு சே 
வகனுக்கு ஒவவொரு பங்காக அவை   
அந்த ங்கி தையலில்லாமல் மேலே ' 

: ௪ 3 . . . 9 உ . க . : 

ண்டு மபரையும் இப்பக்கத்திலும் அப. 

பக்கத்திலும், யேசகாதரை நடுவிலுமா 

 ரங்களையும் தங்களுக்குள் ளோ பங்கட்' 

. பார்கள், என் சட்டைபின்பேலும் சீட் 
கச் சிலுவைகளில் syn ps gti ar. 

'க்கைப் பத்திரம் எழுஇச் சிலுவையின் 

| 

| 19, அன்றியும் பிலாத்து apr YO 

! அதிலே நசரோயனா மேல் வைத்தா ன், 

| எழுதப்பட்டிருந்த. 

| 
| 

| Bw Guz யூதர்களுடைய இராஜா என்று | 

20. யேசுநாதர் சிலுவையிலே ௮நதையு : 
ண்ட ஸ்தலம் பட்டணுத்துக்குச் சமீப. 

மாயிருந் தபடியினாலே யூ தீர்களில் ௮0 த 

கர் அந்த ௮.றிக்கையை வாசித்தார் 

கள். அது எபிரேய, HOTS, av di 
தன் பாஷைகளில் எழுகப்பட்டிருக் 

| 
ட குது, 

21. ஆனதால் பூதர் சுளுடைய பர 
தான ஆசாரியர்கள் பிலா த்துவை கோ 
GA: யூதருடைய டு இராஜா என்று நீர் 
எழுதாமல், நான் யூகருடைய இராஜா 

என்.று௮வனே சொன்னதாக எழுனும் : 
 சனரமுார்கள். 

22, HEOG' பிலாத்துப் பிரத்தியு 
தீதாரமாக; கான் எழுதனதே எழுதி 
னது என்ரான். 

oe 
e
e
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துடங்கி முழுவதும் கெய்யப்பட்டதகா | 

பிருக்க.து. (மத், 27-22); மாத, 12- 

04: லூக். 92-31.) 

21, அதினிமித்தம் அவர்கள் ஒரு ' 
வர் ஒருவரை நோக்கி; இகைகாம்கிழி 
யாமல், யாருக்குக் கிடைக்குமென்று , 

இதன்மேல் ஈிட்டுப் போடுவோம் என் 
௮ பேசிக்கொண்டார்கள். என்வஸ்இ. 

' டுப்போட்டார்கள் என்ற வேத ange ! 

யம் அவ வவண்ணமே நிறைவேறிற்று. 
போர்ச்சேவகர் இப்படியுஞ்செய்தார். 
DM ச (௪, ப 1] 9.) 

அ௮.க்தறுவாயில் யேஈநா தருடை | 

ய சிலுவையின் ௮௫௬௫. அவருடைய : 
தா யாரும், ௮வர் தாயாரின் சகோதரி 

யாகிய திளேயோப்பா மரியம்மாளும், 

மரிய மக்கலேனம்மாளும் சின் றுகொ ! 

ண்டிருந்தார்கள். | 

20. ஆகையால் யே சநாத கமது 

தா யாரையும், அங்கு நின்ற சம்மால் 

90 நகிக்கப்பட்ட சி ஷனையும் கண்ட ' 

போது, தம்முடைய தாயாரைநோக்க: 

on Bi Su, QO ar, உன் ப.௪ன் என்றாரா. 

27. பின்னும் சிஷனைகோக்கி இதோ 

உன் தாய் என்றார். ௮க்நேரமுகல் ௮௬ 
உர ப 6 e ச e ச 

தச் வன் gatas கன் இல்லத்தில் 
. எற்றுக்கொண்டார், 

27. மெய்யான கிறீஸ் துவர்களெல்லாரும் யேசுகாதரால் சகேஇிக்கப்பட்டு ௮வரு 
க்குச் சீஷர்களாயிருக்கிறார்கள். ஆகையால் அவர் தம்மால் ச ரேடிக்கப்பட்ட Paster கோ 
கீ, இசோ! உன் தாயென்று சொல்லும்போது, தம்முடைய திரு மாதாவை எல்லாக் 

(திஸ் அவர்களுக்கும் தாயாராச ஒப்புக்கொடுத்தாசொன்பது மெய்,    



    

  

  

.. அருளப்பர் 10-ம் அதிகாரம். 899). 

  

  

8. மீளவும் யேசுகாதர் எல்லாம் 
முடி ந்ததென்று அறிந்து, வேதவாக்கி 
யம் முற்றும் நிறைவேகத்தக்கதாக : 
தாசமாயிருக்கிறேன் என்ஞர், 

29. அப்படியிருக்க, காடி. நிறைந்த 
ஓர் பாத்திரம் (அங்கே) வைக்கப்பட் 
டிருந்தது. அவர்கள் கடற்காளானைக் 
காடியில் நிறையத் தோய்த்து, ௮தை 
ஈசோப்புச் தண்டில் மாட்டி, ௮வர் வா 
யில் உயர்த்திக் கொடுத்தார்கள். 

50. யேசுநாதர் அந்தக் காடியை 

வாங்கிக்கொண்டபின்பு : எல்லாம் மு 
டிக்கது என்று சொல்லித் தலைகுனிந்து 
பிராணனைக் கொடுத்தார். 

21, யூகர்களோ, அன்று ஓய்வுகாளு 
க்கு ஆயத்த நாளாயிருக்ததினாலும் , 

அந்த ஓய்வுகாள் பெருகாளா பிருந்ததி 
னாலும், ௮6௧ காளிலே சரீரங்கள் சிலு 

வையில் இராதபடி, அவர்களுடைய 

கணைக்கால்களை முறித்து, அவைகளை | 
எடுத்துப்போடவேண்டுமென்று பிலா 
த்துவினிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டார் 

கள், (உபா. 21-22.) 

82. ஆதலால் போர்ச்சேவகர் வந்து | 
மூர்தினவனுக்கும், அவனோடு சிலுவை 
யில் ௮றையப்பட்டி ருந்த மற்றவனுக் 
கும் கணைக்கால்களை முறித்தார்கள். 

35. யேசுநாதரிடத்தில் வந்தபொழு 
தோ, அவர் ஏற்கனவே மரித்தாசொ 

ன்று கண்டு, ௮வருடைய கணைக்கால் 
களை மூ.றிக்கவில்லை. 

54. அனால் போர்ச்சேவகரில் ஒரு 
வன் ஈட்டியினாலே அவருடைய விலா 
வைக் (கு.கஇி) திறந்தான். உடனே 

அ.தினின்.று இரத்தமும் தண்ணீரும் 
புறப்பட்டது. 

95. இதைக் கண்டவனே இதற்குச் 
சாட்சி சொல்லியிருக்கிறுன். அவனு 
டைய சாட்சியும் உண்மையாயிருக்கி 

1ன்றது. நீங்கள் விசுவசிக்கும்பொருட் 
டு, சான் உண்மையானவைகளைச் சொ 

ப eaters அறிர்திருக்கிறான். 

96. அவரிடத்தில் எலும்பை முறிச்। : 
கமாட்டீர்கள் என்ற வேதவாக்கியம் | ' 
நிறைவேறும்படி. இவைகள் சம்பவித் 
தீது. (யாத, 12-40.) 

“57. மீளவும், தாங்கள் குத்தி ஊடு 
வினவரை நோக்ப் பார்ப்பார்களெ 

ன்று வேரொரு வேதவாக்கியமும் வச 
னிக்கன்றது. (சக்க. 12-10.)     

  

98. இவைகளுக்குப் பின்பு அரிமத் 
தியா ஊரானாகிய பாசேப்பு என்ப | 
வர் (யூகர்களுக்குப் பயர் தஇதினிமித் த்தம். | 
இரகயத்திலென்றுலும் யேசுகா தருக் | 

் குச் சஷனாயிருந்ததினாலே) பிலோ த்.அவி 
டத்தில் போய், யேசுகா தருடைய 

சாரத்தை இறக்கும்படி கேட்டார், 
பிலாத்து அவருக்கு உத்தரவு கொடுக் 
சுவே, ௮வர் வந்து, யேசுகாதருடைய 
சாரத்தை இறக்கினார். (மத். 27-57; 

| மாத். 15-48; லூச். 25-௦0.) 

| | 

  
59. அப்பொழுது முன்னொருகாள் ' | 

இரவிலே யேசுகாதரிடத்தில் வந்தவரா | 
திய நீக்கோதேம் என்பவர் வெள்ளைப் | 
போளமும் கரிய போளமும் கலந்து | 
ஏறக்குறைய நாறு இராத்தல் கொண் ' 
டுவந்தார். (அரு. 9-2.) | 

40. ஆகையால் அவர்கள் யேச்காத 
ருடைய சாரத்தை எடுத்து, யூதர் ௮ட 

க்கம்பண்ணும் முரை நமையின்படி. ய், 

அதைப் பரிமளவர்க்கங்களோடு uit 

வட்டச் சலைகளினாலே சுற்றிக் சுட்டி ! 
ஞாகம. 

41. அவர் சிலுவையிலே அ௮றையுண்ட 

இடத்தில் ஒரு தோட்டமும், அந்தத் 

தோட்டத்தில் இன்னும் எவனும் ௮ட 

க்கம்பண்ணப்படாத ஒரு புதுக்கல்ல 

றையும் இருந்தது. 

  

  
42, அக்தக் கல்லறை சமீபமாயிருக்க | | 

படியினாலே, யூதர்களுடைய ஆயத்த 

நாளினிமித்தம் யேசுகாதரை ௮ லே 

அடச்கம்பண்ணினார்கள்.   
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|இராயப்பரைவிட அதிக 

அருளப்பர் 80-ம் ௮திகாசம். 
  

ங் 

20-ம். அதிகாரம். 

கர்த்தர் உயிர்த்தெழுக்தருளி, மரியமச்தலே 
னம்மாளுக்கும் €ீஷர்களுக்கும் பலமுறை 

தரிசனையான வாலாறு, 

1. ஓயவுநாளுக்குப்பின் முதல்நாள் 

அதிகாலமே இன்னும் இருட்டாயிருக் 
கும்போகே, மரியமக்கலேனம்மாள் 
கல்லறைக்கு வந்து, கல்லறையினின்று 
படலைக் கல் புரட்டிவைக்கப்பட்டிருக் 

கிறதைக் கண்டாள். (மத். 28-1; 

மாத். 10-1; லூக். 24-].) 

2. ஆகையால் அவள் சீமோன் இசா 
யட்பரிடத்திலும், யேசுநாதர் இகநேடத் 
இருக்ச மற்றச் ”ஷனிடத்திலும் ஓடி 
UES! LOT orgs கல்லறைறயி 

tla gy OSE HSE apt Baar 5 அவரை 

எங்கே வைத்தார்களோ, அறியோம் 

என்று அவர்களுக்குச் சொன்னாள், 

5. அப்போது இராயப்பரும், அர்த 
மற்றச் சீஷனும் புறப்பட்டு, கல்லறை 
யை நோக்க வந்தார்கள். 

4. அவர்கள் இருவரும் ஒருமிக்க 
ஓடி.வருகையில், ௮க்க மற்றச் சீஷன் 

விரைவாய் 
முந்தி ஓடி, முர்தினவராய்க் சல்லறைக் 
கு வந்து, 

9. குனிந்து பார்க்கையில், பரிவட் 

டச்சீலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதைக் 
கண்டார்; அனலும் ௮வர் உள்ளே 

பிரவேூக்கவில்லை. 

0. சீமோன் இராயப்பர் அவருக்குப் 

பின்னாக VES, கல்லறைக்குள ப்கு 

ig, பரிவட்டச் சீலைகள் வைக்கப்பட் 
டிருக்கிறதையும், 

அவர் கலையின்மேல் போர்த்தி 

[யிருந்த உருமாலை பரிவட்டச் Pa a 

ளோடு ,வைத்திராமல், அண்டாய்ச் 

' கொண்டுபோய்விட்டார்கள் :       

சுருட்டி, ஓரிடத்தில் வத்தக் 
தையுங் கண்டா. 

8. அப்படியிருக்க, முந்திக் கல்ல 
ஹையினிடத்திற்கு வந்த ௮ந்த வேறு 
சீஷனும் அப்பொழுது உள்ளே பிரவே 
இத்து, தாலும் கண்டு விசுவடத்தான், 

0. ஏனெனில் ௮வர் மரித்தோரிட 
த்தினின்று உயிர்த்தெழுந்தருள வேண் 
டும் என்கிற வேத வாக்கியத்தை ௮வர் 
கள் இன்னும் அறியா இருந்தார்கள். 

10. பின்னும் அந்தச் சீஷர்கள் கங் 
கள இடத்துக்குத் கிரும்பிப்போனு। 
கள. 

11. மரியம்மாளோவென்முல் சல்ல 
நை வாசலில் நின்று ௮ழுதுகொண்டி. 
ருந்தாள். அப்படி அழுகையில், குனி 
ந்து கல்லறைக்குள பாரத்தாள. (மக். 
26-1 : மாற். ]0-5; லூக். 24-44.) 

12. அப்போது தூய வெள்ளுடை 
யணிர்த இரண்டு தேவ தாதர் யேசுகா 
கருடைய சரீரம் வைக்கப்பட்டிருக்த 

இடத்தில் தலைமாட்டில் ஒருவரும், 

கால்மாட்டில் ஒருவருமாக 5 உட்காரக் 

இருக்கக் கண்டாள். 

13. அவர்கள்? ஸ்திரீயே, ஏன் 
௮ழுஒழுய் எனறு ௮வளைக் Cats, 
வள் : என் ஆண்டவரை எடுத்துக் 

அவரை 
எங்சே வைக்கார்சளோ அறியேன் 
என்,று அவர்களுக்குச் சொன்னாள. 

14. ௮வள் இவைகளைச் சொல்லிப் 
பிறகே இரும்புகையில், யேசுநாதர் நிற் 
திறகைக் சண்டாள். BOM" : அவர் 
யேசுகாதான்று அவளுக்குக் கெரிய 
வில்லை. 

    

1. ய்வுகாளுக்குப்பின் முதல் சாளென்றால் ஞாயித்றுக்ழெமை என்றறிக, 
   



  

அருளப்பர் 20-ம் அதிகாரம். 

  

  

15. யேசுநாதர் ௮வளை கோக்க: 
ஸ்திரீயே, என் அ௮ழுகிழய் £ யானாத் 
தேடுகிரய் 2 என்று கேட்க, ௮வள் 
௮வளனாக் தோட்டக்காரனென்று எண் 
ணி: ஐயா, நீர் வரை எடுத்ததுண் 
டானால், ௮வரை எங்கே வைத்தொ 
ன்று எனக்குச் சொல்லும். நான் ௮வ 
ரா எடுத்துக்கொண்டு போவேன் என் 
முள், 

10. யேசுகாதர் ௮வளை நோக்கி 2 

மரியாயே என்று உரைக்க, ௮வள் இரு 
ம்பிப் பார்த்து : இரபோனி என்றாள். 
௮தற்கு : குருவே என்று அர்த்தமாம். 

17. யேசுகாதர் ௮வளை கோக்க: 
நீ என்னைக் தொடவேண்டாம், ஏனெ 
னில் நான் இன்னும் என் பிதாவினிட 

தீதில் ஏறிப்போகவில்லை. ஆனால் நீ 
என் சகோதரரிடத்திற்குப் போய்; 
நான் என் பிதாவும், உங்கள் பிதாவும், 
என் சர்வேசுரனும், உங்கள் சர்வேசுர 
னுமா யிருக்கிறவரிடத்திற்கு ஏறிப் 

போகிறேன் என்று அவர்களுக்குச் 
சொல்லு என்ஞார. 

18. ஆதலால் மரியமக்தலேனம் 

மாள் வந்து, கர்த்தரைக் கண்டேனெ 
ன்றும், இவைகளை எனக்குச் சொன்னா 
சான்றும் £ஷர்களுக்கு அறிவித்தாள். 

10. ஓய்வுகாளுக்குப் பின் முதல் 

நாளாகிய அன்று, சாயரட்சையுமாகி 
சீஷர்கள் கூடியிருக்க இடத்திலே யூதர் 
களுக்குப் பயந்து, கதவுகளும் பூட்டப் 

  

பட்டிருக்கையிலே, யேசுநாதர் வநத [. 
அவர்கள் ஈடுவே நின்றது : உங்களுக்குச் | 
சமாதானம் உண்டாவதாக! என்று 
அவர்களுக்குச் சொன்னார். (மாற், 
16-14; லக்.24-50; 1.கொ. 15-5.) | 

௨0. அவர் இப்படிச் சொன்னபின், 

தம்முடைய கரங்களையும் விலாவை 
யம் அவர்களுக்குக் காண்பித்தார். 
ஆகையால ௪லஷாகள அ௮ண்டவளனாக் 

கண்டு, சந்சோஷப்பட்டார்கள். 

21. மீளவும் யேசுகாதர் அவர்களை 
நோக்கி : உங்களுக்குச் சமாதானம் 
உண்டாவதாக! பிதா என்னை அனுப் 
பினதுபோல நானும் உங்களை அனுப் 
புகிறேன் என்ளுர், 

22. இவைகளைச் சொல்லி, அவர் 
கள் மேல் ஊதி: இஸ்பிரீத்துசாந்து 

வைப் பெற்றுக்கொள்ளும்கள் 

22... எவர்களுடைய பாவங்களை | 
மன்னிப்பீர்களோ, அவர்களுக்கு 
அவைகள் மன்னிக்கப்படும்; ,எவர்களு 
டைய பாவங்களை மன்னியா திருப்பீர் 
களோ, அவர்களுக்கு ௮வைகள் மன் 
னியாதிருக்கப்படும் என்ளூர். (மத். 
18-18.) 

21. யேசுநாதர் வர்தபோது பன்னி 

ருவரில் ஒருவராகய இதம் என்னப்படு 

இற தோமையார் அ௮வர்களோடுகூட 

இருக்கவில்லை.     

235,  இவ்வாக்கியத்தால் யேசுநாதர் பாவங்களைப் பொறுக்கவும் பொருதிருக்கவும் 

  

  தம்முடைய சஷர்களுக்கும் அவர்களைத் தொடர்க் த வரும் குருக்களுக்கும் ௮இகாரத்தைத் 

தக் தருளின இனால், பாவங்களை மன்னிக்கவும் மன்னிக்காதிருக்கவும் அவர்களை நடுவராக 
ஏற்படுத்தனாரன்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. நீ.தி செலுச்தும்படி. ஏர்படுக் தப்பட்ட நியா 
யாதிபதி குற்றவாளிகளுடைய பாதகங்களையும் அவைகளைச் சார்ந்த வரலாற்றையும் ௮றி 

ரீ தாலொழிய, அவைகளைச் சரியாய் வகையறுத்து நீதிசெலுத்தக் கூடாததுபோல, குரு. 

வானவரும் தம்முடைய ஞான அ௮.திகாரத்தைச் OF gus gas PGS சம்மிடத்தில் பாவப்பொ * 

௮.த்தலடைய வருறவர்களுடைய பாவங்களையும் அவைகளைச்சா ர்ந்த விஷயங்களையும் அதி 

யவேண்டியது ௮அவஏயமாமே. அவைகளை அநிவதற்குப் பாவசஙகர்ச்சனச்தைத் eas, 
வேறுவழி இல்லாத இனாலே, பாவங்களை மன்னிக்கவும் மன்னியா தஇிருக்சவும் யேசுகாசர் அதி 

சாரங் கொடுச்சபோதே, பாவ௫ங?ர்த்தன, த்தையும் கற்பித்சாரொன்பது நிச்சயம். |   
 



1909. அருளப்பர் 81-ம் அதிகாரம். 
  

25. ஆகையால் மற்றச் -சீஷர்கள் : 
சுவாமியைக் சண்டோமென்று அவருக் 
குச்சொன்னபோறு, அவர்: கான் ௮வ 
ரூடைய கரங்களிலே ஆணிகள் ௮றை 
நச துவாரத்தையும் கண்டு, அணிகள் 
இருரஈ்த இடங்களிலே என் விரலையும் 

ட்டு, ௮வருடைய விலாவில் என் 
கையையும் இட்டாலொழிய நான் விசு 
வசிக்கமாட்டேன் என்று அவர்களுக் 
குச் சொன்னார். 

i 
ர 

  
.. 20. எட்டு நாளைக்குப்பின், மறுபடியும் 
! அவருடைய ௪ஷர்கள் விட்டுக்குள்ளே 

, இருக்கையில் அவர்களோடு தோமை 
யாரும் இருந்தார். அப்பொழுது கத 

| வுகள் பூட்டியிருக்க, யேசுராதா வந்து, 

' ஈடுவில் கின்று : உங்களுக்குச் சமாதா 
னம் உண்டாவதாக என்ரூார். 

்' 97. பின்னும் ௮வர் தோமையாரை 

' நோக்கி : இங்கே உன்விரலை இடு, என் 
கரங்களைப் பார், உன் கையை ரீட்டி 
' என் விலாவிலே வை, ௮விசவாசியாய் 
இராமல், விசுவாசியாய் இரு என்று 
| இருவு ளம்பறு றினா. 

29. கோமையா அவருக்கு மறு 

| மொழியாக : என் ஆண்டவரே, என் 

' தேவனே என்ஞுர். 

. 99, யேசுநாதர் ௮வரை நோக்கி: தோ 
| $ ௪ * ௪ டர 

. மாஸ், ரீ என்னைக் கண்டதினலைல்லோ 
விசுவசித்தாய். காணாதிருந்தும், விசு 
வகித்தவர்கள் பாக்கியவான்கள் என் 

.... 30. அன்றியும் இந்தப் புஸ்தகத்தில் 

, எழுதப்படாக வேதகேக அற்புதங் 
{ . ச . . 

seri Cuan gt ginipem_u Papi 
கள் முன்பாகச் செய்தருளினார். (௮௬ 
21-25.)       

91. அனால் யேசுநாதர் சர்வேசுர 
னுடைய சுதனாகிய கிறீஸ்துகாதசெ 
ன்று நீங்கள் விசுவசக்கும்பொருட்டும், 
விசுவசித்து, ௮வருடைய காமத்தினா 
லே (நித்திய) சிவியத்தை ௮டையும் 
பொருட்டும் இவைகள் எழுதப்பட்டி 
ருக்கின்றன. 

21-ம். அதிகாரம். 

யேசுநாதர் இபேரியாத் என்னும் கடலோ 

ரத்தில் தம்முடைய சீஷர்களுக்குத் தரி 

சனையாகி, இராயப்பரைத் இருச்சபைக 
குப் பிரதான மேய்ப்பனாக ஏற்படுத் இன 

வரலாறு. 

1. இவைகளுக்குபபின் Cus நாதா 
திபேரியாதி எனனுங கடலோரத்தில் 

மறுபடி.டம் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு தி 

தம்மைக் காண்பிததாா. அவர் காண் 

பித்சு விசுமாவது : 

2. சீமோன் இராயப்பரும், இதீம் 
சன்னப்படுகிற கதோமையாரும், சலி 
மலேயா நாட்டுக் கானாஷசானாகிய ந்த் 
கனயேலும், செபதெயுளின் குமார 
ரும், அவருடைய சிஷாகளில் வேறு 

இரண்டுபேரும் கூடி.பிருக்கையில், 

5. இராயப்பர் அவர்களை 'கோக்கி ; 
மீன்பிடிக்கப் போகிறேன் என்ளூர். 
அதற்கு அவர்கள் : காங்களும் உம் 
மோடுகூட வருகிறோம் என்றார்கள். 
அவர்கள் புறப்பட்டு, படகேறிஞர்கள் ; 
பினும் ௮ந்த இராத்திரி அவர்கள் 
ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை. 

4. ஆனால் விடியற்காலமானபோ து 
யேசுநாதர் கரையிலே நின்ளுர். ge 
லும் ௮வர் யேசுநாதர் என்று சீஷர்கள் 
அறியாதிருந்தார்கள். 

    

A 29, யேசுகாதர்சுவாமி உலகத்திலிருந்தபோது ௮வனாக் கண்டு, அவர்பேரில் விசு 
' வாசமாயிருர்தவர்களைவிட யேசுநாதர்சுவாமி மோக்ஷத்துச்கு ஆரோகணமானபின், ௮ப் 
' போஸ்தலர்களும் அவருடைய ஸ்தானத்திலிருக்கறெ குருப்பிரசா இகளும் போதஇக்கெற உப 
"தேசத்தைக்கேட்டு, யேசுகாதர்சுவாமியைக் காணாதிருக்தாலும் அவர்மேல் விசுவாசமாயிருச் 

' இறவர்கள் ௮.௧ பாக்யெவான்௧ளென்று இதனால் ௮.திர் துகொள்ளலாம்.  



5. அப்பொழுது யேசுநாதர் galt 
|adcrCora@: பிள்ளைகளே, உங்களிட 
தீதில் ஏதாகிலும் கறிபதார்த்தம் உண் 
டோ என்று கேட்டார். அதற்கு ௮வர் 
கள : ஒன்றும் இல்லை என்ஞார்கள். 

0. அப்பொழுது ௮வர் அவர்களை 
கோக்க: படடஇன் வலது பக்கத்திலே 
வலையை விசுங்கள், உங்களுக்கு அகப் 
படும் என்ளுர். அப்படியே ௮வர்கள் 
வலையை வீச, அகப்பட்ட மீன் மிகுஇயி 
னாலே ௮தை இமழுக்கமாட்டா இருர் 
தார்கள். 

7. அப்பொழுது யேசுநாதர் சி.கே 

இத்திருந்க அந்தச் சீஷன் இராயப்ப 
னாப்பார்த்து: ௮வர் சுவாமிசான் என் 
மூர். சுவாமிசானென்று சீமோன் இரா 
யப்பர் கேட்டமாத்திரத்இில், உடை 
யில்லாதிருக்கதினாலே, தன் வஸ்திரத் 
தை இடையில் சுற்நிக்கொண்டு, கட 
லிலே குதித்தார். 

8. மற்றச் சீஷர்கள் மச்சங்களுள்ள 
வலையை இழுத்துக்கொண்டு, படகோ 
டே கரைக்குச் சேர்ந்தார்கள். ஏனெ 
னில் ௮வர்கள் இருக்கது கரைக்கு இரு 
தாறு Eps மயொ plus தூரமல்ல. 

0, அவர்கள் காயில் இதங்கினவு 
டனே, கணல்மூட்டி அதன்மேல் 9 இரு 
மீன் 'வைத்திருக்கெதையும் அப்பத் 
தையுங் கண்டார்கள். 

10. யேசுகாதர் அ௮வர்களைநோக்கி : 
நீங்கள் பிடித்த மீன்களில் கொஞ்சங் 
கொண்வொருங்கள் என்றுசொல்ல, 

||. சமோன் இராயப்பர் படகிலேறி, 
மூற்றைம்பத்துமூன்று பெரிய மச்சங் 
களால் நிறைக்க வலையைக் கணாயில் 
இழுத்துக்கொண்டுவர்தார. அத்தனை 
மச்சங்களிருந்தபோதிலும் வலை கிழிய 
வில்லை. 

12. அப்பொழுது யேசுகாதர் ௮வர் 
களைகோக்கி : வாருங்கள், சாப்பிடுங் 
கள் என்றார். ௮வர் சுவாமிகானென்று 
அவர்கள் APOE பக்தி. 

அருளப்பர் 91-ம். அதிகாரம். 

  
  
ன் குமாரனாகிய சீமோனே, பன்னை 

நேசிக்கருயோ ie Oe. 

சொல்ல, ௮ வா : , ஆண்டவ 

டநான் உம்மை க்க த நேனென்று உம 
க்குத் தெரியுமே என்ஞுர். 

முது ௮வர் அவரை நோக்கி: 

  
  

யமர்ந்தவர்களில் ஒருவரும் : நீர் யார். 
என்று ௮வரை விவைத் அணியவில்லை... . 

18. மேலும் யேசுகாதர் வந்து, ay | 
பத்தை எடுத்து, அவர்களுக்குக் கொ. 
டுத்தார். அதுபோலவே மச்சத்தை 
யுங் கொடுத்தார். 

14. யேசுகாதர் மரித்தோரிடத்திலிரு 
bg உயிர்த்தெழுந்தபின்பு இது மூன் 

ம் விசையாகத் தம்முடைய சஷர்க 
ளுக்குக் தரிசனையானார். 

15. அவர்கள் அ௮சனஞ்செய்த 
பின்பு, யேசுகாதர் சீமோன் இராயப் 
பணாப் பார்த்து: யோவானின் குமா 
ரனாகிய சீமோனே, இவர்களிலும் நீ 
என்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறுயோ 
என, அவர் : ஆம் ஆண்டவரே, நான் 
உம்மை கே௫ிக்கிறேனென்று உமக்குத் 
தெரியுமே என்று அவருக்குச் சொன் 
னர். அப்பொழுது ௮வர் ௮வரை 

கோக்கி : என் ஆட்டுக்குட்டி களை மேய் 
ப்பா யாக என்ரு, 

16. யோவானி மறுபடியும் ௮வா : 

அப்பொ 

என் 
ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக என் 

மூர். 

17. அவர் மூன்றாம் முறையும் ௮வ 
ரை நோக்கி; யோவானின் குமார 
தய மோனே, என்னை சேசிக்கிருயோ 
என்றா. என்னை கநேசிக்கிராயோ 
என்று Haut மன்னார் கரம் சன்னைக் 

கேட்டபடியினாலே, இராயப்பர் Be 
னப்பட்டு : அண்டவரே, உமக்கு எல் 
லாக் தெரியுமே. கான் உம்மை கேசிக் 
இறேனென்று நீர் ௮றிவீரோ என்றார். ல 
அப்பொழுது யேசுநாதர் அவருக்குத் | 
இருவுளம்பற்றின தாவது : என் அடு 
கா மேய்ப்பாயாக. 
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904 அருளப்பர் 91-ம் அதிகாரம். 
  

18. ரீ இளம்பிராயமாயிருக்கையில், | சுவாமீ, இவர் காரியம் என்ன என்று 
உன் இடையை நீயே கட்டிக்கொண்டு, | கேட்க, 
க்் இஷ்டமான இடங்களில் ஈட 

ரிந்தாய். அனால் முதிர்ந்த வய 
தாளியாகும்போ அ, நீ உன் கரங்ககா 
நீட்ட, வேறொருவன் உன் இடையைக் 
கட்டி, உனக்கு இஷ்டமில்லாக இடத் 
துக்கு உன்னைக் கூட்டிக்கொண்டு போ ! மர: 

வான் என்று மெய்யாகவே, மெய்யா 93, கையால் அந்தச் ஷேன் மரி 

கவே உனக்குச் சொல்லுறேன் என் : ப்பதில்லையென்இ௫ற பேச்சு சகோதரர்க 
ரூர். (3. இராய. 1-14.) | ளுக்குள்ளே பரம்பிற்று, ஆயினும் 

19. எவ்வித மரணத்தினாலே அவர் நான் வருந்தனையும் ௮வன் இப்படியே. 

| 

299 யேசு an ot Op த்தியுத்தா ரமாக? 

நான் வருர்தனையும் இவன் இப்படியே 
இருக்கச் சஇத்தமாயிருக்கிறேன், உன 
க்கு என்ன? நீ என் பிறகே வா என் 

  
சர்வேசாரனை மகிமைப்படுத்தப் போகி ; இருக்கச் இத்தமாயிருக்கதேன், உன 
ரூொன்பகைக் குறிக்கும்படி இப்படிச் ! க்கு என்ன என்று யேசுகாதர் சொன் 
சொன்னார். இகை அவர் சொன்ன : னாரொழிய, ௮வன் மரிப்பதில்லை என் 
பின்பு ௮வரை நோக்கி; என்னைப் பின் : நு சொல்லவில்லை. 
சென்று வா என்ஞார். 

2]. அர்தச் ஷெனே டஇவைகமாக | 

குறித்துச் சாட்டு சொல்லி, இவைகளை 
யம் எழுகினவன். அவன் சாட்சியும் 

உண்மையென்று அறிவோம். 

20. இராயப்பர் திரும்பிப்பார், த்து 2 

யேசுகா தரால் சிகேகிக்கப்பட்டவரும், 
இரா ப்போ சனத்தில் ௮வருடைய மார் | 

பில் சாய்ந்துகொண்டு. சுவாமீ, உம் 
மைக்காட்டிக்கொடுப்பவன் யாரென்று 25. யேசுநாதர் செய்தருளிய வேறு 

கேட்டவருமாகிய அந்தச் சிஷன் பின் ௮கேகங் காரியங்களும் உண்டு. ௮வை 
ளால் வருகிறதைக் கண்டா. (௮௬. தள் ஓவவொன்ுக எழுதப்படுமானால், 
13-22.) ழு தவேண்டிய புஸ்ககங்களை உலக 

21. கையால் gowns sam | Cre கொள்ளமாட்டாதென்று எண்ணு 
டபோது, யேருநாதரை கோக்க: இலேன். (௮௬. 20-30,)   
  

18. வேஹொருவன் உன் இடையைக் கட்டி. உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்துக்கு 

உன்னைச் கூட்டிக்கொண்டு போவானென்பதற்கு அர். ச்தமேசெனில், வேச விரோதிகள் 

உன்னைப்பிடித்துக் கட்டிச் சுபாவச் துக்குப் பிரியமற்ற வகையாய் உன்னைச் சிலுவையிலறை 

ந்து கொல்லும்படி. கொலைக்களச்துக்குக் கொண்டுபோவார்கள் என்பதேயாம். 
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அப்போஸ்தலருடைய 

நடபடிகள். 
  

  

  

  
  

முதல் அதிகாரம், 

யேசுராதர் பரலோகத் தக்கு ஆரோகணமா 
னதும், யூதாசுக்குப் பதிலாக மத்தி 

"யால் அப்போஸ்சலப்பட்டச் துக்கு ஏற் 
படுத்தப்பட்ட தும். 

1-2. ஓ, தெயோபிலே, யேசுநாதர் 
தாம் தெரிந்துகொண்ட அப்போஸ் 
தலர்களுக்கு இஸ்பிரீத்துசாந்துவின் 

பேரால் கட்டகாயிட்டு, (பரலோகத்து 

க்கு). தரோகணமான நாள்வரையில் 
அவர் செய்யவும் போக்கவும் தொட 
ங்கின யாவற்றையுங்குறித்து நான் 
முந்தின பிரபந்தத்தை உண்டுபண்ணி 

னது மெய்யே. 

8. அவர் பாடுபட்டபின்பு, நாற்பது 

நாளளவும் அவர்களுக்குத் தரிசனையு 

மாகி, சர்வேசுரனுடைய இராச்சயத் 
கைக்குறித்தும் பேசி, ௮கேகர் திருஷ் 

।' டாந்தங்களால் அவர்களுக்குக் தம்மை 

உபிரோடிருக்கிறவராகக் காண்பித் 

BUT, 
ர் 

  
  

4, மேலும் அவர்களோடு ௮வர் 
போஜனம் பண்ணுசையில், அவர்கள் 

எருசலேம் நகரா விட்டுப் போகாமல், 
பிதாவின் வாக்குச் கத்தத்திற்காகக். கா 
க்திருக்கும்படி, அவர்களுக்குக் கட்ட 
ளையிட்டுத் திருவுளம் பத்தின தாவது : 
இந்த வா க்குத் தக்கக்தை என் வாய்ப் 

படக் கேட்டீர்களே, ( மத், 8-2; ஓக், 

91-40.) 

5. அசேதெனில் அருளப்பர் ஜலத் 
தால் ஞானஸ்நானங்கொடுத்தார். நீங் 
களோ இந்த நாட்களுக்குக் கொஞ்சத் 
துக்குப்பின், இஸ்பிரீத்.துசார் துவினால் 
ஞானஸ்கானம் பெறுவிர்கள் என்ளுர், 
(லூக். 34-2],) 

0. ஆகையால் கூடிவந்திருர்தவர்கள் 
வரைநோக் : அண்டவரே, இக்கா 

லத்திலே இஸ்ராயேல் இராச்யேத்தை 
தீதிரும்பவும் ஏற்படுத்துவிரோ என்று 
கட்டார்கள், 

  

1. கேயோபிவே என்பதற்கு தெய்வபக்தன் என்றர்த்தமாம். அர்ச். வூச்காஸ் என் 

uaGr Big ஆகமத்தை எழுதினவர், அவர் எழுஇன சுவிசேவச்சைச் தம்முடைய முர 

இன பிரபந்தமென்று இவ்வசனச்தில் குறிக்கிறார் என்றறிக, 

4.  இக்கே சொல்லப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்த,ச்சம் 2-ம் ௮.தி. 17-ம் வசன முதல் ் 

21-ம் வசனங்கள் வரையிலும், இசையாஸ் 44-ம் அ.தி. 3-ம் வசனத்திலும் யோவேல் 3-ம் 

௮. 8-ம் வசனத்திலும் சொல்லப்பட்டபடி இஸ்பிரீச்.துசார் துவின் வருகை என்றறிய 

வும். 
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அப்போஸ்தலர் நடபடி. 1-ம் அதிகாரம், ் 
  

7. அதற்கு Har: பிதாவானவர் 
தம்முடைய அஇக்கத்தில் வைத்திருக் 
கிற காலங்களையாவது கிமிஷங்ககாயா 
வது ௮றிவது உங்கள் காரியமல்ல. 

8. அனால் உங்கள்மேல் எழுர்தருளி 
வரப்போகிற இஸ்பிரீத்துசார்லுவின் 
வல்லமையை நீங்கள் அடைந்து, எரு 
சலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் 
சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசிமட் 
டும் எனக்குச் சாட்செளாயிருப்பிர்கள் 
என்ளூர். (௮ப். 2-2; லூக், 24-48,) 

9 gui இவைகளைச் சொன்ன 
பின்பு, அவர்கள் பார்க்துக்கொண்டி 
ருக்க, உயர எழுந்தருளினார். ௮ப்பொ 
மூ ஓர் மேகம் வந்து அவர்களுடைய 

கண்களுக்கு ௮வரை மறைத்தது. 

10. ௮வர் பரலோகத்துக்கு எழுக் 
தருளிப்போகிறதை அவர்கள் கூர்நது 
பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில், இதோ 
வெள்ளுடையணிகதவர்களாகிய இர 
ண்டுபேர் அவர்கள் அருகே வரது 

நின்று, 

11. அவர்களை கோக்க: கலிலேய 
மனிதேோ, நீங்கள் ஏன் வானத்தை 
அண்ணாரதுபார்த்துக்கொண்டு நிற் 
கிறீர்கள் 1 உங்களிடத்தினின்று பர 

லோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட் 

ட இந்த யேசுநாதர் எப்படிப் பரலோ 
கத்துக்கு எழுந்தருளிப்போகக் கண் 
டார்களோ, அப்படியே இரும்பவும் வரு 

வார் என்ருர்கள். 

  
| 

12. அப்பொழுது ௮வர்கள் ௭௬௪ 
லேமூக்குச் சமீபமாய் ஓர் ஓய்வுகாள் 
பிரயாணத்துக்குள் இருக்கிற ஒலிவ 
மலை என்னப்பட்ட மலையிலிருக்து, 
எருசலேமுக்குக் இரும்பிப் போனார் 
கள. 

19. அவர்கள் அவ்விடத்தில் சேர் 
ந்து, மேல்விட்டில் ஏறினார்கள், ௮இ 
லே இராயப்பரும், அருளப்பரும், யாக 
ப்பரும், பெலவேந்தாரும், பிலிப்புவும், 
தோமையாரும், பர்த்தலோமேயும், 
பத்தேயும், அல்பேயுவின் குமாரனாகிய 
யாகப்பரும், செலோக்தெஸ் என்னும் 
சீமோனும், யாகப்பருடைய ௪கோதகர 
னாகிய யூகாவும் தங்கியிருக்கார்கள். 
(06. 10-2; wre. 3-16; 6-14.) 

1-1. இவர்கள் எல்லாரும் ஸ்திரீகளோ 
டும், யேசுநாதருடைய தாயாராகிய 
மரியம்மாளோடும் அவருடைய சகோ 
தரரோடும் ஒரே மனமாய் ஜெபத்தில் 
நிலைத்திருந்கார்கள். (மாத், 0-8) 

15. அ்காட்களில் ஏறக்குறைய 
தாற்றிருபதுபேோர ஒருமிக்கக் கூடியி 
ருக்சையில், இராயப்பர் சகோதரர் 
நடுவே எழுகதுகின்று சொன்னதா 
வது: 

16. சகோதாரானவர்களே, யேசு 
நாதரைப் பிடி க்தவர்களுக்கு வழிகாட். 
டியாயிருக்த யூகாஸென்பவனைக்குறித் 
துத் தாவிதின் வாக்கினால் இஸ்பிரீத்து 
சாந்துவானவர் ஏற்கனவே வசனித்த 
வாக்கியம் கிறைவேறவேண்டும். (சக், 
40-10; ௮௬. 13-18.) 

ஒதை வடசமைவதுவவமவதகவை. மலரக. கண ஒர்   

12, 
ன்று சொல்லப்படும் 

௧௮   ப.ராமரித் துக்கொண்டு வரச புண்ணியவஇகளாம். 
தரம், மாற். 15-ம் ௮தி. 41-ம் வசனங்களிலும் காண்க, 

10. இரண்டுபேர் என்பது அர்ச், அருளப்பர் சுவிசேஷம் 20-ம் ௮இி. 12-ம் வசனத் 
தில் சண்டபடி. மனித ரூபமாய்த் தோன்றிய இரண்டு சம்மனசுக்கள் என்றறிக. 

ஒர் ஒய்வுகாட் பயணமென்பது, ஏறக்குறைய முக்கால் நாழிகை வழித் தூரமெ 
ஓய்வு நாட்களில் யூதர்கள் தாங்களிருக்கற இடத்துக்கு முக்கால் 

நாழிகைத் தாரத். துக்கு அதிகமாய்ப் போக உத்தரவு இருக்ச இல்ல, 
14, இதில் சொல்லப்பட்ட ஸ்.திரீகள் கலிலேயா காட்டிலிருந்து வர்.து, யேசுகாதருச் 
அப்போஸ்தலர்களுக்கும் ஊழியஞ் செய்து தங்கள் சொந்தச் செலவினால் அவர்களைப் 

் மத். 27-ம் ௮இ, ௦௦-0-ம் வசனங்களி       சூட areata



  

‘ aun seulement பவடய ene ete ee anne bbe ten ் விபவ அட்டம் thst tartan, 
  

  
அவர் பாலோகத்துக்கு எழுந்தருளிப்போகுறதை அவர்கள் கூர்த்து பார்ச் துக் 

கொண்டிருக்கையில், இதோ, வெள்ளுடையணிக்தவர்களாகிய இரண்டுபேர் அவர்கள்* 

அருகே வந்து நின்முர்கள். 

| (௮ம், 1-10.) 

| 
| 
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% இவர்களெல்லாரும், ஸ்.திரீகளோடும், யேசுகாசருடைய தாயாராடிய மரியம்மா 

ளோடும், அவருடைய சகோதரரோடும் ஒஓரேமனமாய் ஜெபச்தில் நிலைச் இருந்தார்கள்.” 

(அப். 1-14.)  



wl 

அப்போஹ்தலர் நடபடி. 1-ம் அதிகாரம், 207 
சலையகவவகைவையகிம. மஸுவயஅவழவடய டு வலது கடி, 

  

  

17. ௮வன் ஈமக்குள் ஒருவனாக எண் 22. ஒருவன் அ௮ருளப்பருடைய 
ணப்பட்டிருந்ததுமன்றி இகத ஊழிய | ஞானள்கானம் கொடங்கி, யேசுநாதர் 
த்திலே ஜா பங்கு அடையவும் ௮இர் நம்மிட த்தினின்று எழுந்தருளிப் போ 

ஷ்டம் பெற்றிருந்கான். ன நாள்வரையில் ஈம்மோடுகூட (இரு 
ந்தவணாய) அவருடைய உத்தானத்திற் 

18. ஆயினும் ௮வன் அ௮ரிதத்தின் குச் சாட்சியாய் இருக்கவேண்டியது 

கூலியைக்கொண்டு ஜார் நிலத்தைச் FLD என்மனார், 

பாதித்து, நரான்றுகொண்டான். ௮வன் 
வயிறு வெடித்து, அவன் குடல்களெல் 
லாஞ் சிகறிவிழுந்கன. (மத். 27-7.) 

ey é 24. அப்பொ ழுது அவர்கள் யுஸ்.து 
ஸ் என்னும் காரணப்பெயரையுடைப | 

பாரசபா என்னப்பட்ட யோசேப்பும், ' 
we Buin Kin அய இருவரையும் குறி 

19. இறு எருசலேமிலுள்ள குடி பட்டு, 
கள் யாவருக்கும் கெமியலாயிருக்கி | 
றம... இஇனிமிகதம் ௮௩௧ நிலத்துக்கு 24. ஜெடிக்துச் சொன்னதாவது : 
அவர்சளுடைய பாஷையிலே இரத்த | சகலருடைய இருதயங்களையும் அறிந் 
நிலம என்று அர்த்தமுள்ள ௮செல்த இருக்கிற அண்டவே, 

மா என்று பெயருண்டாயிற்று. 

  

2௦. யூதாஸ் என்பவன் தனக்குரிய 

20. சங்கர அகமத்துலே. அவர்கள் இடத்துக்குப் போகும்படி தன முத்தி 
1 ததால் தவறவிட்ட இர்ச ஊழியத்துக் 

கும் ௮பபோஸ்தலத்துவக் துக்கும் இவ 

விருவரில் தேவார் தெரிகதுகொண்ட 

ஒருவரை சங்களுக்குக் காண்பித்தரு 

இல்லிடம் பா/தாக, அதில் குடியிருக்க 
ஆள ற்று (போக என்றும், அவனுடை 
ய மேற் சாசனத்தை மதியருவன் 

கைக்கொள்ள என்றும் எழுதியிருக்க , 
ng. (0. 68-265 108-8.) ் ப என்று கல 

20. பின்னும் அவர்கள்மேல் €ட்டு | 
். 91. கையால் ஆண்டவராகிய யே | ப்போட, உட்டு மததியாஸ் பேருக்கு | 
சநாதா் ஈமக்குள் வது போன காலமெ ! விழூசதது. ஆதலால் அவர் ப.இனொரு ' 

'ல்லாம் ரம்மோடு சே/௩டஇரரக இ அபபோஸ்தலர்களோடுகூடச் சேர்த் 
| மனிதர்களில் துக்கொள்ளப்பட்டார், | 

      
— ve வலயம் வெல் the oe 

| 17. சேவ ஊழிபமாகிற அப்போஸ்சலப் பட்டமும் குருப் பட்டமும் அவனவனு 

டைய புண்ணிய பேறு களுக்குச் சம்பாவனையாக அல்ல ; அரோனைப்போலச் சர்வேசுரனு 
டைய விசேலீ கிருபையால் செரிர் ககொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு மாத்ரம் இடைக்குமெ ' 

| ன்ற இழ௦ அப்படிப்பட்ட பாச்9.பமான அ௮ழைச்சலை அதிர்ஷ்டமென்று சொல்லலாகும், 
| 

22. யேசுராசர் அர்ச். இராயப்பரைக் தம்முடைய திருச்சபைக்கு ௮ஸ்.இவாரச் சல். 

லாசவும், தலைவராகவும், பிரசான மேய்ப்பராகவும் ஸ்சாபிச்சபடியால், யேசுநாதர் இவ்வு | 

லகத்சைவிட்டுப் பரலோகத்துக்கு எந்தருளினபின் அ.த்திருச்சபை கூடின முதல் கூட் 

| டத்திலேயே அர்ச். இராயப்பர் ௮ர்த மேலான அதிகாரத்தையும் ௨ *இியோகத்தையும் 
செலுச் அறசைச் காண்கிரோம். எப்படியென்றால் யேசுசாதர்தாமே ஏற்படுத்தின அப் 

போஸ்தலப் பட்டத்தில் யூதாசுக்குப் பதிலாக வேறொருவரை ஏற்படுத்துவது இருச்சபை 

யில் ஈடக்கும் அதிகாரச் செய்கைகளுக்குள்ளே மேலான ௮ இசாரச்செய்கை என்இறதற்குச் 

சர்சேகமில்லை. இதற்கு அர்ச், இராயப்பரோ முயற்சி பண்ணுகிறதையும், அவர்ஃசெய்ற 

மூயத்சிக்கு மற்ற அப்போஸ்தலர்களும், இருச்சபையைச சேர்க்த சகலரும் இணங்குக ததை 

யும் காண்கிறோம். 
கிவ்கவல்வபவ்வையவைதவையங்கா அனிய யம க்ஸ்   les தை. -” Soci அகவ அவதைககையுவவ வப வமதவைனதில் வமல் 
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"| 298   அப்போஸ்தலர் நடபடி. 2-ம் அகாரம். 
  

! 2-ம். அதிகாரம். 

இஸ்பிரீத் துசாஈ் துவானவர் சீஷர்கள்மேல் 
இறங்னெதும், இராயப்பர் பண்ணின 
மூதல் பிரசங்கத்தில் கூவாயிரம்பேர் 
மனந் திரும்பினதும், முதல் இறீஸ்து 
வர்களுடைய சு௫ர்த ஒழுக்கமும். 

1. பின்னும் பென்சத்தேகோஸ்தே 
| "என்னும் நாட்கள் தேடிவா கையில் ௮வ 
ர்கள் எல்லாரும் ஓரே இடக்தில் ஒரு 
அத்சிருந்கார ர்சள். 

  
அப்பா. து பலத்த காடி. & 

டதா Gun ல, Bie Otros வானக்தினின் 
று ஓர் முற ழக்கமுண்டா௫, அவர்கள் 

உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுமையும் நிர 

பபிற்று, 

3. அல்லாமலும், ௮க்கனிம௰ம்போ 
ன்ற பிரிக்க நாவுகள் அவர்களுக்குத் 
தோன்றி, அவர்களில் ஒவ்வொருவர் 

(மேலும் வக்து தங்கினது. 

4. அவாகள் எல்லாரும் இஸ்பிர்த் 
அசாக்துவினால் நிரப்பப்பட்டு, பேசும் 
படிக்கு  இஸ்பிரீத்துசாக்துவானவர் 
அவர்களுக்குக் கொடுக்க வரத்தின் 
படியே பற்பல பாஷைகளில் பேசத் 
தொடங்கினார்கள். (மத். 1]: ப், 

11-16; 1 Gar, 12-10.) 

  
5. அப்பொழுது வானத்தின் க&ீமு 

ள்ள சகல தேசத்தாரிலுமிருந்து வறக 

மில் வா சம்பண்ணினார்கள். 

6. இந்தச் சத்தம் உண்டாகவே, இர 

ளான ஜனங்கள் கூடிவந்து, ௮வனவன் 

1,   

  
      

பத்திமான்களான யூதாகள் எருசலே 

பென்த்தேகோஸ்தே நாளென்பது இஸ்ராயேல் ஜனங்கள் எஜிப் துநாட்டை. 

விட்டுப் புறப்பட்ட ஐம்பதாம் காள் €னாய்மலையில் சர்வேசுரன் மோமீசனுக்கு வேதகற்பனை 

கொடுத்ச நாளாமே, அ௮ந்தகாளை யூதர்கள் முக்யெமான இருசாளாகக் கொண்டாடி வருவா | 

ர்கள். இதச் இருநாளுக்குப் பற்பல தூர தேசங்களிலிருர் ஐ யூதர்களும், வேதத்தை ௮2 

1 சரிக்கும் புறஜா இயாரும் இரளாய்க் கூடி.வருவது வழக்கமாம். 

தன் தன் பாஷையில் ௮வர்கள் பேசுவ 
தைக் கேட்டு, மனதில் மயங்கினார்கள். 

. ஆதலால் எல்லாரும் பிரமித்து 
அச்சரியப்பட்டுச் சொன்னதாவது 2 
இதோ, பேசுகிற இவர்கள் எல்லாரும் 
கலிலேயரல்லவோ ? (மாத. 14-70.) 

8. அப்படியிருக்க, நம்மில் ஒவ்வொ 
ருவரும் நமது ஜென்மப் பா ஷைகளில் 

இவர்கள் பேசுறதைக் கேட்கிற । 
மே.  இகெப்படி.? 

0), பார கதிரும், மேதியரும், எலா 

மித்தாரும், மெசபொத்தோமியா, யூ 

தேயா, கப்பதோ௫ியா, பொந்து, ஆசி 
Lit , 

10. பிரிஜியா, பம்பிலியா, எறிப்து 

என்னும் தேசங்களிலும், சரோனுக்குச் 

சமீபமான லிபியா நாடுகளில் விக்கிற 

வர்களும், புற தேசத்தாரான உரோ 

மையரும், 

11. யூதர்களும், யூதாமா ர்க்கத்தைக் 

கசைப்பத்றினவர்களும், கோ ESOL, 
அரபியருமாகிய நாமெல்லோரும் நம் 

முடைய பாஷைகளில் இவர்கள் சா. 

வேச ரனுடைய மகத்துவமான காரிய | னு அ 
ங்சளைப் பேசக் கேட்கிறோமே என் 
(yt Baw. 

  
12. அப்படியே எல்லாரும் பிரமித் 

அ ஆச்சரியப்பட்டு, ஒருவன் ஒருவனை 

Gorge: இதற்கு அர்த்கமேது என் 
மூர்கள், 

13. ஆனால் மற்றவர்கள் ஈகைத்து 2 
இவர்கள் மதுபானத்தால் நிறைந்திரு 
க்கிரார்கள் என்ஞர்கள். 

  
  aoa



  

  

... அப்போஸ்தலர் நடபடி 2-ம் அதிகாரம். 

  

  

] 14. அப்பொழுது இராயப்பர், பதி 
। னொரு பேரோடுங்கூட கின்று, தமது 
சத்தத்தை உயர்த்தி அவர்களுக்கு வ௪ 
னித்ததாவது: யூதர்களே, எருசலே 
மில் விக்கும் சமஸ்த ஜனங்களே, 
இதை நீங்கள் ௮றியக்கடவிர்கள்; என் 
வார்த்தைகளையும் உங்கள் காதுகளில் 

வாங்கிக்கொள்ளுங்கள். 

19. இப்பொழுது விடிந்து மூன்ரும் 
மணியாயிருக்க, நீங்கள் எண்ணுகிறது 
போல இவர்கள் வெறிகொண்டவர்க 
ளல்லவே.   10. அனால் இது யோவேல் என் 

| னும் தீர்க்கதரிசியால் சொல்லப்பட்ட 
"காரியமாயிருக்கின்றது. 

17. (அதாவது) கடை காட்களிலே 
சகல மாம்சத்தின்மேலும் என்னு 
டைய இஸ்பிரீத் துவினின்று எடுத்துப் 

(பொழிவேன். அப்பொழுது உங்கள் 
, குமாரர்களும் உங்கள் குமா ர தீதிகளும் 
 தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுவார்கள். உங் 
கள்வா லிபாகள் காட்சிகளைக் காண்பா 

உங்கள் மூப்பர்கள் சொர்ப்ப 
னங்களை அடைவார்கள். (இசை, 

| 44-53 ; யோவெல். 2-28,) 
| 

டர் க ள். 

18. மெய்யாகவே அந்காட்களிலே 

ன் அடியார்பெரிதும் என் அடியாள் 

    

    

கள்பேரிலும் என் இஸ்பிரீ த்.துவினின் | 
௮ எடுத்துப்பொழிவேன். அவர்களும் | 
தீர்க்கசரிசனஞ்சொல்லுவார்கள். 

19. அன்றியும் உயர வானத்திலே |. 
அற்புதங்களையும், தாழ பூமியிலே இர 
த்தம், ௮க்கனி, புகையாவியாகிய ௮ | - 
சயங்களையும் காட்டுவேன். 

20. ஆண்டவருடைய பெரிதும் பிர 
பல்லியமுமான நாள் வருமுன்னே சூரி 
யன் இருளாகவும், சந்திரன் இரத்தமய 
மா கவும் மா MAG. IT LD, 

  
21. அப்பொழுது ன 

தெனில், .உண்டவருடைய காமத்தைத் 
தொழுதுகொள்ளுகிற எவ னும் இட். 
சிக்கப்படுவான் என்று கர்த்தர் திரு 

வுளம்பற்றுகிறார் என்பதே. ( யோ! 
வெல். 2-32; Grr, 10-13.) 

22. இஸ்ராயேல் ஜனங்களே, இந்த 
வார் த்தைகளைக் கேளுங்கள் ; நீங்களும் | 

அறிந்திருக்கிறபடி யே, சர்வேசுரன் 
உங்கள் மத்தியில் ஈசரேயனாயெ யே, 
சுரா தரைக்கொண்டு செய்தருளிய வல் ! 
லப செய்கையினாலும், புதுமைகளினா 
லும், அ௮திசயங்களினாலும் உங்களுக் 
குள்ளே அவர் சர்வேசுரனால் அங்கக 

. ரிக்கப்பட்ட மனி கனாபிருக்கு | 
  

| 

ட்டது 
| 

Sink த மூன்றாம் மணி என்பது இக்காலத்தின் கணக்கின்படி. காலை ஒன்பது   மணியாகும். அன்று யூசர்களுக்குப் பென்ச்சேச்கோஸ்தே என்னும் பெரிய பண்டிகை நா 

ளாயிருக்தது. அவர்களுக்குள்ள ஆசா ரகிதன்படியே அப்படிப்பட்ட பண்டிகை நாட்களில் | 

மத்தியானத்துக்கு 6H ஒருவனும் விருந்தாடுவதில்லை. அகையால் அப்போஸ்தலர்கள் | | 

இன்னும் புசிக்கவுமில்லை குடிச்சவுமில்லை யென்றும், ஆகையால் அவர்கள் வெறியால் பேசு | 

வதில்லையென்றும் அர்ச். இராயப்பர் அவர்களுக்கு ரியாயஞ்சொல்லுகிறார். ! 

10-20. இதிலே அர்ச். இராயப்பர் எடுத்துக் காட்டுகிற தீர்க்கதரிசன த்இல் இரண்டு. 

பங்குண்டு. அதாவது : திருச்சபையின் துவக்கத்தில் ௮சற்கு இஸ்பிர்த்துசார் தவானவர் | 

கொடுத்தரளப்பட்டு, அவரால் ஈடக்கும் அற்புதங்களும் ; உலக முடிவில் நடக்கும் ப 

அ.திசயங்களுமாமே. முதற்பங்கு ௮ன்றுசானே நிறைவேறியிருக்கெறதென்று அர்ச். இரா 

2.ம் பங்கோவெனில் உலகமுடிவில் இருக்கப்போ கிறவர்கள் காண் 

பார்களென் 2 தியவும். 
யப்பர் காண்பிக்இருர்.  
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அப்போஸ்தலர் நடபடி. 9-ம் அதிகாரம். 
  

98, சாவேசானுடைய இட்டமான 
ஆலோசனைக்கும் முன்ன; ஙிவுக்கும் ஒத் 

| தபடி. (உங்களுக்குக் கையளிக்கப்பட் 
| டவராகிய ௮ வரை நீங்கள் ௮க்கிரமிக 
ளின் கைகளால்சிலுவையில் அறைந்து, 
கொலைசெய்தீர்கள். (லூக். 21-22.) 

24. ௮வர் பாதாளத்தில் நிறுத்தப் 
படுவது கூடாததைப் பற்றிச் சர்வேசு 
ரன் ௮தின் உபத்திரவங்களை நீக்கி, 
௮வளா உயிர்ப்பித்தார். 

2௦. ஏனெனில் தாவீது ௮வரைக் 

குறித்து வசனிக்கிறகாவது : நான் 
அ௮சைக்கப்படா தபடிக்குக்கர்த்கர் என் 
வலதுபாரிச ததிலே இருக்கி pug யால் 

௮/வரை நான் எப்டே ரதும் என் சண் 
முன்பாக கோக்கிக்கொண்டிருந்தேன். 

(ea. 15-8.) 
| 

20. அதின் நிமித்தம் என் இருதயம் 

' மகிழ்ர்தது; என் நாவும் களிகூர்ந்தது : 

' இன்னமும் என் மாம்சமும் நம்பிக்கை 

[பில் இள்ப்பாறும். 

  
27. ஏனெனில் என் YS. GIL GOO SU 

பாதாளத்தி இல் விடமாட்டீர் : 
| Hb HOOT ule அழிவைக் 'காணவொ 

டமா; 

| 

மியப்படுத்தினீர் ; உம்முடைய முககரி 

  

26. சிவிய கெறிகளை எனக்குக் தெ: 

உமது பரி : 

சனையில் என்னை இன்பத்தால் நிரப்பு ' 
வீ என்கிரர் ‘ 

JY, சகோதர ran, LP Hil ப்பிதா 

வாகிய தாவிதென்பவர் மரித்து அடக் 

23. 

கஞ்செயயப்பட்டதுமன்றி, இந்நாள் | 

வரைக்கும் ௮வருடைய கல்லை ற நம்மி 
டத்தில் இருக்கிறதென்றும் உங்களுக் 
குதி தைரியமாய்ச் சொல்ல எனக் 
2.5570; கொடுங்கள். (3 அரச. 2-10.) 

30. அவர் தீர்க்கதரிசியாயிருக்தபடி 
பினாலும், தமது சந்ததியில் ஒருவர் தம் 

முடைய ஏிம்மா சன த்தில் உட்காருவா 

சான்று சாவேசுரன் ஆணையிட்டுக் தம। 

க்கு வாக்களிக்கதை அ.றிந்திருக்தபடி. 
யினாலும், (2 ௮ர௪. 7-12; சக், 151- 

11.) 

31. உத்கானதகதைக் 
டி 4 . ‘ ‘ . 

கு றி தீது: அவர் பாகாளகுதில் விடப் 

கிறீஸ் துவின் 

பட்டதில்லையென்றும், 

  
அவருடைய ; 

மாம்சம் அ௮ழிவைக்கண்ட இல்லையென் . 
றும் தாரதாஷ்டியாயக் ௪ண்டு சொன். 
னா. (ra. 15-105 gts. 13-30.) 

35, யேசுராதராகிய இவரைச் சாவே. 
Koen CAND SBA 

35. அவர் சர்வேசுரனுடைய வலது. 

கரத்தால் உயாம்தப்பட்டு, இஸ்பிரித் 
அசாகதுவைபப ற்றி ய வர்களாக தத்த. 

SOs) பிதாவினிடம்தில் பெற்றுக் , 

கொண்டு, நீங்கள். காண்டு, வரு ம், 
2 ப ் கேட்கிறவருமாகிய இவரைப் பொ ழிக் 

ற் தி ளி (62) iT, 

Of. 
ஆ, உ . 

ஆப் ॥ரினும் தாவிதென்பலா பர 

மண்டலத் ற்கு வறினவால்ல ; சான்ற 
லம் ௮வரே வசனித்திருக்ககதேதென் 

i 

Cusst sit uraleeronw cosute கொல்லப்பவொமொன்று பிதாவாகிய சர் 

se nam ater 

வேசாரன் ௮ராஇகாலமாய் அறிந்து, அந்த வழியாய் மணிதர்சளஞுடைய இரக்ஷணியம் நிறை 

வேறும்படி. ௮ துக்குச் சம்மதிச் இருந்தார். நூலும் அதினாலே ௮வளாச் கொலைசெய்தவர்க 
ளுடைய பாவம் குறைந்துபோனதல்ல,. ஏனெனில் அவர்கள் ௮தைச் சர்வேசானுடைய | 

கட்டாயத் தினால் செய்யவில்லை; தங்கள் துர்மனதைக்கொண்டே செய்தார்கள். இன்மையி 

னின்று... மூசலாய் நன்மையைப் பெறுவிக்க வல்லவராகிய சர்வேசுரன் பாவிகள் செய்த. 

அச்சரமத்தின் வழியாய் மனிதர்களுக்கு இரட்சணியம் உண்டாகும்படி. செய்தாரொன்ற 
திக, 

1 தித்வவயயவவவ வைகை சவளைய பவத வங்திடைமுஞ்வதய வடட் பப பயக் கய வையம் வட்ட - oon ce eam ie ye eine 

இதற்கு காங்க 
ளெல்லாரும் சாட்சிகளாயிருக்கிடம். | 

     



  

  

அப்போஸ்தலர் நடபடி Wd o Pars. 

35. நான் உம்முடைய எத்துருக் | வரவழைக்கும் தாரத்திலுள்ள யாவரு. 
களை உமக்குப் பாதப்படியாகப் போடு | க்கும் உண்டாயிருக்கறது என்று சொ | 

மட்டும் நீர் என்னுடைய வலது பாரிச | ல்லி, 
தீதில் உட்கார்ந்திரும் என்று ஆண்ட 
வர் என் ஆண்டவருக்குச் சொன்னார் 
என்னார். (Fm. 109-1; ws. 22-44.) 

40. இன்னும் ௮கே௧ வார்த்தைக 
ளால் அ௮த்தாட்சியுங்கொடுத்து, இச் 
தத் Su சந்ததியினின்று விலக, உங் 

36. அகையால் நீங்கள் சிலுவையில் ' க௯ா இரட்சித்துக்கொள்ளுங்கள் என் 
அறைந்த இரக்க யேசுநாதரையே சர் நு அவர்களுக்குப் புத. இிமதி சொன் । 

. ச 6 . ச ௪ ர் 

வசுரன் ௮ண்டவரும் கிரிஸ்அுவமாக் ! னார். | 
இனுொன்் ராயேல் கோத்திரத் . | னாுமான று இஸ்ராயேல் GI GBI ob டட | 

cL], அவருடைய வாரதுதையை ஏற் | தார் யாவரும் ௮இமிக நிச்சயமாய் : 
அதிர்துகொள்ளக்கடவார்கள் என்ளூர். அக்கொண்டவாகள  ஞானஸ்கானம் 

பெற்றார்கள். அப்படியே ௮ன்றையத் | 
[5 இனப் 0 4 ப , » ௩ ௩ ௩ 

|, 84. இவைகளை அவர்கள் கேட்ட | இனம் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் போ் 
மா த்தி ர் த்தில் இருதயக் குததுண்ட.வா | சேர் தீ தூக்கொள்ளப்பட்டார்கள். 

 களாய, இராயப்பரையும் மற்ற அப் | 
| (3 . e * a . 5... 2, . 49 தல் ne ; e . ; 

மப ஸ்கலாகளையும் Gorge: «Can 5 32. MUI GM DLO MW HOT HOW | 
: ௪ ச e 5 . ‘ ௪ 5 * * * 

ரோ, நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் ' டைய போககக்கிலும், அப்பத்தைப் : 

பகிர்ந்து ஒருமிக்க உண்பதிலும், ஜெப ! 

த்திலும் நி லைதீ.இருக் தார்கள். 

        

  

  
௦1/10/8947. , எனறு 

We ர் * a ௩ * ௦5. இராயப்பர் அ௮வர்களைகொக்கி 2 

1. அப்பொழுது எல்லாருக்கும் 
௪ a . டி * og ௬ 

௮ச்சமுண்டா ॥ரிருந்தது. அப்போஸ் 
. ஆடி . க ட . a உ! 

| வொருவனும்  யேருக்கிிஸ் துகாதரு ! தலர்களால் எருசலேமில் HOKE BM 
| ர் “eer a . no a 5 ° | ் 5 i . ் ததா ட் டைய நாமத் தினாலே ஞானலஸ்கானம் புதங்களும் அதிசயங்களும் நடந்தது. 

! பெறக்கடவான் ; ௮ப்பொழுது இஸ்பி 
| டட . ட ச ௩ ச . 

UG GIFT th Ge om வரத்தைப் பெற்றுக் 

Ban ott Bi asi, 

| 

| 
நீங்கள் தவஞ்செய் அ, உங்கள் (பா வது 

| * * ~ * ட 6 . * 

களின் மன்னிப்புக்காக உங்களில் மவ) 

அதனாலே சகலரிடத்திலும் மிகுந்த : 
| பயங்கரமுண்டா யிற்று. 

| 
e ! + . | 

ff, லின்றியும், AM + aut Pal or OTH 

BO, ஏனெனில் வாக்குத்தத்தமான , லாரும் ஒருமித்திருந்ததுர் தவிர, சகல 
° ௩ ப ௪ . . . ் ௩ J உ ௭ ‘ ச 

பதி உங்கணறாககும, உங்களை பு SBI GE பொருட்களையும் தங்கு க்குப பொ al 
' . ம் “2d » ் ர் - ° . . : 

| (FLO, FLO shi அ௮ண்டவராகிய சாவேசான் ப வாக வைக்திருந்தார்கள். 
| i | | 
ப 

॥ 

i 
1 

C 

30, இதில் சொல்லப்பட்ட வாச்குதச்சக் சம் இல்வதிகாத்தின் |(/-ம் வசனமுகல் 

'91.ம் வசனம் வரையில் கூறியபடி போவேல் சீர்க்சசரிரியால் அறிவிக்கப்பட்ட சாமே. 

1. இதிலேயும் அர்ச், இராயப்பர் யேசுகாசரிடத்தில் சாம் பெற்றச்கொண்ட திருச் 

சபைத் தலைமைப்பட்டச்தின் உத்தியோகத்தை நிறைவேற்றக் காண்கிமேம். அவரோ | 

| மற்ற எல்லா அப்போஸ்சலர்களுக்காகவும் பரிந்து பேசுகிருர் ) அவ ஈடக்த ALY SS : 

| EE Sure சொல்லுகிறார்; அவரே யேசுரசாசரைப் பற டன . சுவிசேஷத்தை yrs : 

: (is ஜனங்களுக்குப் பிரசங்கிக்கிறார்; மனசர்இரும்புகிறவர்கள் ௨௭ ப்பவேண்டி பதையும். 

| அவரே கற்பிக்இருர். 

49,  இங்வாக்கெத்தில் சொல்லப்படுகிற அப்பம் சேவாற்கருணேயாமே. அக்காலத் 

இலே சகல இறீஸ் சுவர்களும் பிரதிதினமும் சேவாற்கருணை உட்கொண்டு ஓந்தார்க 

ளென்றநிக, அன்றியுஞ் ரிப பாஷைச் சுவிசேஷத்தில் அ௮ப்பமென்னும் சொல்லுக்குப் 

பதிலாய்த் தேவாற்கருணை என்ற சொல்லே எழு சப்பட்டிருக்கிறது. 

v
e
g
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| ருப்பார்கள. 

  

  

  

45. அவர்கள் தங்கள் காணியாட்டு 
களையும், பொருட்களையும் விற், று, 
அவனவனுடைய அவசியத்துக்குத் த்க் 
கபடி அவைகளைச் சகலருக்கும் பகர் 

| நீது வருவார்கள், 

40. வல்லாமலும் ௮வர்கள் ஓரோம 
னமாய் ௮ நூஇனமும் தேவாலயத்தில் 
நிலைத்து, வீடுவிடாய் அப்பமும் பகர் 

ந்து, ஆனக்த அக்களிப்போடும், சுபடி 

ல்லாச இருதயத்தோடும் போசனம் 
பண்ணி, 

47. சாவேசரனை ஸ்துஇத்து, சகல 
ஜனங்களுக்கும் பிரியமுள்ளவர்களாயி 

ஆண்டவரோ வெனில் 

இரட்சிக்கப்படத் தக்கவர்களை ௮ நுதி 
னமும் அந்தச் சபையில் அதிகரிக்கப் 

பண்ணிவருவார். 

9-ம். அதிகாரம். 

இராயப்பர் பிறவிச் சப்பாணியாதிய ஒருவ 
னைக் குணமாக்க, அ௮க்ச அற்புகச்சைத் 
தாம் யேசுகாதருடைய நர 28 Boe 
செய்ததென்றும், அவரே பி.தாப்பிச 
களுக்கு வாக்குக்சத்தம் பண்ணப்பட்ட 
இரட்சகான்றும் யூதர்களுக்குப் பிரச 
ங்கித்ச வரலாறு. 

  

1. அப்படியிருக்க, ஒன்பதாம் மணி 

ஜெபவேளையில் இசாயப்பரும், ௮ரள 

ப்பரும் தேவாலயத்துக்கு ஏறிப்போ 

ஞர் கள். 

49-47. 

மையாலும, 

ளென்பதே கருக் த. 

1. 

| TID Sb SBI y 

| க்ஷணமே SO COU B SM BGT 

அப்பொழுது புதுக்கறீஸ் தவர்களுக்குச் சொக்கமான கோவில்களில்லா 

யூசருடைய விரோதத்தைப்பற்றியும் இருச்சபையிலுட்பட்டவர்கள் இவ்விய 

பூசை காணவும், தேவநற்கருணை வாங்கவும் ஏகமாய் ஒரிடத்தில் கூடிவரக் கூடாதிருந்ச 

தைப்பற்றி, அங்கங்கே வெவ்வேறு வீடுகளில் கூடி, 955 ஞானக்ருத்தியங்களேயும் நிறை 

(Caps அ௮ச்நியோச்கிய சிநேகத்தின் அடையாளமாகப் பொதுவில் விருக்து உண்பார்க 

ஒன்பதாம் மணி ஜெப வேளை என்பது மத்தியான த துக்குமேல் மூன்றாம் மணி 

யூசர்கள் ஜெபத் துக்காக நாள்சோறம் காலையில் ஒன்பது மணிக்கும், மத்தி 

யானத் திற்கும், மத்தியானத் துக்குமேல் மூன் று மணிக்கும் தேவாலயத்தில் கூடுவார்கள். 

இந்த வழக்கத்தை முன்னிட்டே திருச்சபையில் குருக்கள் ஜெபிக்கவேண்டிய சக்த 

மாலைக்கும் வெவ்வேறு நேரம் குறிக்கப்பட்டிருக்கன்ற து. 
வெட ஒத்தவை வ்கியி் இயம பல்லு அவையவை தள தள க த த த த த த த ர த த ce was ன தக ர dpa * ழ் of wie . +e 

நீ எழுந்து ஈட. என்று சொல்லி, 

2. அப்பொழுது தன் தாயின் வயி 
ற்றிலிருந்து சப்பாணியாய்ப் Doig 
ஒருவனைச் சுமந்து கொண்டுவந்தார் 
கள். தேவாலயத்துக்குள் பிரவேசிக் 
இறவர்களிடத்திலே ௮வன் பிட்சை 
கேட்கும்படி நாள்தோறும் அவனைத் 
தேவாலயத்தின் அலங்கார வாசல் என் 
னப்பட்ட இடத்திலே வைப்பார்கள். 

்.. இராயப்பரும், அ௮ருளப்பகும் 
தேவாலயத்துக்குள் பிரவேசிக்கப்போ 
இறகை அவன் கண்டு, அ௮வர்களிடத் 
திலே பிட்சை கேட்டான். 

ப்பரோடுகூட அவனை உற்றுப்பார் 
த்து: எங்களை நோக்கிப்பார் என்னார். 

். அவன் ஏதாவது அவர் களிட த்தி. 
லே பெழ்றுக்கொள்ளலா மென்று கம்பி, 
வா களை கோக்கிப் பார்த்தான். 

0. அப்பொழுது , இராய ர்பா்: என்னி 

டகீதிலே வெள்ளியும் டெ ரன்னும் இ இல் 
லை. அகிலும் என்னிடத்தில் உள்ளதை 
உனக்குத் GBC per ; nan we 

| 

| 
! 

| 
| 

4. அப்பொழுது இராயப்பர் ௮ருள | 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 

| 
ப 

இய யேசுக்கிமிஸ்துவின் நாமத்தினாலே | 

அவனுடைய வலது கரத்தைப் 

அவனைத் தாக்இவிட்டார். 

கணும் LIT BIS CLO (ல பபட்்ட்ன். 

 



  

      

        

. ச [5] க e ௫ * 

Gel எங்களை உறறுப் பாப்ப 

  

  

  

பட்ட 

/பபோஸ்தலர் நடபடி. 8-ம் அதிகாரம். 

  

  

8. வன் குதித்து, எழுந்துநின்று 
கடந்தான். அப்படியே நடந்து, துள் 
ளி, ei Carsten ஸ்துஇத்துக்கொண்டு 
அவர்களோடுகூடத் தேவாலயத்திற் 
குள் பிரவே௫த்தான். 

0. அவன் நடக்கிறதையும், சர்வே 
ரனை ஸ்துதிக்கிறதையும் சகல ஜனங்க 
ளும் கண்டு, 

10. அலங்கார வாசலிலே பிட்சைக் 

காக உட்காரந்இருந்கவன் இவன்கான் 
என்று அ௮றிக்து, இவனுக்குச் Fine gs 
குதைப்பற்றி, அச்சமியப்பட்டுப் பிரமி 

ப்படைந்தாாகள , 

11. அன்றியும், ௮வன் இரசாயப்ப 
மாயும் அ௮ருளப்பனாயும் பற்றிப்பிடித் 
அக்கொண்டிருக்கையில், ஜனங்களெல் 
லாரும் ௮தசயித்துச் சலோமோன் 
மண்டபம் என்னும் இடத்தில் ௮வர்க 
ளண்டையில் ஐடிவர்தார்கள். 

19. இராயப்பர் அதைக்கண்டு, ஜன 

maar கோக்கு. இஸ்ராயேல் ஜனங்க 
ளே, இதம்கு நீங்கள் ௮இசயப்படுவா 
னேன்? எங்கள் சுய புண்ணியத்தை 
லாவது, வல்லமையினாலாவது இவனை 
நாங்கள் ௩டக்கச்செய்தாற்போல நீங் 

தேன்? 

13. ௮பிரகாமின் தேவன், ஈசாக் 
கின் தேவன், யாக்கோப்பின் தேவனா 
இய நம்முடைய பிதாக்களின் தேவன் 
தம்முடைய சுதனாகிய யேசுகாதரை 
மூமைப்படுத்தினார். நீங்களோ ௮வ 
orgs nau sora, பிலாத்து 
௮வரை விடுதலையாக்கக் தீர்மானித்த 
போது, நீங்கள் ௮வனுடைய முகதா 
வில் ௮வரை மறுதலித்திர்கள். 

14. பரிசுத்தரும் நீதிமானுமாகிய 
(அவரை நீங்கள் மறுதலித்து, கொலை 

    

  

பாதகனான மனுஷனை உங்களுக்கு விடு |. 
தீலையாக்கக் கேட்டுக்கொண்டு, (மத. 
27-20.) ் ் 

15. சீவிய சர்த்தாவைக் கொலைசெ 
ய்தீர்கள். அனால் சர்வேகரன் ௮வ 

ரை மரித்தோரினின்று உயிர் ப்பித்தார், 
அதற்கு நாங்களே சாட்சிகளாயிருக்க 

ஜம். (அரு, 10-10.) 
10. அவருடைய நாமத்தின் பேரி 

௮ள்ள விசுவாசத்தினாலே, நீங்கள் கண் 
டும், அறிந்துமிருக்கிறு இவனை ௮வ 

ருடைய நாமமே பலப்படுத்தினத ; 

அவரால் உண்டான விசுவாசமே உங் 
கள் எல்லோருடைய முகதாவில் இந்। 
தீப் பூரண செளக்கியத்தைக் கொடுத் 

OSI.   
17. ஆயினும் சகோதரரே, உங்கள் 

தலைவர்களைப்போலவே நீங்களும் ௮.றி. 
யாமையினால் செய்தீர்களென்று அறிந் 
இருக்கிறேன். (லூக்,?3-24: 1] கொரி, 

2-8.)     
13. சர்வேசுரனோவெனில் தம்மு 

டைய கிறீஸ்துவானவர் பாபெடவே 

ண்டுமென்று எல்லாத் தீர்க்கதரிசகளு 
டைய வாக்கினாலும் முன்னறிவித்த 
வைகளை இவ்விதமாய் நிறைவேற்றி 
னா. (லூக், 24-44.) 

19. ஆகையால் உங்கள் பாவங்கள் 

அ ழிக்கப்படும்படி மனஸ் காபப்பட்டு 

மனந்இிரும்புங்கள். 

20. அப்போது உங்களுக்குப் பிர 

சங்கிக்கப்பட்டவராகய யேசுக்கிறிஸ் 
தூசகாகதரை அண்டவர் அனுப்பி, ௮வ 

ருடைய பிரசன்னத்தில் இனைப்பாற்றி 
பின் காலங்கள் வரும்போது, நீங்கள் | : 
(இரட்சணியம் அடைவீர்கள்.) 

  
% 

  

20. இளைப்பாந்றியின் காலமென்பது நீதிமான்கள் மோக்ஷச்தில் அனுபவிக்கும் |: 

| பேரின்பத்தின் காலமாம். 
் 'அர்கதளு,



  joo அப்போஸ்தலர் நடபடி. 4-ம் அதிகாரம். 
  

21. அ௫லும் சர்வேசுரன் உலகத் 
இன் 9 Slaps 90s an® தம்முடைய 
பரிசுத்த தீர்க்ககரிகெளின் வாக்கால் 
இருவுளம்பற்றின எல்லாவற்றையும் 

மறுபடி சீராக்கும் காலங்கள் வரும் 
வாயில், பரலோகம் ௮வரை ஏஷறுக் 
கொள்ளவேண்டும். 

22. எனெனில், மோயிசன் வ௪னிழத் 
தசாவது: உங்கள் தேவனாகிய காத் 
தர் என்னைப்போல ஒரு தீர்க்கதரிகி 
யை உங்கள் சகோகாரிடத்தினின் py 
உங்களுக்கு வழுப்புவார், அவர் உங்க     ஞக்குச் சொல்வகெல்லாவற்றிலும் 

அவ. ருன்ழுச் செவிகொடுப்பீர்களாக, 

(உபா. 18-15.) 

23, ஆனால ௮க்குதி சர்க்கதிசிக்குர் 

। செவிட காடாதகு ராம் அ, கீ.துமமும் 

ரிடும் என்முர், 

24. சாமுலெல் எனபவா் 

் கொண்டு பின்பு 

 பேனெவர்கள் tBu ௪கல தீர்க்கதரி௫க 

ளும் இந்த நாட்களை முன்னறிவித்தார் 
ட சள, 

கொடர்ச்சுயாய்ப் 

95. நிங்கள் அக்க, Bi 5H GNG a 

க்கும் புத்த ராபிருக்கிறிர்கள் > FTA 

சரன் அபிரகாம் என்பவரை நோக்கி : 
உ ன் சந்ததிபிலே பூரிபிலுள்ள வமிசங் 
களெல்லாம் ஆசிர்வ, திக்கப்படும் என்று 

. சொல்லி, நம்முடை பிதா. ச்களோடு 

  

21. 

. சாலமாம், 

ரு, 
. ட்டிருந்த லேவித்தர்களுக்கு மேல் அதிகாரியாகிய சேர்வைக்கா ரனாம். 

முதற் 

    

  
Rew gH sot) sar ot சர்முலமாச்சப்பட கே. 

  

செய்தருளிய உடன்படிக்கைக்கும் புத். 
இரராயிருக்கிறீர்கள். (அ.தி. 1 2-8.) 

20. உங்களில் ஒவ்வொருவனும் 
தன் தன் துன்மார்க்கத்தினின்று தன் 
மனதைக் இருப்பத்தக்ககாக, சர்வே 
சுரன் முந்த முந்த உங்களுக்காகவே 
தம்முடைய குமாரனை உயிர்ப்பித்து, 
உங்களை அசர்வதிக்கும்படி. ௮வளா 
அனுப்பினா என்னார். 

1-ம். அ௮தஇகாரம், 

யேசுக்கிறிஸ்துரா கர். ஓருவரிடக் திலேயே 

இரட்சணரிபழுண்டென்பறும், அப்போ 

ஸ்கலருடைய சைரிய உறு.இயும், சீஷர் 

களில் ஒருவரும் யாதொன்றையும் தங்க 

ளுக்குச் சொக்சமாக வைக ஐுக்கொள்ளா 

இக்க துமாகிய விசேஷங்கள். 

1. அவர்கள் ஜனங்களோடு பேசிக் 
~ டி . 4 * ந * 

கொண்டி நக்தைல் குருக்களும், தே 

வாலயத்தின் அதிகாரியும், சறுசேய 

ரம் தஉான ௮வர்சளிடத் இல் வந்து 
i ப ma 

. > கூ 2. அவர்கள் அனங்களுக்கு உபதே 

சிக்கஇனாலும், ே 
தோரின் உக்சகானத்தைப் FIO 

கினாலும் Mares பட்டு, 

SUS HIG 9 ரீடமாய் மரித் 

். அவர்களைப் பிடித்து, சாயங்கால 

மானபடியினாுலே மறுகாள்வரைக்கும் 
5 0 ௫ ் . wey 4 ௫ ‘ 

அவர்களைக் FH MND OHO COO ch HMM Hatt 

எல்லாவற்தையும் மறபடியுஞ் சர்ப்படுச் தங் சாலமென்ப g ஈடுச் 2 27 வையின் 

சேவாலயச்தின் ௮திகாரியென்பது சேவாலயச்சைச் காக்கும்படி. நியமிக்கப்ப 

(2. அரசர், 35-8.) 

2.  சதுசேயர்கள், மரித்தவர்கள் 2. Si 86! தில்லையென் று Cun Bs gan Bess, அப் 

' போஸ், ஈலர்கள் யேசுநாதர் ௨ உயிர்க்தசை உசாரணமாகச் காட்டி, ௮வர் உயிர்ச்சுது எவ்வ 

| ண்ணமோ, அவ்வண்ணமே மரித்தவர்களும் உயிர்ப்பார்களென்று ஒப்பித்து வந்தார்கள். | 

| இத ச.துசேயருக்குக் கோபச்சை மூட்டின த. 
  

் தடவவவைகை கவ ள்லாவை பவ 

  

 



  

  

Cuan set pop dtd Bene, 
வில்லு ் 

  

     

4, தேவ வாக்யெத்ஸ்தக் கேட்டவர் 
களில் ௮ரேகர் விசுவ௫த்தார்கள் ; புரு 

ஷர்களுடைய தொகை இயாயிரமா 
யிற்று. 

9. மறுகாளில் சம்பவித்ததேதெனில் 
ஜனங்களின் அதிகாரிகளும், மூப்பர் 

களும், லேதபாரகர்களும் 

6. பெரிய குருவாக ௮ன்ஞசம், 

கைப்பாசும், யோவானும், அலெக்சாக் 
தரும், ஆசாரிய வகுப்பைச் சேர்ந்த 
வர்களான சசுலரும் எருசலேமில் கூட் 

LMI. 19, 

  
7. அவர்களை நடுவே நிறுத்தி: நீங் 

கள் எக்க வல்லமையினாலே அல்லது 
எந்த நாமத்தினாலே இதைச் செய்தீர் 
கள் என்று கேட்டார்கள். 

8. அப்பொழுது இராயப்பர் இஸ்பி 
ர்த்துசாக்ுவினுலே நிரப்பப்பட்டு, 

அ௮வர்களைகோக்கி : ஜனத்தின் அதிகா 

ரிகளே, மூப்பர்களே, கேரங்கள். 

(மத். 10-19.)   
3. இந்த கோவாளி மனுஷனுக்கு 

| அளிக்கப்பட்ட உபகாரத்தைக்குறித் | 

BS, இவன் எவ்விதமாய்ச் செளக்கிய 
மானானென்று நாங்கள் இன்றைக்கு 

। விசாரிக்கப்பட்டால்,. 

10. உங்களால் சிலுவையில் ௮றை 
யப்பட்டவரும் சாவேசானால் மரித் 

  
யிருக்கிற ஈசரோயனாகிய யேசுக்கிறிஸ் | 
தோரிலிருக்து எழுப்பப்பட்டவருமா | 

| 

அவின் நாமத்தினாலே இவன் உங்கள | 
க்கு முன்பாகச் செளக்கியமாய் நிற் 
முனென்று உங்கள் எல்லாருக்கும், | 
இஸ்ராயேல் ஜனங்கள் அனைவருக்கும் | 
தெரிந்திருக்கக்கடவது. 

1]. வீடு கட்டுகிறவாகளாகிய உங்க 
ளாலே கள்ளுண்ட கல்லாய இவசே 
மூலைக்கு முதன்மைக் சல்லானார். 
(இசை. 28-10: மத், 91-12: மாற், 
12-10.) 

12. (இவராலன்றி) வேஜொருவனா 
ஓம் இரட்சணியமில்லை ; எனெனில் | 
நாம் இரட்சணியம் அடையவேண்டிய 
தற்கு வானத்தின் 2ம் (௮வருடைய 
நாமமல்லாது) வேறே காமம் மனுஒரு 
க்குக் கொடுக்கப்படவில்லை என்ஞர்.   

19. இராயப்பருக்கும் அருளப்பரு| 
க்கும் உண்டாயிருந்த தைரியத்தை 
அவர்கள் கண்டு, அவர்கள் படிப்பும், 
அறிவுமில்லாக மனிதர்களென்று அறி 
ந்து அச்சரியப்பட்டதுமன்றி, அவர் | 
கள் யேசுகாகரோடுகூட இருக்தவர்க | 
ளென்றும் ௮றிர்துகொண்டார்கள்.  ! 

  

14, மேலும் சொஸ்தமாக்கப்பட்ட 

மனுஷனும் ௮வர்களோடுகூட நிற்கிற 

தைக் கண்டதினால் மறுத்துப்பேச | 
அவர்களால் கூடாஇருக்தது. | 

15. ஆதலால் ௮வர்கள் சங்கத்தை | 
விட்டுவிலகி, வெளியேபோகும்படி கட் ' 
டசாயிட்டுத் தங்களுக்குள்ளே ஆலோ | 
சனை செய்து : 

icin.) ete te tet pete te et       

றென்று அதிக. 

வனாம். 
அகேக்சாநீதர்:--- ( 

காரனான ௮லெச்சாக்தர் விஏிமாக்கென்று   
4.  புநஷர்களுடைய தோகை ஐயாயிரமாயிற்று $--இவ்வாசமம் 2-ம் அ.தி. 41-ம் 

வசன த்தல் கண்டபடி அர்ச். இராயப்பருடைய முதல் பிரசங்கத்திற்குப் பின் ஸ்திரி பூமா | 

ன்களாஇிய மூவாயிரம் ஜனங்கள் விசுவரித்து ஞானஸ்கானம் பெற்றிருச்சு, அவருடைய 

இரண்டாம் பிரசங்கத்இற்குப் பின், புருஷர்களுடைய தொகைமட்டும் ஐயாயிரமாயிற் 

11. ர்ச், மத், 21-ம் ௮.இி. 42-ம் வசன வியாக்யொனம் காண்க. 

| 

6. யோலவான்:--இவன் அ௮ன்னாஸென்ற குருப்பிரசாதியின் ஐந்து மக்களில் ஒரு | 

க்சாலத்.இலிருர்ச யூதர்களுக்குள்ளே இவன் சான் மகா ஆஸ்திக | 

ட் ல்  வேச்சாஸ்திரிகள் நினைகஇரறுர்கள். (காலமேச்.) 
| 
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அப்போஸ்தலர் நடபடி. &-ம் அதிகாரம். 
  

16. இர்த மனிதர்கமா நாம் என்ன . 
செய்வோம்? மெய்யாகவே எருசலேம் 
பட்டணத்தார் எல்லாருக்கும் ௮றிய 
லான ஓர் அற்புதம் இவர்களால் செய் 
யப்பட்டிருக்கிறது ; இது பிரசித்தமா 
பிருக்கிறதினாுலே இகை இல்லையென்று 
சொல்லவும் ஈம்மால் முடியாதே. 

17. ஆனால் இ இது ஜனங்களுக்குள்ளே 
௮ இிகமாய்ப் பிரஸ்தாபமாகா தபடிக்கு 
இது முதல் எக்க மனிதனோடும் இக்க 
நாமத்தினாலே பேசக் கூடாதென்று 
அவர்களை மிரட்டிப் பயமுறுத்.துவோ 
மாக என்று சொல்லி, 

13. அவர்களை வரவழைக்லு, ௮வர 

சள யேசு நாகருடைய நா ம,த.தினாே ல 

பரிச்சேதம் மபசவும், போதிக்கவும் : 

படாது என்று கட்டசையிட்டார்கள். 

10, அப்பெ ழுது இராயப்பரும் 
அருளப்பரும் அவ. [களுக்கு மாறுத் 
தாரமாக? FISHES MEGS மீழ்ப்படி 
கிறதைவிட உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகி 
றது சர்வேசுரனுடைய சந்நிதியில் கி 
யாயமோ என்று நீங்களே நிதானிச் 

. தஇப்பாருங்கள். 

ச * a க ரு 

20. hi (Bl Bavt கண்டவைகளையும், கே 

ட்டவைகளையும் பேசாதிருக்கக் கூடா 

தே GT OST pT Bat 

21. இந்தச் சங்கதியில் நடந்த காரி 
யங்களைப்பற்றி ஜனங்களெல்லாரும் 
சர்வே.கரனை ஸ்துதித் துக்கொண்டிருக் 
தபடியினாலே, ஜனங்கள் நிமித்தம் ௮வ 
ர்கசாத் கண்டிக்கிறதற்கு வழிகாணா 
மல், அவர்களைப் பயமுறுத்தி அனுப்பி 

விட்டார்கள். 

22. இப்படி. ௮ற்புதமாய்ச் செளக் 
தியமடைந்த மனிதன் காற்பது வயது, 
க்கு மேற்பட்டவனாயிருந்தான். 

23. ௮வர்கள் விடுதலையானபின்பு 
தங்களைச் சேர்ந்தவர்களிடத்தில் வந்து 

  

  

  

பிரசான அசாரியரும், மூப்பரும் தங் 
களுக்குச் சொன்ன யாவற்றையும் 
அவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள். 

24. அவர்கள் இதைக்கேட்டு ஓசோ 
மனமாய்ச் சாவேசரனை நோக்கிப் பே 

சொலியிட்டு : அண்டவே, பரலோகத் 
தையும் பூலோகத்தையும் சமுத்திரத் 

தையும் ௮வைகளிலுள்ள யாவற்றை. 

யம் உண்டாக்கினவர் நீமோ. 

25. தேவரீர் இஸ்பிரீத்துசார் துவை 
க்கொண்டு உம்முடைய தாசலும் எங் 
கள் பிதாவுமாகிய தாவிதின் வாக்கி 
னாலே: புற ஜாதிகள் கொந்தளித்து, 
ஜனங்கள் வியர்க்சமானவைகளைச் இர் 

இித்ததென்ன என்றும், 
26. அண்டவருக்கு விரோதமாகவும் 

௮வருடைய கிறீஸ்துவுக்கு விரோத 
மாகவும் பூலோக இராஜாக்களும் எழு 
ம்பி நின்று, அதிகாரிகளும் ஏகமாய்க் 
கூட்டங்கூடினாரகள் என்றும் இருவு 

ளம்பற்றினீரோ, 

27-28. அப்படியே உம்முடைய கர 
மும் Yo லாசனையும் தீ ர்மானித்தவை 

களைச் செய்யும்படி எரோதும் போஞ் 
சுபிலாத்தும் புறஜாதுியாரோடும் இஸ் 
ராயேல் ஜனங்களோடுங்கூட நீர் அபி 

ஷேகம் பண்ணின உம்முடைய பரிசு 
த்த. பிள்ளாயாகிய யேசுதா தருக்கு 

விரோதமாய் இந்தப் பட்டண த்திலே 

| கூட்டங்கூடினார் Ba. 

20. அதலால் ௮ண்டவரே, தேவரீர் 
இப்பொழுது அவர்களுடைய மிரட் 
டல்களைப்பார்த்து, 

70. உம்முடைய பரிசுத்த குமாரனா 
இய யேசுவின் கா ம.த்தினாலே செளக்கி 
யங்களும், அற்புதங்களும், புதுமைக 

ம் நடக்கும்படியாக உமது கரத்தை 
ட்டி, இவவிதமாய் உம்முடைய தாச 
ர்கள் உம்முடைய வாக்கியத்தைச் சர்வ 
தைரியத்தோடும் பேசும்படி .துக்ரெ | 
கித்தருளும் என்றார்கள். (மாற், 10- 

17.)  



  

    

அப்போஸ்தலர் நடபடி 8-ம் அதிகாரம். 
  

Ol. ௮ப்படி அவர்கள் பிரார்த்தித்த 
பொழுது அவர்கள் கூடியிருக்க இடம். 
அதிர்ந்தது ; அன், Did, Halt wa எல் 
லாரும் இஸ்பிரீத்துசாந்துவினால் நிரப் 
பப்பட்டுத் தேவ வாக்கயத்தைத் தை 
ரியத்தோடு பிரசங்கித் துவர்தார்கள். 

32. விசுவாசிகளசுடைய திரளான 
FLL GBM ஓரே இருதயமும் ஒரே 

ஆத்துமமுமாய் இருரததுமன்றி, அவர் 
ல் ஒருவலும் தனக்குள்ள வைகளில் 

எதையும் தன்னுடையதென்று சொல் 
லவில்லை. சகலமும் அவர்களுக்குப் 
பொதுவாயிருக்க.து. 

Oo. 
'டைய அண்டவராகிய யேசருக்கிறீஸ்து 
நாதருடைய உத்தானத்தைக் குறித்து 
வெகு பலமாய்ச் சாட்சிசொல்லிவந்தா 
ர்கள். அ௮வர்களெல்லார்மேலும் மிகு 
ந்த ௮ருள் உண்டாயிருந்த து. 

31. அவர்களில் எவனும் தரித்திரப் 
| படவில்லை ; ஏனெனில், பாராருக்குக் 
காணிகள், விடுகள் இருந்ததோ, அவர் 
கள அவைகளை விற்று, தாங்கள் விற்ற 
வைகளின் கரயத்தைக் கொண்டுவந்து, 
(லூக். 12-33.) 

3D. அப்போஸ்தலருடைய பாதத் 
திலே வைப்பார்கள். பின்னும் ௮வ 
னவனுடை.ய ௮வசிய தீதுக்குத் த்க்கது 
௮து ஓவலவொருவனுச்கும் பகிர்ந்து 
கொடுக்கப்படும். 

36. அவ்வண்ணமே லேவித்தரும், 

சிப்புரு தவில் பிறந்தவரும் அப்போஸ் 

தலர்களால் ஆறுதலின் புத்திரன் என் 
று அர். தீதங்கொள்ளும் பானபாஸ் என் 

னும் காரணப்பெயர் பெற்றவருமாகிய 
யோசேப் என்பவர் (ms. 9-27. ) 

37. தமக்கிருந்த நிலத்தை விற்று, 
௮தின் இரயத்தைக் கொண்டுவந்து, 
அப்டே பாஸ். தலா சளுடைய பா கத்திலே 

வைத்தார். 

அப்போஸ் தலர்களும் ஈம்மூ 

  

5-ம். அதிகாரம். 

அ௮னனியாவும் ௮வன் மனைவியாஇிய சாப். 
பிராளும் சொன்ன பொய்யினிமித்சம்। 

அட்போஸ்த 
லர் சிறையில் வைச்கப்பட்டுத் தேவதாத ! 
னால் விடுதலையாக, யேசுக்சிறீஸ் தநா. ப 

சடுதிமாணமடைந்ச தும், 

ரைப்பிரசங்கித்த தும், அவருடைய காம 
தீதைக்கு றித்து அவர்கள் அடிபட்டதி 

கள். 

1. அப்படியிருக்க, அனனியா என் 
னும் ஓர் மனிதன் தன் மனைவியாகிய 
சாப்பிராளோடு சேர்ந்து தன் நிலத் 
தை விற்று 9 

2, அந்த நிலக் கிரயத்திலே தன் 
மனைவி ௮றிய ஒருபங்கை வஞ்சகமாய் 
வைத்துக்கொண்டு, ஒரு பங்சைக் கொ 

ண்டுவர்து அப்போஸ் தலர்களுடைய 
பாதத்திலே வைத்தான். 

். அப்பொழுது இராயப்பர் ௮வனை 
நோக்கி: ௮னனியாவே, கீ இஸ்பிரித்து 
சாந்துவுச்குப் பொய் செ £ல்லவும், உன் 
நிலக்கிரயத்தில் வஞ்சகமாய எடுத்து 
வைக் துக்கொள்ளவும் சாத்தான் உன் 
இருதயத்தைச் சோதித்ததென்ன? 
(௮௬. 6-1) . 

4. அது இருக்கையில் உனக்குச் 
சொந்தமாயிருந்ததல்லவோ 2? அதை 
விற்ற இரயழமும் உன்வசத்தில் இருந்த 
தல்லவோ? இந்தக் காரியக்ை உன் 
இருதயத்திலே நீ கருதினதென்ன 8 
மனுஷருக்கு அல்ல, சர்வேகரனுக்கே 
நீ பொய்சொன்னாய் என்முர். 

். ினனியா இர்தவார்த்தைகளைக் 
கேட்கவே, தரையில் விழுந்து, உயிர் 
விட்டான். இதைக்கேட்ட சகலருக்கும் 
மிகுந்த பயங்கரமுண்டாயித்று. 

6. அப்பொழுது (சில) வாலிபா எழு | 
ந்து, அவனை எடுத்து, வெளியே கொண் 
டுபோய் அடக்கம் பண்ணினார்கள். 

  

  
னால் சந்தோஷித்த தமாயெ விசேஷங் | 

      
இ    



  

      309... அப்போஸ்தலர் நடபடி 8-ம் அதிகாரம். 
  

7. ஏறக்குறைய மூன்று மணிகோ | ளஞூடைய புருஒன்பச்கமாய் அடக்கம் 
மானபின்பு ௮வனுடைய மனைவி ஈடஈ் | பண்ணினார்கள். | 
ததை அறியாமல் உள்ளே வந்தாள். | 

| OTL. gemaure eons திருச்சபை 
அப்பொழுது இராயப்பர் ௮வளை க்கும், இவைகளைக் கேள்விப்பட்ட மற் 

| கோக்கி : ஸ்திரீயே, நிலத்தை இவ்வள ! ந யாவருக்கும் மிகுந்த பயமுண்டாயி 
வுக்குத்தானா விற்றீர்கள் ? என்னிடத் | நறு. 
இலே சொல்லு என்மார். அவளோ : 

ஆம் இவவளவுக்குத்தான் என்றாள். 

  
12. பின்னும் ௮ப்போ ஸ் தலருடைய 

கரங்களினாலே ௮கேகம் பு துமைகளும், 
அற்புதங்களும் ஐனங்களுக்குள்ளே , 
நடக்துவக்சன. எல்லாரும் ஒரே மன 
மாய்ச் சலோமோனுடைய மண்டபத் 
இல் கூடியிருந்தார்கள். 

0. இராயப்பா் அவளை கோக்க: நீங் 

ear இப்படியாக ஆண்டவருடைய 

| இஸ்பி*ததுவைச் சோ இக்கும்படி ஒரு 
மனப்பட்டதென்ன ? உன் புருஷனை 
அடக்கம் பண்ணினவர்களுடைய கால 
டிகளை இதோ, வாசற்படியில் பார், 13. மழ்றவர்களிலோவெனில் ஒழு 
உன்னையும் அவர்கள் தூக்கிக்கொண்டு | வனும் அவர்களே! டே சோத துணிய 

, போவார்கள் என்ஞுர். - வில்லை, ஆலும். ஜனங்கள் அவர்களைக் ! 
. கொண்டாடவொர்கள். 

        
10. உடனே அவள் அவருடைய 3 

பாதத்துக்கு முன்பாக விழுந்து, உயிர் TA ஆண்டவாபேரில் விசுவாசங் 
விட்டாள். வாலிபரும் உள்ளே வந்து, | கொள்ளுகற ஸ்திர் பூமானகர௫ுடைய . 

| 

| 

'௮வள் செத்துக்கிடக்கிறதைக் கண்டு, ! கூட்டம் ௮கெமாய்ப் பெருகிக்கொண் | 

(அவளைத் தூக்கக்கொண்டுபோய், ௮வ | டுவந்தது. 
i 
| 

  

1 1. அனனியாவுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் அப்படிச் சடுதி மாணம் நேரிட்டாலும் ! 
அவர்கள் ஆச்துமம் ஈரகத்துக்குப் போயிற்றென்று நிச்சயமாய்ச் சொல்லக்கூட! த. ஏனெ | 
oa அவர்கள் செய்ச குற்றம் அவர்கள் மனச்சாட்டக்கு அற்பக்குற்றமாமிரு 5. இருக்க ! 

!லாம், ஆயினும் இது அற்பமாயிருக்காலும் இதையும் சர்வேசுரன் எம்மாத்திரம் ௮ருவருக் | 
Ben om a அவர்களுக்கு வந்ச சண்டனையால் ௮தியலாம். 

12. சவோமோன் மண்டபம்:--இர்சத மண்டபம் யூதர் நீங்கலாக மற்றப் புதஜாதி. 

யார் தங்கும்படி. எருசலேம் பட்டணசக்துத் தேவாலயத்தின் தர் பாகக்திலே கட்டப்பட்டி. ' | 

"ருந்தது. இத மற்ற மண்டபங்களை விட ௮இக விசாலமாயிருக்சதுமன் றி, இதின் area ' 

சான் அலங்கார வாசலென்று 5-ம் ௮தி. 2-ம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டி.ருக்கிற த. இந்த | 
மண்டபம் புறஜாதியாருக்குத் தங்கம் இடமாயிருந்ததினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்ற புதுக் | 

 இறீஸ் துவர்களெல்லாரும் பயமில்லாமல் இங்கே வ ஐ கூடுவார்கள். (கொர்னேலவியுஸ்.) | 
| 

13. இவ்விடத்தில் மற்றவர்களென்கும்போது யூதரல்லாத புறஜாதியாராசிய ௮ஞ் 

- ஞானிசளென்று அர்த்தங்கொள்ளலாம். ஏனெனில் அந்த மண்டபம் புற ஜாதியாருச்சா 
 கக்குறிக்கப்பட்ட இடமாயிருந்த து. 

ப ஜனம் அவர்களைக் கொண்டாடுமென்பதில் ஜனம் என்கும்போது யூத ஜனமென்று 

ப அர்த்தமாகும். 

14. இவ்விடத்தில் குறிக்கப்படுெ ஸ்திரீ பூமான்கள் யூசஜா தியாரொழிய புறஜாஇ 
।யா.ரல்ல.   
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13. அதினாலே இராயப்பர் வரும்போ 
து, அவருடைய நகிழலாகிலும் வியா 
இக்காரரில் எவன்பேரிலாவது பட்டு, 
அவர்கள் தங்கள் வியாதிகளினின்று 
குணமாகும்பொருட்டு அவர்களைக் கட் 
டிலில்களிலும், சிறு படுக்சைகளிலுங் 
கொண்டுவந்து, வீதிகளிலே வைப்பார் 
கள். 

10. சற்றுப் பட்டணங்களினின் றும் 
Bronte ரன ஜனங்கள் பிணியாளிகளையும், 
௮சத்த அரூபிகளால் உபாஇக்கப்பட் 
டவர்களையும் எருசலேமுக்குக் கொண் 

டுவருவார்கள், அவர்கள் எல்லாரும் 

செளக்கியம் ௮டைவார்கள். 

17. அ௮ப்பொழுலு, பெரிய குருவும் 
அவனோடி ருக்க F hl சயா LDF SBT 

ya us சகலரும் எழும்பிக் கோப வை 

ராக்கியம் நிறைந்தவர்களாய், 

18. ௮ப்போஸ் தலர்களைப் பிடி. ப்பி 

தீது, பொதுச் சீறைச்சாலையிலே ௮வர் 

களைப் போட்டார்கள். 

1.   ஆனால் காக்கருடைய தூதன் 
' இரவில் சிறைச்சாலையின் கதவுகளைத் 
Se அவர்களை வெளியே அழைத் ! 

| அவரது. 

20. நீங்கள் போய், தேவாலயத்தில் 

தின்று இக்தச் Fas வாக்யெல்கள் யா 

வையும் 2 ஜனங்களுக்குச் சொல்லுங்கள் 

| என்முர். 

21. அவர்கள் அதைக்கேட்டு, ௮; 

  

  

' காலமே தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து, ' 
' உபதேசம் பண்ணினார்கள். 

யிருக்க, பெரிய குருவும். அவனோடி.௬ு 
ந்தவர்களும் வந்து, அலோசனை சங்க 
த்தையும் இஸ்ராயேல் பு.த்இிரரில் மூப் 

அப்படி, 

பர்களெல்லாரையும் கூட்டிவை த்து 
அப்போஸ்தலர்களைக் கொண்டுவரும். ப 
படி. சேவகமைச் சிறைச்சாலைக்கு ௮௮. | 
ப்பினார்கள். : 

29 22. சேவகர் போய், நிறைச்சாலை. 
யைத் இறக்கவே, அவர்களைக் காணா | 

மல், திரும்பிவந்து அறிவித்த, தாவது : 

2௦. சிறைச்சாலை மிகுந்த பத்திரமா 
ய்ப் பூட்டப்பட்டிருக்கொதையும், கா 

வற்காரா வாசல்களுக்குமுன் கின்று 
கொண்டிருக்கிறதையும் கண்டோம். 

இறந்தபொழுதோ உள்ளே ஒருவனா 
யும் காணவில்லை GT em (apt கள். 

24. இந்த வாக்கியங்களைக் தேவா 
லயதீதின் சேனைத் தலைவனும். பிரதான 
அசரரியர்களும் சேட்டு, ஏன்ன நடந் 
திருக்குமோ என்று அவர்களைக் கூறி 
த்து ஐயப்பட்டுக்கொண்டிருக்தார்கள். 

25. அப்பொழுது ஒருவன் வந்து? 
இதோ, நீங்கள் சிறைச்சாலையில் போ 
ட்ட. மனிதர் தேவாலயத்தில் நின்று 

ஜனங்களுக்கு ௨ பதேசித்துக்கொண் | 
HEE pT Gar oT oor sy அவர்களுக்கு | 
அறிவித்தான். 

20. அப்பொழுது சேனைத்தலைவன் 
சேவகர்களோடுகூடப் போய், ஜனங் 
கள் கல்லால் எறிவார்களோவென்று. 
பயமுண்டாயிருக்த தினாலே, பலவந்த 

Neral) sat ater அமைத்துக்கொண்டு 
வந்தான். 

அப்படியே அவா களை அழைத் 

லுக்கொ. ண்டுவந்து, சங்கத்துக்கு முன் 
பாக அவர்களை நிறுத்தினார்கள். அப் 

பொழுது பெரிய குரு ௮வர்களை நோ 
க்கி: 

  

15. 

  
அர்ச். இராயப்பர் யேசுகாதருடைய 

தீலைவராயிருக் தபடி.யினாலே மற்ற அப்போஸ்தலர்களை விட ௮வர் ௮இசயமான புதுமை | 

களைச் செய்ய வல்லபம் அடைச்திருக்சாளோன் 2 தோன்றுகிறது. அன்தியும் வேசுகாதர் 

தம்மை விசுவிக்ிறவர்கள் தாம் செய்ததைவிட அ௮.இக பெரிய அற்புதங்களைச் செய் 
ப வார்களென்று (௮௫. 14-19ல்) சொன்னது இவ்விடத்தில் வெளியாகிறது. 

ஸ்சானத்திலே திருச்சபைக்குப் பிர.த்தியக்ஷ | 

  

   

  

  

  

 



  

1810 அப்போஸ்தலர் தடபடி 6-ம் அதிகாரம். 
  

29, இக்க நாமத்தை முன்னிட்டுப் 83. அவர்கள் இதைக்கேட்டு, கோ 

| இப் ப படித்துப் படித்துக் சட்டளையிட் | களைக் கொலைசெய்யவேண்டும் என்று 
டாமே. ஆயினும் இதோ, உங்கள் | அலோசனைபண்ணினார்கள். 

போ தனையினால் எருசலேம் பட்டணத் 
தை நிரப்பி, ௮ந்த மனிதனுடைய இர | 1: 5 கெபெக் 0 
த்தப்பழியையும் எங்கள்மேல்சுமத்தப் | இர் ப மைபற்றறுகது வதி 
பார்க்கிறீர்களே என்றான். (மத். சாஸ்திரியான கமாலியேல் என்னும் 
17-95.) ் | பரிசேயன் சங்கத்தின் நடுவில் எழுந்து 

கின்று, அப்போஸ்தலரா்களைச் சற்று 
30, அதற்கு இராயப்பரும் மத்த கேரம் வெளியே கொண்டுபோகக் கட் 
ட பிகிிழு இட்ட ௭2 பகாயிட்டு, (1 அப். 22-3.) 

அப்போஸ்தலர்களும் பதில்மொழியா 
கச் சொன்ன தாவது : மனிதர்களுக் 

குக் கிழ்ப்படி.கி! ஜதைகிடச் சாவேசுர 

னுக்கல்லோ முக்கியமாய்க் சழ்ப்படிய 

வேண்டும். 

Sh. அப்பொழுது சகல ஜனங்களுக் 

* 

னகாவது: இஸ்ராயேல் ஜனங்களே, 
இரக மனிதரா்கள்மட்டில் நீங்கள் செய் 

யா பிருங்கள். 
‘ oe . oo. ள் * . ் 

30. நீங்கள் மரக்திலே தூக்கிக் கொ     5 ச or ; (ஆ! ப > . ப டய இன 

லைசெய்த யேசுநாதரை நம்முடைய , 0. ஏனெனில் சில காலத்துக்கு 
பிதாக்களின் தேவன் உயிர்ப்பித்இருக் | முன்னே தெயோ தாஸ் என்பவன் எழு 
Bayi. wil) serdar எதோ பெரியவன் என்று 

! . சொல்லிவந்தான், ஏறக்குறைய கானூ 
: அயோகள் வரையில் ௮வன் பாரிசமா 

31. இஸராயேல் ஜனத்துக்குப் பச். ண் 
2. னார்கள். அவன் கொ லையுண்டுபோக 

'சாத்தாபத்தையும், பாவ மன்னிப்பை | 5 று டல ் 
வே, அவனை நம்பியிருக்க யாவாரம் 

| 

பும் கர்த்று SOE FAC aya Tox 45 | 2 ். . . ரு . 1B. LE பாளா 
| 

தமது வது கரத். தால் உயர் த்இயிருக் அள. 
cys ஸ் , 

இருர், (அப். 2-2.) BV. HM WHE, Hy gem Hom 55 
நாட்களிலே சுலிே மலயனை யூதா wn 

| 32. மாங்களும், FI Gaus MEGS Tamale எழும்பி, ஜனங்களைக் தன ! 
(அ) 

இழ்ப்படிலெ சகல்; ருக்கும் அவா த ட ர்ப்ரீ ரிசமாய் மடக்கினான. அவனும் | 

தருளின இஸ்பிர் த்துசாந்துவானவரும் மடிந்தான்; யாரார் அவனுக்குச் சார 

‘iss சங்கதிகளுக்குச் சாட்சிகளா  பாபிருக்தார்களோ, அ௮வர்களெல்லா 

ose என்றார்கள், கம் சிதறிப்போ ணாக, 

i wee en ees cane cee tte tees oo, es ப ண ர பெ weet ve . ய ர 

34. -இச்சக். 'சமாலியேல் என்பவர் பேர்போன வாய்ச்சாலக சாஸ்இிரியாயிருந்த 
துக் தீவிர அர்ச். சின்னப்பர், முடியப்பர், பர்னபாஸ் முசலானவர்களுக்கு வேத சாஸ்தி 

ரம் படிப்பித்த உபாத்தியாயராகவும் இருந்தார். ௮வர் பிற்காலத்தில் ஞானஸ்நானம் 
பெத்து பிரசித்தமாய்ச் சுவிசேவ.த்தைப் பிரசங்கித்து, வேசசாட்சுயாக மரித்தாொன்று 
சாஸ்இரிகள் எண்ணாகரொர்கள். 

37. இங்கே சொல்லப்படுகிற குடிக்கணக்கு கர்த்தர் பிறந்த ஏறக்குறைய அரும் வரு 
| ஒத்தல் ரோமானரால் எடுக்கப்பட்டது. ஏனென்றால் எரோ தரசன் மகனாகிய அர்க்க 

| குப் பரதேசியாய்த் அரத் தப்பட்டபொ முது அவன் இராச்சியம் ரோமானர்களால் பிடிக்கப் 
பட்டத. அகத் கலாபத் ் துக்குப்பின் ரோமானர்கள் குடிச்சணக்கு எடுத்தார்களென்ற திக, 
அஞ omy see 

| லாவுஸ் என்பவன் சன் இராச்சியத்இனின்,நு பி ராஞ்சுதேசச்தின் வியன்னா பட்டணத்தக் | 

ட 

| போதிக்க. வேண்டாம் என்று உங்களுக் | ப மூர்க்கங்கொண்டவர்களாய் அவர். 

3௮. சங்கத்தானை கோக்கிச் சொன் 

யப்போகிந தைக்குறி கீது எச்ச ரிக்கை   

   



  

    

போஸ்தலர் தடபடி: 6ம் அதிகாரம், 

  

    

1 88. ஆகையால் இப்பொழுது நான் 
| உங்களுக்குச் சொல்லுறது என்ன ' 

வென்ளால்: நீங்கள் இந்த மனிதர்களை ச் 
தொடாமல் விலக, அவர்கள் பாட்டுக் 
கு விட்டுவிடுங்கள். இந்த யோசனை 
அல்லது இந்த அலுவல். மனிதரால் 
உண்டாயிருந்தால், பிரிந்து அழிந்து 
போம். 

20. இது சர்வேகாரனால் உண்டா 
யிருந்தால், நீங்கள் சர்வேசரனையே எதி 
ர்த்து விரோதிக்கிறவர்களாக எண்ண 
ப்படுவீர்களல்லாதே, இதை அழிக்க 
உங்களாலே கூடாது என்றான். Dal 
ன் சொன்னழை அவர்களும் ஓப்புக் 

கொண்டார்கள். 

40. ஆகையால் அப்போஸ்தலாக 
சாக்கூப்பிட்டு, அவர்களை அடிப்பிதது, 

| யேசுகா கருடைய தா மத்தினலே பரிச 

சேதம் பேசாசிருக்கும்படி. கட்டா 

யிட்டு, அவர்களை விடுதலையாக்கினார் 

க்ளா, 

Ad. அவர்களோ Gla ear cng Ow K ar     
  

தருடைய நாமத்தைப்பற்றிக் தாங்கள் 
। அவமானப்படப் பாத்திரவான்௧ளாக 
எண்ணப்பட்டதஇனிமிக்கம் சந்தோஷி 

DBF FHT EO FOB A புறப்பட்டுப் 

போனார்கள். (மத. 9-10.) 

A. gor Pun Hat sar Boas gr 

| pid pute CsauTau gigi, Os 

ளிலும் உபதே௫த்து, யேசகாதர் தாமே 
இமீஸ்து என்று பிரசங்கச்துவக்கார் 
கள. 

  

  

  

் அலுவலுக்கு ஏற்படுத்துவோம். 

FTA BMAD gd நிறைந்தவராகய முடி 

0-ம. அதிகாரம். 

அப்போஸ்தலர்கள் ஏழு தயாக்கோன்மார் | 
களை ஏற்படுத் தன தும், ௮வர்களில் தைரி | 
யததாலும், அற்புதங்களாலும் விளங்கின 
அர்ச். முடியப்பர்மேல் யூதர் பொய்ச்குற் | 
றஞ்சாட்டின துமாகயெ வர். ச்சமானங்கள். 

1. அற்காட்களிலே சீஷர்களுடைய 
தொகை பெருகவருகையில், இரேக் 
காகள் ௮நுதின விசாரணையிலே தங் 
களுடைய விதவைகள் கவனிக்கப்பட 
வில்லையென்று எபிரோயாமேல் முறைப் 
பட்டார்கள். 

  
| 

| 
2. அப்பொழுது பன்னிரறாவரும் சீ 

ஷா்களஞுடைய கூட்டத்தை ஒருமிக்க 
வரவமைக்துச் சொன்னதாவது : நாங் 

கள் தேவ வாக்கியத்தை விட்டு விட்டு 

பந்தி விசாரிக்கெது தகுதியல்ல. 
$ 

3. அகையால் சகோதரரே, இஸ்பி 
॥த்துசாந்துவினலும் ஞானத்தினாலும் 
நிறைந்தவர்களாய் ஈற்சாட்சியமுடைய 
ஏழு பேரை உங்களில் பார்த்துத் தெ 
ரிந்துகொள்ளங்கள். அவர்களா நீத து ஹ்] J é 

  4. நாங்களோ ஜெபத்திலும், தேவ | 
பறி... | Sree வாக்கியத்தைப் பிரசங்கிக்கிற ஊழிய 

ச ‘ ‘ ° ௬ ry 

தீதிலும் விடாமுயற்சியாயிருப்போம் ! 
ட னரா கல. 

வாக்கியம் பிரிமாயிருக்க.து. அப்பொ 
முது விசுவாசத்தாலும் இஸ்பிர்த்து | 

யப்பனாயும், பிலிப்புவையும், புரோக் 

கோழையும், 9க்கானோரைாயும், தீமோ 

னையும், பார்மேனாவையும் அர்நியனான 

அ௮ந்தியோக்கியாபுரி நிக்கோலாவையும் 

தெரிந்துகொண்டு, 

னு, 
  

1. கிரேக்கர்கள் :-- பூதேயாசேசச் துக்குப் புறம்பான நாடுகளில் பிறர் ஐ, கிரேக்குப் 
பாஷை பேந்த யூதர்கள் இவ்விடத்தில் சரேச்கொன்ற சொல்லப்படுஇிமுர்கள்.ம 

எபிரேயர் :-.யூசேயா காட்டிற் பிறந்து அந்நாட்டில் வழங்கெ பாஷையைப்பேசி   
        

ன யூதர்களாம். 
 



      

jate அப்போஸ்தலர் நடபடி. டூம் அதிகாரம். ட . 4 

    

  

0, அவர்களை அப்போக் ஸ்தலர்கள் 
| முன்பாக நிறுத்தினார்கள். இவர்களோ 
| ஜெபஞ்செய்து, ௮வர்கள் மேல் கைகளை 
நீட்டிவைத்தார்கள். 

7. மேலும் ஆண்டவருடைய வாக்கி 
யம் மென்மேலும் பரம்பிழ்று, எருசலே 
மில் சீஷருடைய தொகையும் வெகு 
வாய்ப் பெருகினது. குருப்பிரசா இகளி 
லும் முகலாய் ரேசர் விசுவாசக்துக் 
குக் கீழ்ப்படிக்கார்கள். 

| 8, முடியப்பரோவெனில் இஷ்டப்பிர 
, சாதமும், திடனும் நிறைக்கவராய் ஜன 
ங்களுக்குள்ளே அற்புதங்களையும் ௮தி 
சயங்களையும் செய் அகொண்டுவரு 
வார். 

9. ஆனால் சுயாதீனம் பெற்றவர்க 
ளுடைய து எனனப்பட்ட. ஜெப ஆலய 
திதைச் சேர்ச்கவா்களிலும், சோன் பட் 
டணத்தாரிலும், அலெக்சாந்திரியா 
பட்டணக்காரிலும், பஇலிசியாவிலும், 
ஆசியாவிலுமிருந்து வந்தவர் களிலும் 

Ger முடியப்பரோடு தர்க்சஞ்செய்ய 
- எழும்பினார்கள். 

10. ஆகிலும் அவருடைய ஞானத் 
அக்கும் ௮வரிட bBo பேசின இஸ்பி 
ரீத்துசாந்துவுக்கும் எதிர்த்து நிற்க 
அவர்களால் கூடாமற்போயிற்று. 
(லக். 21-15.) 

  

      

11. அப்பொழுது அவர்கள் இவன்: 
மோயிசனுக்கும் சர்வேசுரனுக்கும் வி 
Grr gots தாவண வார்த்தைகளைச் 
சொல்லக்கேட்டோம் என்று சொல்லு 
ம்படியான மனிதர்களைக் சுபடமாய் 
ஏற்படுத்தி, 

12. இவ்விதமாய் ஜன த்தையும் மப் 
பாகளையும் Cau gus ரகமாயும் மூட்டி 
விட்டுக் கூட்டமாய் ஓடிப் பலவர்தமாய் 
அவரைப்பிடி.த் ச், ஆலோசனை சங்கத் 
அக்குமுன்பாக இழுத்.அக்சொண்டு 

போய்விட்டு, 

1. பொய்ச்சாட்டிகளையும் கொண் 
டுவந்து நிறுத்திஞாகள். இவர்கள 
சொன்னதேதென்முல் : இந்த மனிதன் 
பரிசுத்த ஸ்.கலக்துக்கும் வேதப்பிரமா 
ணத்துக்கும் விரோதமான வார்க்தை 
களை ஓயாமற் பேசுகிழுன். 

14. எப்படியெனில் ஈசரேயனாகிய 
௮௩௧ யேசு இந்த இடத்தையும் இடி 
51, மோமிசன் ஈமச்குக் கொடுத்த 
பாரம்பரை முறைமைகளையும் மாற்று 
வான் என்று இவன் சொல்லுகிறகைக் 
கேட்டோம் என்றார்கள். 

15. அப்பொழுது ஆலோசனை சங் 
கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த யாவரும் ௮வ 
ரை உற்றுப்பார்க்கையில், அவருடைய 
முகம் ஓர் சம்மனசுவின் முகம்போ 
லிருக்கிறதைக் கண்டார்கள். 

  

9-0. இருச்சபையில் வழல்கவருறெ தஇயாக்கோன் என்னும் பட்டத்தின் ம்பம் 
இவ்விடத்தில் காட்டப்படுறெ து. இந்தப் பட்டம் பெற்றவர்கள் துவக்கத்தில் ஆகப்பை 
என்று சொல்லப்பட்ட அன்பின் விருந்தையும் சேவகற்கருணையையும் ஜனங்களுக்குப் 
பரிமாறி, மற்றச் சரும உதவிகளையும் ஏழைகளுக்குப் படர்ந்து கொடுத் து வந்தார்கள். பிற் 
சாவத்தில் அன்பின் Sng நிறத்சப்பட்டபடியினால், இப்பொழுது தியாக்கோன்மார் 
கள் ஞானஸ்கானம் கொடுக்கவும், பி.ரசங்இக்கவும் தேவாற்கருணையைப் பரிமாறவும் சுத் 
கரமுள்ளவர் களாயிருப்ப தமன் ச) குருப்பட்டத், துக்கும் ஏற்படுத் சுப்படுகிறார் கள், 

அநீநியஷன என்னும் இந்த வார்க்தைக்கு அர்த்சம் அஞ்ஞானியாயிருக்கு யூச 
வேத ச்திலுட்பட்டவன் என்று ௮.றிக, 

9. சுயாதினம் பெற்றவர்களுடையது என்னப்பட்ட ஜெப லயம். கர்ச்சரவதார 
தீ.துக்குமுன் 03-ம் வருஷத்தில் பொய்ப்பேயு என்பவனால் ரோமாபுரிக்குச் சிறையாகக் 
கொண்டுபோகப்பட்ட யூதர்கள் கொஞ்சச்காலத் அக்குப்பின் விடுதலையானார்கள். இவர் 
களுக்குர் சிலர் எருசலேம் ஈகரில் குடியேறி; சங்களுக்குத் தண்டாய் ஒரு ஜெப 
யம் கட்டியிருந்தார்கள். இந்த வகை யூதர்கள்தான் இங்கே சுயாதீனம் பெற்றவர்களெ ' 
ன்று சொல்லப்படுறார்கள். (கொர்னேலியுஸ்), | 
 



- அப்போஸ்தலர் , தடபடி tb ம் அதிகாரம். 
  

7-ம். அதிகாரம், 

அர்ச், முடியப்பர் ஆலோசனைச் சங்கத்தின் 

மூன்பாகச் செய்த நெடும் பிரசங்கமும், 
அவர் கல்லால் எதிக்து கொல்லப்பட்ட 

தும். 

1. அப்பொழுது பெரியகுரு அவ 
ரை கோக்க : காரியம் இப்படி க்சானே 
என்றான். 

2. அதற்கு அவர் சொன்னதேதெ 
ல்: சகோதரர்களே, பிதாக்களே, 

கேளுங்கள் : ஈம்முடைய பிதாவாகீய 

அபிரகாம் காரானூரில் வ௫ிக்குமுன் 
னே மெசோப்பொ தீகாமியா நாட்டி 

| (AGE GH காலத்தில், மகிமைப் பிரதா 

பக் கடவுள் அவருக்குத் தரிசனையாகி 

  
| 
| 8. நீ உன் தேசத்தையும் உன் பந்து 
ஜன,த்தையும் விட்டுப் புறப்பட்டு, நாம் 

உனக்குக் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு 
வா என்று அவருக்குக் திருவுளம்பற் 

Bent. (gf. 12-1.) 
4, அப்பொழுது ௮வர் கல்தேயரு 

டைய தேசத்தினின்று புறப்பட்டுக் 
காரானூரில் வரது வாசம்பண்ணினா். 
மேலும் அவருடைய தந்ைத இறகத்த 
பின்பு, வரை ௮வ்விடத்தினின்.று புற 

ட்பட்டு, 8ீங்கள் இப்பொழுது குடியிருக் 
கிற இந்தத் தேசத்திற்குப் பெயர்ந்து 
வரும்படி செய்தார். 

| 53. இதிலே அவருக்கு ஒரு காணி 
யாட்சியையும், ஒரு காலடி BQ GEO Bit] 

(peor ws தமாதிருந்தார். ஆயினும் 
அவருக்குப் புத்திர சந்தான மில்லாத 
ருக்கையிலே அவருக்கும், அவருக்குப் 
பின் ௮வருடைய சந்ததியாருக்கும் Qs 

த்த் தேசத்தைச் சுதந்தரமாயத் தருவ 
தாக அவருக்கு வாக்குத்தத்தம் பண் 
ணிஞர். 

6. எப்படியெனில் சர்வேசுரன் ௮வ 
சோடு பேசி : அவருடைய சந்ததியார்     

  
      

அந்நிய தேசத்தில் கடிவிருப்பார்ச. 
ளென்றும், ௮ச்தத் தேசத்தார் அவர் | 
களை அடிமைப்படுத்தி, நானூறு வரு. 
ALOT SH அனபப்படுத்துவார்களென் 

றும் அற்று க்கச் இருவுளம்பற்றிஞர், 

(ஆதி. 15-18.) 

7. மேலும் அவர்களைஅடிமைப் படு 

தீதும் புற ஜாதியானா நாம் நியாயந் 
தீர்ப்போமென்றும் அதன்பிறகு அவர் 
கள் புறப்பட்டு வந்து, இவ் விடத்தில் 
நம்மைச் சேவிப்பார்களென்றும் ௮ண் 
டவர் அருளிச்செய், தார். 

6. விருக்கசேகன உடன்படிக்கையும் 
அவருக்குக் கொடுத்தருளினார். அப்ப 

டியே ௮வர் ஈசாக்கைப் பெற்று, எட் 

டாம் நாளிலே அவருக்கு விருக்கசே 
தனம் பண்ணினார். ஈசாக்கு யாக்கோப் 
பையும், யாக்கோபு பன்னிரண்டு பி 
தாப்பிதாக்களையும் பெற்று, விருத்த 
சேதனஞ்செய்தார்கள். 

9. பிதாப்பிதாக்களோ வெனில் பொ 
முமைப்பட்டு, யோசேப்பை எறிப்துக் 
கேசத்திற்குக் (கொண்டு போகும்படி) 

நீறுப் போட்டார்கள். ஆகிலும் சர் 
வேசுரன் அவருடனே இருந்து, (ஆதி. 
37-28.) 

10. அவருடைய சகல உபத்திரவங் 
களினின்றும் ௮வரைவிடுவித்து, எஜிப் , 
துத் தேசத்து ௮சனாகிய பாரவோ | | 
னுடைய சமுக த்தில் ௮வருக்கு அருளை , 
பும்்ஞான த்தையும் தந்தருளினார். அர. 
சனோ எஜிப்துத் தேச,த்தின்மேலும், | 
தன் வீடு அனைத்தின்மேலும் ௮வரை 

Dan Muses ஏற்படுத்தினான். (ஆ. 

11-87.) 

  

11. பின்பு எஜிப்து, கானான் என் 
லுக் தேசங்களெக்கும் பஞ்சமும், மிகு 
ந்த கெருக்கிடையும் உண்டாகவே, நம் 
முடைய பிதாக்களுக்கு ஆகாரவர்க்கங் 

கள் ையாமத்போயித் pl 

o
e
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‘314 அப்போஸ்தலர் நடபடி. 7-ம் அதிகா ரம். 
  

18. அப்பொழுது எஜிப்துத் தேச 
 த்திலே தானியம் உண்டென்று யாக் 
கோபு கேள்விப்பட்டு, ஈம்முடைய பி 
தாக்களை முதல் விசை அனுப்பினார். 

13. இரண்டாம் விசையோ வெனில் 
யோசேப்பு தன் சகோதரரால் அறி 

  
யப்பட்டார்; அவருடைய கோத்தி 
சமும் பாரவோ னுச்குக் தெரியலா 

பிற்று. 
! 14. அப்பொழுது யோசேப்பு ஆட் 
ககா அனுப்பி தன் பிதாவாகிய யாக் 
"“கோபையும், எழுபத்தைந்து பேராக 
ய தன் பர்து ஜனங்கள் யாவணாயும் 

 வருவிக்கார், 

15. யா BS sil Lub எஜிப்துக் கேசக் 

க்குப் புறப்பட eva sal, அதிலே SY oi 

i ரும் ஈம்முடைய பிதாக்களும் மரித்து, 
(gf. 46-5; 49-32.) 

16. அங்கிருந்து சக்கேம் என்னும் 
Re HS GE கொண்டுவரப்பட்டு, சிகே 

மின் குமா ரனாஇியு எமோருடைய மக் 

-களிடத்தில் ரொக்கக் காயத்துக்கு 
அபிரகாம் என்பவர் வாங்கியிருக்க கல் 
லறையில் வைக்கப்பட்டார்கள். ( ஆதி. 

25-10: யோசு. 24-32.) 

17. ஆனால் சர்வேகரன் அபிரகாம் 

என்ட வருக்கு ஆணையிட்டுச் செய்தரு 

ளின வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறவே 

ண்டிய காலஞ் சமீபிக்தபோ, Si, 

18. யோசேப்பை அறியாத வே 
ஜொரு அரசன் எஜிப்தில் எழும்பின 
சாலமளவும், ஜனங்கள் எஜிப்தில் பலு 
இப் பெருகிவந்தார்கள். (யாத்தி. 1-7.) 

19. ௮வன் நம்முடைய கோத்திரத் 
தாரை வஞ்சித், நம்முடைய பிதாக் 
கள் தங்கள் குழந்தைகளை உயிர்பிழை 
.க்கவொட்டா மல் ௮வைகளை வெளியில்   

எறிந்துவிடும்படி அவர்களை உபத்திர | 
வப்படுத்தினான். 

20. அக்காலத்திலே மோயிீசன் பிற 
ந்து, சர்வேசுரனுக்குப் பிரியமுள்ள வ 
ராயிருக்து, மூன் அமாதமளவும் தீன் த்க 
ப்பன் ¢ லே வளா்க்கப்பட்டார். 
(யாத். 2-2; எபி, 11-93.) 

21. பின்பு ௮வர் வெளியில் எறியப் 
படவே, ௮வரைப் பாரவோன்குமா த்த 
எடுத்துத் தனக்கு அவனைப் பிள்ளை 
யாக வளர்த்தாள், 

22. ஆதலால் மோயீசன் எஜிப்தா 
தாருடைய சகல ஞானத்திலும் படிப் 
பிக்கப்பட்டுக் கன் வார். க்தைகளிலும் 
செய்கைகளிதும் வல்லவரா பிருக்கார். 

அவருக்கு நாற்பது வயகான 
போ் தன் சகோதரராகிய இஸ்ரா 
யேல் மக்களைப் போய்ப் பார்க்கவேண் 

டுமென்று அவருக்கு மனதில் ஆசை 
யுண்டாயிற்று. 

24. அப்பொழுது (அவர்களில்) ஒரு 

வன் ௮௩௪ வாகைப்படுகறகைக்கண்டு, 
அவனைக் காப்பாற்றி, எஜிப்தானை வெ 
ட்.டி, துன்பப்பட்டவளனுக்குச் சனுவா 

கப் பழிவாங்கினார். (யாத்தி. 29-19. ) 

2௦. அப்பொழுது தன்னுடைய கை 
யினாலே சர்வேசுரன் தங்களுக்கு இரட் 
சணியம் கொடுப்பாமன்பதைத் கன் 

னுடைய சகோதரர் அறிந்துகொள் 
வாரகளென்று ௮வர் Stor bari. Haut 
சுளோ ௮கை ௮றிந்துகொள்ளவில்லை. 

20. மறுகாள் அவர்களில் (இரண்டு 
போ) சண்டை செய்துகொண்டிருக் 
கையில் அவர்களுக்கு ௮வர் எதிர்ப் 
பட்டு: மனிதரே, நீங்கள் சகோதரராயி 
ருக்கிறீர்கள். ஒருவருக்கொருவர் ஏன் 
தீங்கு செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லி, 
அவர்களைச் சமாதானப்படுக்கப்பார்த் 
தார், 

ம். 

202 சர்வேசுரனுக்குப் பிரியமுள்ள வராயிருர் அ என்ற இர்.சவாக்கியம் மூலபாலை 
| களில் சர்வேசுரனுடைய சண்களுக்குச் சவுந்இிரியமுள்ளவராயிருர் சாசொன்.ற எழுசப்பட்டி. 
க்க. (கீராம்போன். )  



  

7. தன் பிறனுக்கு ௮ரியாயஞ் செ 
ய்தவன் ௮வனாப் பிடித்துக் தள்ளி : 
எங்கள்மேல் உன்னைத் தலைவஞகவும், 
ஈடுவஞகவும் ஏற்படுத்தினவன் யார்? 

98, நேற்று ரீ எஜிப்தானைக் கொன் 
 றதுபோல, என்னையும் கொன்றுபோட 
ப்பார்க்கிருயோ என்றான்.   

20. மோயிசனோவெனில் இர்த வார் 

_த்தையின் நிமித்தம் ஓடிப்போய், மாதி 
யான் காட்டில் பரதேசியாய்ச் சஞ்சரி 
த்து, ௮ங்கே இரண்டு புத்திரரைப் 
Gu papr. 

30. மேலும் நாற்பது வருவஞ் செ 
-ன்றபின்பு சீழை மலையின் வனாந்தரத் 

| திலே எரிகிற முட்செடியின் அக்கினிச் 
| சுவாலையிலே ஒரு தேவதாதன் ௮வரு 
க்குத் தரிசனையானார். (யாத. 8-2.) 

31. மோயிசனோ அந்தக் காட்சியைக் 

கண்டு அதிசயித்து, ௮தை உற்றுப் 
பார்க்கும்படி நெருங்கிப் போகையில்: 

32. நாமே உன் பிதாக்களுடைய 

। தேவன் ; அபிரகாமின் தேவன், ஈசாக் 
| இன் 

ன் ௬ . டு க ey ட 

று அண்டவர் சொல்லுகிற சத் 
தம் ௮வருக்குண்டாயிற்று. ஆதலால் 
மோயிசீன் நடுநடுங்கி, உற்றுப்பார்க்கத் 

| துணியா திருக்கார். 
।! 

| 
ம் 

~
 | 

| 
| 

ரை நோக்கி; உன் பாதரட்சைகளைக் 
கழற்றிப்போடு ; ஏனெனில் நீ நிற்கிற 
ஸ்தலம் பரிசுத்த ஸ்சலமாயிருக்கின் 

oe 

  

முடைய பிரஜைகளின் துன்பத்தைக் 
கண்கொண்டுபார்த்தோம்; ௮வர்களு 
டைய பெருமூச்சையும் கேட்டோம் ; 

। அவர்களை இரட்சிக்கவும் இறக்கி வந்தி 

 ருக்கிறோம். ஆகையால் இப்பொழுதே 

  

  

eS BB 
- அப்போஸ்தலர் -நடபடி 

      
94. எஜிப்துத் தேச த்இிலிருக்கிற ஈம் | 

  

i 

{ 

Jo. அ௮பபொழுது ஆண்டவா அவ 

  

{ 

  

' எஜிப்துக்குத் திரும்பி, 

“ம் அதிகாரம். 815) 

வா, உன்னை எஜிப்துத் ே தச.த்.தக்கு | | 

அனுப்புவோம் என்ளர், ப்ர 

௦௦. உன்னைத் தலைவஞகைவும் ஈடுவ। 
ஞாகவும் ஏற்படுத்தினவன் யார் என்று. 
அவர்கள் தள்ளிவிட்ட ௮௩த மோயிச 

னைத்தானே, சர்வேசுரன் முட்செடியில் 
அவருக்குக் தரிசனையான தேவதூத । 
னுடைய கையால் தலைவஞகவும், இரட் 

சகனாகவும் ௮னுப்பினா, | 

36. இவரே ௮வர்சுளை வெளியேற்றி, 
எஜிப்துத் தேசத்திலும், செங்கடலி ! 

லும் காற்பது வருவமாய்க் கானகத்தி : 
லும் ௮ற்புத ௮இசயங்களைச் செய்து 
அவர்களைக் கூட்டிக்கொண்டு போன: 
வர். (யாத்தி. 7-17.) 

37. இஸ்ராயேல் புத்திரரை கோக்க: 
உங்கள் சகோதரர்களுக்குள்ளே என். 
னைப்போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை உங. 

களுக்குச் சர்வேசுரன் எழுப்புவார்; : 
அவருக்குச் செவிகொடுப்பீர்களாக : 

என்று வசனித்தவரும் இந்த மோயி. 
சனே. (உபா. 18- 5.) 

  

38, சினாய் மலையில் தம்முடனே பே | 

தேவன், யாக்கோப்பின் தேவன் | ன தேவ.தாதனோடும், கானகத்தில் : 
ஈம்முடைய பிதாக்களோடும் சபை. 
நடுவில் இருந்தவரும், ஈமக்குக் கொடுக் 
கும்படி. சீவிய வாக்கியங்களைக் கைக் 
கொண்டவரும் இவரே. (யாத். 195.) 

909. இவருக்கு ஈம்முடைய பிதாச். 

கள் கீழ்ப்படிய மனமில்லாமல் இவனா , 

வெறுத்து, தங்கள் இருதயங்களால் 

40. ஆரோனை கோக்க எங்களுக்கு 

முன் நடக்கும்படி தேவர்களை எங்களு 

க்கு உண்டாக்கித் தாரா” orl gs 

தேசத்திலிருந்து எங்கள் அழைத்துக் 

கொண்டுவக்த woe மோயீசனுக்கு |. 

என்ன சம்பவித்ததோ ௮றியோம் என் 
(wa 6S). 32-1.) பிட 

  
(pt aan. 

ens 1 ene nn ntl etme monmnrot 

89. இருதயங்களால் எஜிப்துக்குத் திரும்பி என்பதற்கு எஜிப் துத் தேசத் இின்மேல் | 

  

1 தங்கள் ஆசைப்பற்றுதல்களை வைத்து என்பது கருத்து. | 
te heeenm mel



ஒப்புக் கொடுத்தீர்களோ 

| (ஆமோஸ். 0-20.) 

  , அகக் 

41. மேதும் air nel அவர் 
de கள். Ql serge குட்டி யை உண்டா 
க) அந்த: விக்ொகத்.துக்குப் பலியி | 

ட்டு, தங்கள் கைவேலைப்பாட்டின்மேல் 
. சர்தோவித்தார்கள். 

கையால் FTC MITT OT அவர் 42, 
| களைவிட்டு வில, ௮வர்களை வான இரா 
| ணுவத்திற்கு அடிமைகளாக்கினார். 
அப்படியே தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமத் 

| Be: இஸ்ராயேல் விட்டாரே, வனாந்த 
] சத்தில் காற்பது வருஷமாய் எனக்குப் 

பலி பூசைகளையும் காணிக்கைகளையும் 

எனறும், 

43. ஆராதிக்கும்படி டீங்கள் செய்த 
| உருவங்களாகிய மோ லோக்குடைய கூ 

டாரத்தையும், இரம்பாம் என்னும் உங் 
கள் ஈட்சததரத தெய்வத்தையும் சுமந் 
தகொண்டு போனீர்களே ; ௮அகையால் 
உங்களைப் பபிலோலுக்கு அப்பால் 
பெயாந்து போகச் செய்வேன் என்றும் 
எழுதியிருக்கிறது. 

_ 44. சர்வேசரன் மோயீசனோடு பேசு, 
௮/வர் கண்ட வடிவாய் ஓர் சாட்சியக் 

கூடாரம் செய்யக் கட்டளையிட்டு, ஈம் 
போட பி ,சாக்களுக்கு ஏற்படுத்தியது 

ட ரீல் அப்படிப்பட்ட கூடாரம் வனா   

தாத்தில் அவர்களோடு க கூட் இருக் ட்ட 

(பாத்தி, 25-40.) i ட் 

43. தை யோசுவேயுடனேகூட. 
நம்முடைய பிதாக்கள் எடுத்து, சர்| 

| வேசுரன் ஈம்முடைய பிதாக்களுக்கு | 
முன்பாக தீ அரத்திவிட்ட புற ஜாதியா. 

ரூடைய தேசத்திலே கொண்டுவந்து, | 
தாவிதின் காலம்வமையில் வைத்திருக்| 

(யோசு. 89-14, எபி. 8-9). ப 

46. இவர் சர்வேசுரனுடைய சந்நி 
இயில் இருபையடைந்து, 
பின் தேவலுக் 

உண்டுபண்ண வண்டுமென்று மன்றா 
டினார். (1 அர. 16-18; சங். 1981-5.) 

தார்கள். 

17. சலோமோனோவெனில் ௮வரு | 
க்கு ஒர் ஆலயத்தைச் கட்டினார். (8 
அர, 0-1.) ட் 

Wide 

48. ஆூலும் உன்னதமானவர் கை | 
வேலைப்பாடான ஆலயங்களில் விக்கி 

றதில்லை. (௮ப். 17-24; 8 அ. 8-27.) | 

49. இதற்கொத்தபடி.: வானம் எனக் 
குச் சிம்மாசனம், பூமியோ எனக்குப் 
பாதப்படி, எனக்கு என்ன gous 

தைக் கட்டுவீர்கள் 2 சான் சக்குவதற் . 
கு ஸ்தலம் ஏது? 

ம் 

யாக்கோ | 
ஒரு வாசஸ்தலத்தை | 

    42-43, 

அவைகளை ஆராதிச்தஇனால், நாம் உங்களைப் பபிலோன் இராஜாவுக்குக் கையளிப்போம். 
| அவன் உங்களை அடி.மைகளாகத் தன் தேசத் .துக்குக் கொண்டுபோக, ௮,த்சேசத்தார் வண | 
ஐவரும் நட்சத் இரங்களை சீங்களும் வணங்குலீர்களென்று ஆமோஸ் தீர்க்கதரிரி யாகமம் 

10-ம் அதி. 25-ம் வசனத்தில் கர்த்தர் தருவுளம்பற்நினபடி அவர்களுக்குச் சம்பவித்சசென் 
நர்த்தமாம். | 

| 48-49-50. crag எல்லையிலும் மட்டிலும் ௮டங்காமல் சர்வவியாபகமாயிருச்செ சர்வேசு 
| ரன் மனிதர் சையால் கட்டப்பட்ட அலயத்திலாவது மற்றெந்த வாசஸ்தலத்திலாவது மோ | 
| ட்சத்திலு முதலாய் ௮டங்னெவரல்லவென்ப த சத்தியம். என்முலும் ௮வர் மோட்சத் இலே. 

| தம்மைச் சம்மனசுச்களுக்கும் அர்ச்சியசிஷ்டவர்களுக்கும் பிரத்தியக்ஷமாசச் சாண்பிக்றெ |. 
பபப்டியால், மோட்சமானது தேவஸ்சலமென்றும், சர்வேசுரனுடைய வாசஸ் சலமென் தஞ் | 

| "சொல்லப்பட ௫. அவ்விதமே இவ்வுலகத்திலும் சர்வேசுரன் தமக்குச். இறீஸ் தவர்கள் |. 
| பலிபூசை ஆராதனை செய்யவும், தம்மை சோகப் பிரார்த்இச்சவும் சோவில்களைச் சமச்கு |. 
| யோச்யெ ஸ்தலமாகச் குறித்திருக்றொர். . இதைப்பற்தியே வேதத்தில் சோவில்களைத் |. 

       | இதன்லயயெள்தம், item SOc 0S: GeraetdetOna Mens. aus | 1. 
பப் 

| இவ்வசனங்களுக்கு ௮ர்.த்தமேதெனில் : நீங்கள் சர்வேசுரனாயெ ஈமக்குச் | 
செய்யவேண்டிய நராதனையை விட்டுவிட்டு, உங்களிஷடப்படி. விக்கிரகங்களைச் செய் த | 

  
  

  





    

    
“ அவர்கள் முடி.பப்பரைக் சல்லால் எதியும்போது, அவர் ஆண்டவராகிய பேசவே!" 

என்னாத்துமச்சை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று மன்றாடி, முழங்காலில் ன்று DOES 

சச்சமாய் : ௮ண்டவர ! இந்சப் பாவத்தை இவர்கள் மேல் சுமத்தாதேயும் என்றார்.” 

(gu. 7. 08-09.) 
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piCinaysot pug Sib அதிக்சம், 
  

  

1:50. இவைகள் எல்லாவற்றையும் என் 
1 சரங்கள் செய்யவில்லையோ என்றுகர்ச் 

தர் சொல்லுகரொர் என்.று தீர்க்கதரிசி 
யானவர் உனாத்திருக்கிழுரல்லவோ ? 
|(இசை. 00-1.) 

81. திமிர்க் கழுத்தும், விருக்தசேத 
னப்படாத இருதயங்களும், செவிகளு 
முடையவர்களே, நீங்கள் இஸ்பிரீத்து 
சாந்துவை எப்பொழுதும் எதிர்க்கிறீர் 
கள். உங்கள் பிதாக்கள் எப்படியோ, 
அப்படியே நீங்களும் செய்கிறீர்கள். 

௦2. இர்க்கதரிசிகளில் யாரை உங் 
கள் பிதாக்கள் துன்பப் படுத்தா இருந் 
தார்கள் ? நீதிபாருடைய வருகையை 
முன்ன றிலித்தவாகளையும் கொலைசெய் 
தார்கள். இப்பொழுது நீங்கள் ௮வரு 

| age சதிகாரரும், கொலை பாதகருமா 
ர்கள். (மத். 23-24.) 

538. தேவதூதர் வழியாக நீங்கள் 
வேதப் பிரமாணத்தைப் பெத்திருக் 
தும், அதை ௮ நுசரியாமற்போனீர்கள் 
என்ரார், (கலாத். 3-13.) 

54, அவர்கள் இவைகளைக் கேட் 
கையில் கோபாவேஷம் அவர்கள் மன 
தைப் பிளக்க, ௮வளாப் பார்த்துப் பல் 
லை கெறுகெறெனக் கடித்துக்கொண் 
டிருந்தாரகள். 

Oo. அவரோ, இஸ்பிர்த்துசாந்துலி 
ene நிறையப்பட்டவராய் வானத்தை 
அண்ணார்ந்து பார்த்து: சர்வேசகுரனு 
டைய மடிமையையும், சாவேசுரனு 
“டைய வலது பாரிசத்திலே யேசுநாதர் 
திற்கிறதையும் கண்டு: இதோ, பரமண் 
டலம் திறந்திருக்கிறதையும் மனுமகன் 
சர்வேசுரனுடைய வலது பாரிசத்திலே 
நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றுர். 

  
    

90. அப்பொழுது அவர்கள் உரத்த: 
சத்தமாயக் கூப்பிட்டுத் தங்கள் செகி. 
களா முடிக்கொண்டு, ஒருமிக்க அவர். 
மேல் பாய்ந்து, 

௦1. அவனைப் பட்டணத்துக்குப் 
புறம்பே தள்ளிக்கொண்டுபோய்க் கல் 
லால் எறிந்தார்கள். அப்பொழுது சா 
ட்சிகள் தங்கள் வஸ்திரங்களைக் சுழற் 
ிச் சவுலென்னப்பட்ட ஓர் வாலிபனு 
டைய பாதத்திெனருகே வைத்கார்கள். 

௦8. அப்படி அவர்கள் முடியப்ப 
OTs SHOTS எறியும்போது, அவர் 2 
ஆண்டவராகிய யேசுவே, என்னாத்து 
மத்தை ஏற்றுக்கொளளும் என்று மன் 

Cara) 

59, முழங்காலில் நின்று உரத்த FES 

மாய் : ஆண்டவரே, இந்தப் பாவத்தை 
இவர்களமேல் சுமத்தாதேயும் என்னார். 
இப்படிச் சொன்னவுடனே அண்டவரி 
டத்தில் மரண நித்திரையானார். Fay 
லோவென்றால் ௮வர் கொலையுண்பதற் 
குச் சம்மதித்திருந்தாா. 

8-ம். அதிகாரம். 

சவுல் என்பவர் இருச்சபையை உபத் திரவப் 
படுத் தின தும், மாயவித்தைக்காரனான 
சீமோனை அர்ச். இராயப்பர் கண்டித்த 
தும், காக்தாசி இராணியின் ௮ண்ண 
சன் ஞானஸ்கானம் பெற்றதுமாகிய 
விசேவங்கள். 

1. அன்றியும் ௮தஇனமே எருசலே 
மிலுள்ள திருச்சபைக்குவிரோதமாய்ப் 

பெருங்கலகம் உண்டாயிற்று, ஆத 
லால் அப்போள் ஸ்தலர்கள் தவிர மத்றெ 
ல்லாரும் யூதேயா, சமாரியா என்னும் 
நாடுகளில் சதறிப்போனார்கள். 

    | aervane இருக்கிறார் என்பது சத்தியம், 

சாதர்சவாமி தேவ சுபாவத்தோடு மனுஷ சுபாவமுடையவராகையால் 'தேவனாயெடட்டும் 
வர் எங்கும் வியாபகராயிருக்கிறார். மனுஷீனாயெமட்டும் மோட்சச்திலும் சேவரத்கரு 

ட. 30. சவுல் என்ற இவ பேர்போன அப்போஸ் தலராஏயெ HIE, சின்னப்பர், இலர். | 

முனர்திரும்பின வரலாற்றைப் பின்வரும் 9-ம் அதிகாரத்தில் காண்க, | 

   

  

  
      ewe



    

  

318 

2. அப்படியிருந்தும், பயபத்தியுள்ள 
மனிதர்கள் முடியப்பரை எடுத்து ௮ட 
க்கஞ்செய்து, அவருக்காக மிகுந்த துக் 
கங்கொண்டாடிஞனார்கள். | 

5. சவுல் என்பவர் வீடுகள்தோறும் 
நுழைந்து, ஸ்இரி பூமான்களை இழுத் 

அக்கொணடுபோய்ச் சிறைச்சாலையில் 
போடுவித்து, இருச்சபையைப் பாழா 
க்கிவந்தார். 

4, Zor சிதறிப் போனவர்கள் 
அங்கங்கே இரிந்து, சாவேசுரனுடைய 
வாக்கியச்தைச் சுவிசேஷித்துக்கொ 
ண்டுவந்தார்கள். 

  

அப்போஸ்தலர் தடபடி 8-ம் அதிகாரம். 7 

10). சிறியோர் முதல் பெரியோர்மட் 
டும் எல்லாரும் அவனுக்குக் காதுகொ 
டுத்து : பெரிசென்னப்படுகற தெய்வ 
வல்லமை இவன்தான் என்று சொல் 
லிக்கொண்டிருந்தார்கள். 

1]. ௮வன் கெடுங்காலமாய்க் தன் 
மாய்கை வித்தைகளால் ௮வர்களை மய 
க்கினபடியால், ௮வர்கள் ௮வனை மதித 
துவக்தார்கள். 

12. அனால் பிலிப்பென்பவர் சர்வே 
சுரனுடைய இராச்டியத்தைக் குறித் 
துப் பிரசங்கித்ததை ௮வர்கள் விசுவ 
சித்தபோது,ஸ்இரீகளும் பூமான்களும் 

| யேசுக்கிறீஸ் துகா தருடைய நாமத்தன 

். அப்பொழுது பிலிப்பு என்பவர் | லே ஞானஸ்நானம் பெற்முர்கள். 

சமாரியாவின் ஒரு பட்டணகத்துக்குப் 
போய், அதுிலுளளவர்களுக்குக் கிறீஸ் 
துநாதனாப் பிரசங்கித்தார். 

0. ஜனங்கள பிலிப்புவினால் சொல் 

லப்பட்டவைகளை ஒருமனமாய்க் கேட். 
கவும், ௮வர் செய்த அற்புதங்களைக் 
காணவும் மிகவும் சந்தனையாயிருந்தார் 
கள். 

. 7. எனெனில் அவாகளுக்குள் ௮நே 
கரிடத்தில் ஐவேஷமாயிருந்த அசுத்த 
அருபிகள் உரத்த சத்தமாய்க் கதறிக் 
கொண்டு, அவர்களைவிட்டுப் புறப்பட் 
டன. 

8. ௮0ேக திமிர்வா தக்காரரும் முட 
வரும் செளக்கியப்பட்டார்கள். 

). ஆதலால் அந்தப் பட்டணத்தில் 
மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று, 
அப்படியிருக்க, அந்தப் பட்டணத்தில் 
முன்னே மாயக்காரனாயிருக்த சீமோன் 
என்ற ஓர் மனிதன் சமாரியா நாட்டு 
ஜன த்தையும் மயக்கிக் தன்னையும் 

ஏதோ பெரியவனென்று சொல்லிக் 
டஇகாண்டிருந்தான்.   

13. அப்போது மோன் என்பவ 
லும் விசுவசித்து, ஞானஸ்கானம்பெற் 

று, பிலிப்பென்பவரைப் பின்பம்றி, 
அவரால் செய்யப்படுகிற இசயக் 
களையும் மிகவும் பெரிதான அற்புதங் 
களையும் கண்டு, பிரமித்து அச்சரியப் 
பட்டான். 

14. சமாரியர் சார்வேகசாரனுடைய 
வாக்கியத்தைக் கைப்பற்றிக்கொண் 
டார்களென்று எருசலேமிலிருக்த அப் 
போஸ்தலர்கள் கேள்விப்பட்டு, இரா 

யப்பராயும் ௮ருளப்பரையும் ௮வர்க 
ளிட.த்தில் ௮னுப்பினார்கள். 

15. இவர்கள் வந்து, இஸ்பிர்த்துசா 

ந்துவை ௮வர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் 
படி. அவர்களுக்காக வேண்டிக்கொண் 

டார்கள். 

16. எனெனில் அவர்களுக்குள் ஒரு 
வனிடத்திலாவது ௮வர் இன்னும் இற 
ங்கிவரா இருந்தார். ஆனால் அவர்கள் | 
ஆண்டவராகிய யேசுநா தருடைய காம 
தீதினலே ஞானஸ்நானம் மாத்திரம் | 
பெந்திருந்தார்கள். |  



அப்போஸ்தலர் நடபடி. 8-ம் அதிகாரம். 
  

. 17. அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் 
| கரங்களை நீட்டி இவர்கள்மேல் வைக் 
கவே, இவர்கள் இஸ்பிரீத்துசாந்து 
வைப் பெற்றுக்கொண்டார்கள். 

18. ஆகையால் அப்போஸ்தலரு 
டைய கச நீட்டுதலினாலே இஸ்பிரீத்து 
சாக்து கொடுக்கப்படுகிறதைச் மோ 
ன் என்பவன் கண்டு அவர்களுக்குப் 
பணத்தைக் கொடுத்து : 

19. கான் எவன் மேல் கரம் நீட்டு 
வேனே, ௮வன் இஸ்பிரீத்துசாந்து 
வைப் பெற்றுக்கொள்ளும்படி, இந்த 
வல்லமையை எனக்குக் தாருங்கள் 
என்றான். அப்பொழுது இராயப்பர் 
அவனை நோக்கி : 

20. சர்வேசுரனுடைய .வரக்கைப் 
பணத்கால் கைக்கொள்ளலாமென்று க 
எண்ணினபடியால், உன்னுடைய பண 

ம் உன்னோடுகூட காசமாய்ப்போக! 

21, இந்த விஷயத்திலே உனக்குப் 
பங்கும், பாகழும் கிடையாது. ஏனெ 
னில் உன்னுடைய இருதயம் சர்வேசு 
ரனுடைய சமுகத்திலே கோமையான 
தல்ல, 

22. ஆகையால் உன்னுடைய இந்தத் 
அர்க்குணத்தை விட்டு, நீ மனஸ் தாபப்   

பட்டுச் சர்வேசுரனை மன்ளாடு, உன் | 
இருதயத்திலுள்ள இக்தச் சக்க; ஒரு 
வேளை உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம். 

953. எனெனில் நீ கசப்பான பிச்சி 
லம் பாவாக்கிரமப் பந்தனத்திலும் | 
இருக்கக் காண்டுறேன் என்ரூர். 

24. அதற்குச் மோன் பதில் மொ ; 
ழியாக: நீங்கள் சொன்னவைகளில் 
ஒன்றும் என்மேல் வராதபடி, நீங்களே 
ஆண்டவரிடத்தில் எனக்காகப் பிரார்த் 
இத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றான். 

2௦. அவர்களோ வெனில், ஆண்ட 
வருடைய வாக்கியத்துக்குச் சாட்டு 
பூம் கொடுத்து, அதைப் பாசங்கித்த 
பின்பு, சமாரியா காட்டின் பற்பல இடங் 

களில் சுவிசேஷவக்கைப் ,ரசங்கித்துக் 
கொண்டு எருசலேமுக்குத் திரும்பிப் 
போனார்கள். 

20. அப்படியிருக்க, ௮ண்டவரு 
டைய தூதன் பிலிப்பு என்பவரோடு 
பேசி நீ எழுந்திருந்து, தென் மார்க்க | 
மாய் எருசலேமிலிருந்து காசாப் பட் 
டணத்துக்கு இறங்குகிற பாதைக்குப் 
போ; ௮து வனாந்தரமாயிருக்கறது 
arent. 

  

17. இவ்விடத்தில் ௮றியவேண்டியகாவது $ 1-வது ஞானஸ்சானம் பெதீறவர்களெ 

  ination: 

ல்லோரும் கூடிய 2கெத்தில் உறுஇபூசுதலையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய,தவ௫யம். 
அப்படி.க்கல்லா திருந்தால் அர்ச். இராயப்பரும் அருளப்பரும் எருசலேமிவிருக்து சமாரியா 
வுக்குப் போயிருச்சமாட்டார்கள். 2.வது உறு.இபூசுதலை ௮ப்போஸ்சலர் கொடுச் துவா 
தீதுபோல இக்காலத்தில் ௮வர்களிடமாயிருக்கற மேற்கிராணிமார்கள் மாத்தரஞ் சாதார 
ணமாய்க் கொடுக்கக்கூடும். ஏனெனில் இவ்வாசமம் 0-ம் ௮தி. ௦-ம் வசனத்தில் கண்டிரு 
கீறபடி பிலிப்பென்பவருக்கு ௮ப்போஸ்சலப்பட்டமாவ.து மேற்றிராணப்பட்டமாவ.ஐ 
இல்லாத.இனால் அவர் சமாரியர்களுக்கு ஞானஸ்கானங் Der Os Hass oo Byes லைக் 
கொடுக்கச் கூடாதவராய் இருந்தாரொன்று தெரியவருகற து. 

24. இதிலே சமோனென்ற மாயவித்தைக்காரன் ௮ப்போஸ்தலர்களை Cares 
சீனக்காக மன்ராடவேணுமென்று கேட்டுக்சொண்டாலும், அனனியா, சாப்பிராள் என்ப 
வர்களுக்கு நேரிட்டதுபோல, தனக்குஞ் சடுதிமரணம் வருமோ என்று அஞ்சிக் கேட்டசே 

யன்றி, எசார்த்சமாய் அவன் தர்க்குணச்தை விட்டு மனந்இரும்பினவனல்ல. எப்படியெ 

னில் ௮து மே.தல் அவன் இருச்சபையை அழிக்க முயன்று மாய்கை வித்தைகளைச் செய் ச] 

வந்த துக்கவிர உரோமாபுரிமட்டும் அர்ச். இராயப்பரைப் பின்தொடர்ர் துபோய் அங்குள்ள 

அஞ்ஞானிகள் அவருடைய பிரசங்கத்தைச் கேட்டு விசுவசியாசபடிச்கு அவருக்கு விரோத 

(மாய் எதிர்த்து நின்றான். கடைசியாய் ஒருகாள் ௮வன் பரலோகத் துக்குப் போவதாகச் 

சொல்லி, ஆகாசத்தில் உயர்ஈ து போகும்போது, அர்ச். இராயப்பர் சுவாமியை ஸஹேோக்இப் 

பிரார்த் இக், அவனைத் தூாக்கக்கொண்டுபோன பசாசுகள் . அவனைக் sali Bai Car, 

அவன் ழே விழுந்து, இருகாலும் முறிந்து அவலமாய்ச் செத்தான். .     mrad



  

| 890 அப்போஸ்தலர் நடபடி. 8-ம் அதிகாரம், 
  

27. அப்படியே ௮வர் எழுந்துபோ 
னார். அப்பொழுது இதோ, காந்தா 
யென்னும் எத்தியோப்பிய இராக்கனி 
யின் வல்லப ௮ண்ணகனும், ௮வளு 
டைய கஜனாக்களுக்செல்லாம் ௮திகா 

ரியுமான எச் இயோப்பியன் ஒருவன் 
எறாசலேமில் ஆராதிக்க வந்திருந்தான். 

28. அவன் தன் இரதத்தில் உட்கா 
ர்ந்து, திரும்பிப் போகையில் இசையா 
ஸ்..இர்க்கதரிசயின் அகமக்தை வாடித் 
துக்கொண்டுபோனான். 

209. ௮ப்பொழுது இஸ்பிரீ த துவான 
வர் பிலிப்புவை நோக்கி : நீ நெருங்கி, 
௮ர்க இரகத்தின்கிட்டச் சேர்ந்துபோ 
என்னார். 

20. பிலிப்புவும் ஓடிச்சோந்து, ௮வ 
ன் இசையாஸ் தீர்க்கதரிசியின் ஆகமக் 
சை வா௫ிக்கிறகைச் கேட்டு : நீர் வா 
சக்கிறகைக் சண்டுபிடிக்கிறசாக நினை 
க்கிமீரோ என்று கேட்டார். 

31. அதற்கு அவன்: ஒருவன் எனக் 
(குத் தெரிவிக்காவிட்டால், எப்படி. என் 
னால் கூடும் என்று சொல்லி, பிலிப்பு 
வைக் தன்னோடு ஏறி உட்காரும்படி. 
மன்ருடினான். 

92. வேகாகமத்தில் ௮வன் வாத் 
துக்கொண்டிருந்த பாகம் என்னவென் 
ரூல் : ஓர் செம்மறியாட்டைப்போலக் 
கொல்லப்படுவதற்குக் கூட்டிக்கொண் 
மிபோகப்பட்டார். தன் மயிரைக் கத் 
தரிக்றெவனுக்கு முன்பாகச் சத்தமி 
டாத ஆட்டுக்குட்டியைப்போல அவர் 

தமது வாயைத் திறவாதிருர்தார். 
(இசை, 58-7.) 

38. அவருடைய தாழ்மையில் ௮வ 
ருடைய தீர்ப்பு எபுெபட்டுப்போயிற்று. 

    
      

அவருடைய ஜென்மத்தை விவரிப்பவ 
ன் யார்? அவருடைய சீவன் பூமியி 
னின்று எடுத் துக்கொள்ளப்படும் என் 
பதேயாம். 

34. அப்போது ௮ண்ணகன் பிலிப் 
புவை கோக்க : தீர்க்கதரிசி இதையா 
ராக்குறித்துச் சொல்லுகிறார் ? தன் 
னைக்குறித்தோ? வேரஜொருவனாக் குறி 
தீதோ என்று (சொல்லும்படி) உம்மை 
மன்றாடிக் கேட்கிறேன் என்றான். 

35. அப்பொழுது பிலிப்பு தமது 
வாய்மலர்ந்து, இந்த வேதவாக்கயெத்தி 
னின்று தொடங்கி, யேசுநாதரைக் 
குறித்து அவனுக்குப் பிரசங்கிக்கார். 

20. அப்படியே ௮வர்கள் வழிநெடு 
கப் போகையில், கண்ணீருள்ள ஒரிட 
தீனுக்கு வர்தார்கள், அப்பொழுது 

௮ண்ணகன் : இதோ, கண்ணீர் இருக் 
கிறதே; நான் ஞானஸ்நானம் பெறுகிற 
தற்குக் தடையென்ன என்று சொல்ல, 

37. பிலிப்பு : Bt (pip இருதயத் 

தோடு விசுவசித்மால், பெறலாம் என் 
மூர்... அவன் பிரத்தியுத்தாரமாக : 
யேசுக்கிறீஸ்துநாதனாச் சாவேசுரனு 
டைய குமாரனென்று விசுவ௫க்கிறேன் 
என்று சொல்லி, 

98. இரதத்தை நிறுத்தக் கட்டே 
யிட்டான். அப்பொழுது பிலிப்புவும், 
அ௮ண்ணகலும் இருவருமாகக் தண்ணீ 
ரில் இறங்க, பிலிப்பு ௮வனுக்கு ஞான 

ஸ்ரானங்கொடுத்தார், 

80. அவர்கள் ஜலத்தினின்று (கனா 
யில்) எரினபொழுது அண்டவருடை 
ய இஸ்பிரீத்து பிலிப்புவை எடுத்துக் 
கொண்டதினால், ௮ண்ணகன் ௮வரை 
மறுபடி. காணவில்லை. ஆயினும் ௮௧ம௫ 
ழ்ச்சியோடு தன் வழியே போனான். 

  

99, இவ்விடத்தில் இஸ்பிரீத்தவானவரன்பது பிலிப்புவினோடு பேசின சம்மன 
சானவரொன்று எண்ணத்தகும், 

ஒக 
30. இங்கே சொல்லப்பட்ட ௮ண்ணகனாடய ௮ காரி படி த சவனாயிருக்தாலும் பிவி 

ப்பென்பவருடைய உதவியில்லாமல், வேதாகமத்தின் அர்த்தத்தைக் கண்டுபிடியாதிருச்ச, 
எவனும் வேதாகமங்களை வாசித்து, அவைகளின் பொருளை ௮றிர்அகொள்ளவேண்டுமெ 
ன்று பதஇிசமார்க்கத்சார் சொல்லுவது பிசசாயிீருக்ெ து. 
  ௮௮௮  
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.... அப்போஸ்தலர் தட்படி 9-ம் அதிகாரம், — 

  

  

| 40. பிலிப்புவோவெனில் ௮சோத் 
தென்னும் ஊரில் காணப்பட்டு, செசா 
மையா ஈகரத்தில் சேருக்தனையும், வழி 
யிலுள்ள சகல பட்டணங்களிலும் சந் 
றிப்போய்ச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங் 
கித்துக்கொண்டுவந்தார். (௮ப். 21-8.) 

0-ம். அதிகாரம். 

சவுல் என்பவர் அற்புசமான விதமாய் மனந் 
இரும்பின தும், இராயப்பர் லிசாப் பட்ட 
ணத்தில் ஏனேயாஸ் என்ற திமிர்வாதச் 
காரனைக் குணமாக்கன தும், ஜோப்பை 
நகரத்தில் மரித்த தபிச்சாள் என்பவளை 
உயிர்ப்பிச்ச துமாகெ வர்த்கமானங்கள். 

1. சவுல் என்பவர் இன்னும் அண் 

டவருடைய சீஷர்களைப் பயயுறு தீதி தி 

கொலைசெய்யும்படி, £றிக்கொண்டு பெ 
ரிய குருவினிடத்தில் போய், 

2. இர், டமார்க்கக்சாரான எந்த 
ஸ்திரி inten. aut ey தான் கண் 
டால், அவர்களைக் கட்டி எருசலேமு 
க்குக் கொண்டுவரும்படி தமாஸ்குவி 
ள்ள ஜெப ஆலயங்களுக்கு நிருபங் 

களைக் கேட்டார். 

3. அப்படியே ௮வா பிரயாணமாய்ப் 
போய், தமாஸ்கு ஈகரத்துக்குச் சமீபித் 
கபோது நடந்ததேசெனில்: திடீரென 
வானத்திலிருந்து ஓர் ஒளி ௮வரைச் 
சூழ்ந்து பிரகாசிக்கவே, (su. 22-6. 
1. கொ. 12-8; 2. கொ, 12-2.) 

4. அவர் தரையிலே விழுந்து : சவு 
லே, சவுலே, என் என்னைக் அன்பப்ப 
டுத்துகிழுய் என்று தன்னை நோக்கிச் 

சொல்லுகிற சத்த தைக் கேட்டார். 

9. அப்பொழுது அவர்: அண்டவ 
ரே, நீர் யார் என்று கேட்க, ger: 

உபத்திரவப்படுத்துகற யேசுகாதர் நா 
மே: தாற்றுக்கோலை எதிர்த்து உதைக் 
இறது உனக்குக் கடினமாம் எனம. 
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1 ்.. சவுலென்பவர் இருச்சபை ய உபாதித் துத் துன்பப்படுச் இயிருக்க, மே*கா தீர் 

தம்மையே ௮வர் உபாஇச்சிருொன்று சொல்வதினாலே, திருச்சபைக்கும் யேசுகாதருக்கும் 
| உள்ள ஆச்சரியமான ஐக்கியம் ஈன்றாய் விளங்குகிற.து. 

0. இதைக் கேட்டு அவர் ஈடுகடுக் |. 
இப் பிரமித்து: அண்டவே, கான. 
என்ன செய்யும்படி. சத்தமாயிருக்கி | 
நீர் என்றார். 

£. ஆண்டவர் அவருக்கு மாறுத்தா 
ரமாக: நீ எழுந்து பட்டணத்துக்குள் 

ளேபோ:; நீ செய்யவேண்டியது இன்ன 
தென்று அங்கே உனக்குச் சொல்லப் 

படும் என்றார். ௮ப்பொழுது ௮வரோடு 
கூடப் பிரயாணஞ்செய்த மனிதர்கள் 
சத்தத்தைக் கேட்டாலும், ஒருவரை 
யும் காணமல், பிரமித்து நின்முர்கள். 

8. அப்பொழுது சவுல் தரையினின் 
அ எழுந்து, கன் கண்களைக் இறந்தும், 
ஒன்றும் காணாதிருக்கார். கையால் 
அ௮வரைாக் கையைப் பிடித்துக் கமாஸ் 
குப் பட்டணத்துக்குக் கூட்டிக்கொண் 
டுபோனார்கள். 

9, அங்கே அவர் மூன்று காளள 

வாக, கண்தெரியா தவராய்ச் சாப்பிடா 
மலும், கூடியாமலும் இருந்தார். 

1/0, அப்பொழுது தமாஸ்குப் பட் 

டணத்தில் ௮னனியா என்னும் பேரு 
ள்ள ஓர் ேனிருந்தார். அஇண்டவர் 
ஓர் தரிசனத்திலே ௮வரை நோக்கி : 
௮னனியாவே என்க, Laut: அண்ட 
வரே, இதோ ௮டி.யேன் என்னார், 

11. ௮ப்பொழுது ஆண்டவர் ௮வ 
ரை கோக்க: நீ எழுர்திருந்து, நேர் 
விதி என்னும் தெருவுக்குப் போய், 
தார்சு நகரக்கானாகிய சவுல் என்பவனை 
யூதாவின் வீட்டிலே விசாரி, ஏனெ 

னில் இதோ, ௮வன் ஜெபஞ்செய்கி 
முன் என்ஞுர். 

12. (அப்பொழுது சவுல்) ௮னனி 
யா என்னும் ஒருமனிதன் உள்ளே பிர 
வே௫க்கிறதையும், தான் பார்வையடை 
யும்பொருட்டுக் தன்மேல் கரங்களை 
நீட்டிவைக்றெதையும் தரிசித்தார். 
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18. அனனியா பதில் மொழியாக 2? 
அண்டவே, இந்த மனிதன் எருசலே 

ல் உம்முடைய மர்ச்செரிஷ்டவரா்க 
ஞக்கு எத்தனையோ பொல்லாங்குக 

ச் செய்தானென்று அரேகரால் 
கேள்விப்பட்டிருக்ேன், 

14. இங்கேயும் உமது நாமத்தைத் 
தொழுதறெ சகலமாயும் பிடித்துக் கட் 
Bioeng. பிரதான ஆசாரியர்களிட த்தில் 
இவன் அதிகாரம் பெத்றிருக்கிரனே 
என்றார். 

i 05. அதற்கு ஆண்டவர் : நீ போ; 
| ஏனெனில் இவன் புற ஜா இகளுக்கும், 
இராஜாக்களுக்கும், இஸ்ராயேல் புத் 
தரருக்கும் முன்பாக ஈம்முடைய காம 
BON FE கொண்டுபோவதற்கு நாம் 
தெரிந்துகொண்ட பா தீதிரமாயிருக்கி 
மூன். (எப், 5-8) 

16. ஈமது நாமத்தினிமித்தம் அவன் | 
எம்மாத்திரம் பாடுபடவேண்டுமென் நு 
காம் அவளுக்குக் காண்பிப்போம் என் 
ரூர். 

17. ஆகையால் ௮னனியா என்பவர் 
' போய், அர்த விட்டில் பிரவேசித்து, 
அவர்மேல் கைகளை வைக்கு: சவுல் 
சகோதரரே, நீர் வந்த வழியில் உமக் 
குத் தரிசனையானஅ௮ண்டவரா கிய பேசு 
நாதர், நீர் பார் வையடையவும், இஸ்பி 
ர்.ச்துசாக்துவினால் நிரப்பப்படவும் என் 
னை அனுப்பினார் எனஞார், 

omen eee aes elect theta a arte eee tee ET வவ ane tat pc 
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18. உடனே அவருடைய கண்களி | 
லிருந்து செதிள்கள் போன்றவைகள் | 
வே, ௮வர் பார்வையடைந்து, எழு 

நீலு, ஞானஸ்நானம் பெற்ளுர், 

19. பின்னும் ௮வர் போஜனம்பண் 
ணிப் பலமடைந்தார்; மேலும் அவர் 
திமாஸ்குப் பட்டணத்இலிருந்த Cagis 
ளோடு லொள் தங்இயிருந்து, 

20. தாமதமில்லாமல், யேசுதாதரோ 
சாவேசுரனுடைய சுகன் என்று ஜெப | 
ஆலயங்களில் பிரசங்கித்துவர்தார். 

21. அவர் பிரசங்கிக்கறதைக் கேட்ட 
யாவரும் பிரமித்து : இக்க நாமத்தைக் 
தொழுகிறவர்கர எருசலேமில் உப 
தீதிரவப்படுத் கனவன் இவனல்லோ? 
இங்கேயும் அப்படிப்பட்டவா்களைக் 

ட கட்டி, பிரதான ஆசாரியாகளிடத்தித் 
கு இழுச்துக்கொண்டுபோகும்படி வந் 
தவனல்லோ எனமுர்கள், 

32. சவுலோ மென்மேலும் இடன்கொ 
ண்டு, கிறீஸ் துவானவர் இவமேயென்று 
உறுதிப்படுத்தி, தமாஸ்குப் பட்டணத் 
இல் வசத இிருக்த யூதரைக் கலங்கடி.த் 
தார், 

2. மேலும் அகேக நாள் சென்ற 
பின்பு, யூகர்கள் அவரைக் கொலைசெய் 
யவேண்டுமென் று ஒருமித்து அலோச 

| ஊணசெய்தார்கள். 

| 

ere nomen tena etn cent eri, வவ ப பம அ ளவய மைய யப டட அளை சணைக ட கங்க கனடிய கலையை அடவ டபவக lh, 

தான் முசல்விசையாக அர்ச்சியசிஷ்டவர்கள் அதாவ து சர்வேசுரனுச்கு வசோமாக்சப்பட்ட | வர்கள் என்ற 
டிருப்பதைக் காண்டும். 

சின்னப்பர் மனக்இரும்பின பிறகு ௮சேக 
காதரைக்குறித் தப் பிரசங்கித்சாரென்றம், 

ge போனாரென்றும் நினைச்ச இடமுண்டு, 

  | பூ என்பது வருவுங்களைக் குறிக்றெ.த, 

2௦... இவ்வலிடத்இல் சொல்லப்படுறெ சரித் திரச்சொடர்ச்சியைப் பார்த்தால், 

கொல்ல எத்சனிசத்்சார்களென்றும், சீஷர்களால் 

சொல் ஷேர்களையும் கிறீஸ் துவர்களையும் குறிக்கும்படி, உபயோச்கப்பட் 

Sy TF 
காளாயச் சமாஸ்குப் பட்டணசத் இலிருக்து யேசு 

அப்பொழுது அங்குள்ள யூதர்கள் ௮வரைக் 
அவர் தப்பிச் து விடப்பட்டு எருசலேமுச் |. 

ஆூலும் Hart work திரும்பினவுடனே அ௮.ரமிய தீசத் துக்குப்போய்ச சிலகாலமிருக் த, திரும்பித் சமாஸ்குப் பட்டணத்துக்கு வந்து, சுவிசே 1 ஷச்தைப் பிரசங்ச்கையில், அ/சாவத ௮வர் மனக் இரும்பி பூசர்கள் இதச் சசயோசனை செய்சார்களென்று Hat sours Muse orp Bw நிருபம் | சல் ௮இகாரம் பதினேழாம் வசனச்தால் அ௮.திதிழேம், 

மூன்று வருஷீங்களானபின்பு, 

ஆகையால் இவ்விடத்தில் அநேச 
ரணவக்க கதுவ வதை கணவ வவந் ததவ வய வதலையவம ர ன்அகளவள் வருவது ann eA ante ee ee nl வக் குவ தவை “கவ வகு தட அலை அடல ப ham tt வவட பவட அணிவார் 
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நிக, ஆனால் அவர்களுடைய சர்ப்ப 

னைகள் சவுல் என்பவருக்குத் தெரியவக் 
தன. .௮வளாக் கொல்லும்படி அவர் 

| சன அல்லும் பகலுமாய்ப் பட்டணத் 
இன் வாசல்களைக் காத்துக்கொண்டிருச் 
தார்கள். 

2௮9. அப்படியிருக்க, சீஷர்கள் இர 
விலே ௮வராத் தூக்கி, ஒர் கூடையில் 
வைத்து மதில்வழியாக வெளியே இற 
க்கிவிட்டார்கள். (2 கொரி: 11-32.) 

20. மேலும் ௮வர் எருசலேமுக்கு 
வந்து, சீஷர்களோடு சேர்ந்துகொள் 
ளப் பிரயத்தனம்பண்ணினார். ஆயி 
னும் அவர்கள் எல்லாரும் ௮வளைாச் 
சீஷனென்று ஈம்பாமல், அவருக்குப் 
பயந்திருந்தார்கள். 

27. அப்பொழுது பானபா என்பவர் 
௮வரை ஏற்றுக்கொண்டு, ௮ப்போஸ்த 
லர்களிடத்தில் ௮வராைக் கூட்டிக்கொ 
ண்டுபோய், வழியிலே அவர் ஆண்டவ 
ராக் சண்ட விதத்தையும், ஆண்டவர் 
௮வருடனே பேசினதையும், தமாஸ் 
குப் பட்டணத்திலே ௮வர் யேசுநாத 
ருடைய நாமத்தைப்பற்றிக் தைமிய 
மாய்ப் பிரசங்கித்ததையும் அவர்களுக் 
கு விவரித்துச் சொன்னார். (sais. 
1-18.) 

28. அதுமுதல் ௮வர் எருசலேமிலே 
அவர்களிட த்தில் போக்கும், வரத்.துமா 
யிருந்து, ஆண்டவருடைய நாமத்தினா 
லே நதைரியமாய்ப் பிரசங்கப்பார். 

20. புற ஜாதியாரோடும் பேசுவார், 
கிரேச்கரோடும் தர்க்கிப்பார், அவர்க 
ளோ அவரைக் கொலைசெய்யும்படி 
வகை தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள். 

  

  

    
  

30. சகோதரர் இதை அறிந்து, ௮வ 
ரைச் செசா மையாவுக்குக் கூட்டிக்கொ | 

ண்டுபோய், தார்சு நகருக்கு அனுப்பி 
விட்டார்கள். ப 

51. அக்காலத்திலே யூதேயா, சமா 
ரியா, சலிலேயா காடுகளெங்கும் திருச் 
சபை சமாதானத்தோடிருந்து, தேவ 

பயத்தில் நட.ஈது, வர்த்தித்து இஸ்பிரீத் 

து சாந்துவின் ௮றுதலால் கிறைந்திருக் 

தனி. ப 

59. அப்பொழுது சம்பவித்ததே | 

தெனில்: இராயப்பர் போய், எல்லாரை 
யும் விசாரித்து வருகையில், லிதா 
ஈகாத்தில் குடியிருந்த பரிசுத்தவான்௧ 
ளிடத்திற்கும் போனார், 

93. அப்பொழுது அங்கே எட்டு 
வருஷமாய்க் கட்டிலிலே தஇமிர்வாத 
முள்ளவஞாய்க் கட்த ஏனேயா என் 
னப்பட்ட ஒரு மனிதனைக் கண்டார். 

34. இராயப்பர் ௮வனை கோக்க : ஏ 
னேயா, ௮ண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்து 
நாதர் உன்னைச் செளக்கியப்படுத்துகி 
மூர். நீ எழுந்திருந்து, உன் படுக்கையை 
ஒழுங்காய்ப் போடு என்றார். உடனே 
௮வன் எழுத்திருந்தான், (அப். 8-0.) 

33.  லிதாவிலும், சாரோனிலும் 
குடி.யிருந்தவர்களெல்லாரும் அவனைக் 
கண்டு, அண்டவரிடமாய் மனந்திரும்பி 
னார்கள். 

௦0. அன்றியும் ஜோப்பைப் பட்ட 

ணத்இல் தொர்க்காஸ் என்று அர்த்த 
முள்ள, தபித்தாள் என்னும் பெயனாயு 
டைய ஒரு சீஷியிருந்தாள். ௮வள் நற் 
இரியைகளையும் தாமங்களாயும் ஏராள 

மாய்ச் செய்துவந்தாள. 

32. என் ஆடுகளையும் என் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் மேய்ப்பாயாக என்று யேசுநாசர் 
அர்ச், இராயப்பருக்குச் கொடுத்த தலைமை உத்தியோகத்தை அவர் நிறைவேற்றுகறதை 

| இவ்விடத்திலும் காண்டுமேம். ஏனெனில் ஊருக்கு ஊர் தேசத் தக்குச் தேசம் சுற்றிப்போய் 

தீதிருச்சபையைச் சந்இச் துவருவது திருச்சபையின் மேலான விசாரணையல்லோ. 

Oi). மெய்யான வேசத்தார் அல்லாத இதரமதஸ்தரும் கடவுளுக்குப்பயந் த, தங்கள் 

மனசாட்சியின்படி ஈட் துவந்தால் ௮வர்களும் சத்திய வேதத்தைக் கைக்கொள்ளவுழ் கரை ! 

| யேறவும் சர்வேசன் அவர்களுக்கு உதவிசெய்வாரென்று இவ்வாக்யெச்தால் கண்டுகொள் 
| எலாம்; இங்கே சொல்லப்பட்டவர்களெல்லோரும் அதற்கு ஓர் அத்தாட்டசியாமே._ஒ 
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87. அர்காட்களில் சம்பவித்ததே 
தெனில்: அவள் வியா இப்பட்டு, மரணம 
OLB STM. அப்போது ௮வளைக் குளி 
ப்பாட்டி, மேல் விட்டில் கிடத்திவைக் 
தார்கள். 

88. அன்றியும் லிதா ஈகரம் ஜோப் 
பைப் பட்டணத்துக்குச் சமீபமாயிருக 
தபடியினாலே, இராயப்பர் ௮வ்விடதது 
ARSE pas ory சீஷர்கள் கேள்விப் 
பட்டு, இரண்டு மனிதர்களை அனுப்பி : 

நீர் எங்களிடமட்டும் வரத் தாமதிக்க 
வேண்டாம் என்று மன்ருடிஞர்கள். 

99. ஆதலால் இராயப்பர் புறப்பட்டு, 

அ௮வர்களுடனேகூட வந்தார். வந்து 
சேர்ந்தவுடனே, அவளா மேல்வீட்டுக் 
குக் கூட்டிக்கொண்டுபோனார்கள். ௮ங் 
கே விதவைகளெல்லாரும் ௮வரைச் 
சூழ்ந்து அழுதுகொண்டு, தொர்க்கா 
ஸென்பவள் தங்களுக்குச் செய்துகொ 
டுத்த சட்டைகளையும், வஸ்திரங்களை 
யும் அவருக்குக் காண்பித்தார்கள். 

40. ௮ப்பொழுது இராயபபர் எல் 
லாரையும் அப்புறப்படுத்தி, முழங் 

காற்படியிட்டு, ஜெபஞ்செய்து, அரதப் 
பிரோதத்தை கோக்க : தபித்தாளே, 
எழுந்திரு என்றார். உடனே அவள் 
தன் கண்களைத் இறந்து, இராயப்பரைக் 
கண்டு, எழுந்து உட்கார்ந்தாள். (மாற். 
9-411.) 

41. அவரோவெனில் அவளுக்குக் 
கைகொடுக௨, எழுந்துநிற்கச் செய் 
தார். மேலும் பரிசுத்தவான்களையும் 
விதவைகளையும் வாவழைதது, அவளை 
உயிமீராடு அவர்களிடம் ஓப்புவித்தார். 

12, இர்தச்செய்தி ஜோப்பைப் பட்ட 
ணமெங்கும் தெரியலாயிற்று, Cas 

ரும் அண்டவரில் விஈுவாசமானார்கள்.   14. பின்பு இராயப்பர் ஜோப்பைப் 
பட்டணத்தில் தோல் பதனிடுகிறவனா 
இய சீமோன் என்னும் ஒருவனுடைய 
விட்டிலே ௮கேக காள் தங்கியிருக்க 
orp. 

nance lnm ht pate! 
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10-ம். அதிகாரம். 

கொர்னெலியூ என்னும் செர்தூரியன் 
இராயப்பரைத் தன்னிடம் ௮ழைத்த 
தும், இராயப்பருடைய வாச்இயங்களைக் 
கேட்ட சகலர்பேரிலும் இஸ்பிரீத் துசாச் 
துவானவர் இறங்கின தும், 

1. செசாரமையாப் பட்டணத்திலே 
இத்தாலிக்கு என்னப்பட்ட பட்டாள 
தீதில் கொரனெலியூ என்னும் பெய 
ரையடைய ர் செந்தூரியனிருக்தான். 

2. அவன் தேவபக்தனாய், தன் விட் 
டாரனைவரோடும் சர்வேஈரனுக்குப் 

ஜனங்களுக்கு ௮னேககஈ தா்மங் 
களைச்செய்து, எப்போதும் சுவாமியை 
கோக்ூப் பிரார்த்தித்து வருவான். 

LIL Bl, 

3. அவன் சுமார் பகல் ஒன்பதாம் 
மணிவேளையில் ஓர் தேவதா ஈன் தன் 

னிடத்தில் வரவும், கொர்னெலியூவே 
என்று தன்னைக் கூப்பிடவும் பிர.த்திய 
ட்சமாய்த் தரிசனத்தில் சண்டான், ! 

4 அவன் ௮வரை உற்றுப்பார் ததுப் 

பபயங்கரமடைந்து: ஆண்டவரே, என்ன 
என்று கேட்க, Doll: உன்னுடைய 
ஜெபங்களும, சான தாமங்களுஞ் சர் 
வேசுரன் உன்னை நினைக்கும்படி. அவர் ' 

ஆ. | a | 
சமுகத்தில் ஏறிப்போயிருக்கின்றன. 

  
5. அகையால் இப்பொழுதே நீ 

கோப்பைப் பட்டணத்திற்கு aye aon 
J snd, Dow wc on spb காரணப் 
பெயரையுடைய சீமோன் என்னும் 
ஒருவரை வரவழைப்பாயாக. 

0. ௮வர் தோல் ப.கனிடுகிறவனாகிய 
மோன் என்று ஒருவனிடத்தில் தங்க 
யிருக்கிறார். ௮வனுடைய வீடு கடலோ 
ரத்திலிருக்கெது. நீ செய்யவேண்டி 
யது இன்னதென்று ௮ வரே உனக்குச் 

சொல்லுவார் என்முர். (௮ப், 0-14.) 

7. தன்னோடு பேசின தேவதாதன் 
௮சன்ற பின்பு ௮வன் தன் விட்டாரில் 
இருவணாயும், தன் சேவகத்திலிருந்த 
போர்ச்சேவகரில் தெய்வபயமுள்ள 

ஒருவ்பயும் அழைத்து, 
wernegi ew Mats eA tr பபச ர 
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8. எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு தத்தளித்துக்கொண்டி. ருக்கை யில், 
விவரித்து, ௮வர்களை ஜோப்பைப் பட் | இதோ, கொர்னெலியூ என்பவனால் 
டணத்துக்கு அனுப்பினான். அனுப்பப்பட்ட மனிதர் சீமோனுடை 

ய விட்டை விசாரிததுக்கொண்டு வந்து 
வாசற்படியில் நின்று கூப்பிட்டு : 

  

  

0, அவர்கள் வழிடடந்து, மறுகாள் 
அந்தப் பட்டண தீதுக்குச் சமீபமாய் 

Ie ண ரர வருகையில், ஏறக்குறைய அரும் மணி 13. இராயப்பர் என்னுங் காரணப் 
நேரத்தில் இராயப்பர் பெபஞ்செய்யும் 

பெயருள்ள சீமோன் என்பவர் இம் 
படி மேல்விட்டில் ஏறினார். கே தங்கியிருக்க ருரோ என்று கேட் 

10. பின்னும் ௮வர் பசியடைநது | டார்கள். | 
சாப்பிட மனதாயிருகதகார். அதற்காக | 
அவர்கள் முஸ்இப்புச் செய்கையில் 19 இராயப்பா அதக் காட்சியின் , 

் | பேரில் 849 6.940 ue ௮வர் பரவசமா : பரில் சிக்தி.த.ுக்கொண்டிருக்கையில், 
இஸ்பிர் த்துவானவர் ௮வரை கோக்க : 
இதோ, மூன்றுபோ உன்னைத் தெடு 
இ௫ர்கள். | 

  

  
11 வானம் இறக்கப்பட்டிருக்கிற, தா 

கவும், காலுமு: னையிலும் ( கட்டப்பட்ட) 
பெரிய துப்பட்டியைப் போன்ற ஓர் 

பாத்திரம் வானத்இினின்று GT pao 20. கீ எழுந்து, புபபபட்டுச் சற்றும் 

பட்டு, பூமியில் இறங்குகிறகாகவும் | ஐயப்படாமல ௮வர்களுடனேகூடப் 
கண்டார். போ :; ஏனெனில் காமே அவர்களை 

12. ௮இலே பூமியிலுள்ள சகலவித அனுப்பினோம் என்னா. 
மான மாற்கால ஜீவன்சளும, தரையில் 
ஊரும் ஜெகதுக்களும், MH LG pies 

பறவைகளும் இருஈதன. 

  

  
21. கையால் இராயப்பர் sos 

um sia sho இறங்கி வநது: 
இதோ, நீங்கள் தேடுகிறவன் நான் 
தான். நீங்கள் வநத காரணபென்ன 
nen , 

1.) ஓப்பொழுது: இராயபபா, கி 

Pr Bhd, Mo spe சாப்பிடு 

என்று அவருக்கு ஓர் சத்தமுண்டாயி 

த்து. 
1-1. அதற்கு இராயப்பர் ; ஆண்ட 

வரே, வேண்டாம், தீட்டும், ௮ஈத்தமு 
மாயிருக்கிற எதையும் நான் ஒருபோ 
தும் பொ சிக ததில்லை என்ஸ்ரார். 

2. அதற்கு அவாகள் ; : நீதிமானும், 
occa பயமுளளவரும், யூ தஜாதியார் 

லுனைவரிடததிலும் நல்ல பெய பெற்றி 
| ருக்கறெவருமாகெய கொனெலியூ என் 

னும் செரதூரியன் உம்மைத் தம்மு 
ட டையவி சிட்டுக்கு வரவழை,தூ, உம் 

15. அப்பொழுது: சாவேரரன் ஈத டத்தில் தேவவாக்கியத்கைக் கேட்கும் 

தமாககினதை நீ இட்டுள்ளதென்று படி பரித்து தேவதுா சனால விடை 

சொல்லாதே என்று இரண்டாகதரமும் பெற்றிருககிறார் என்ாகல. 

அவருக்குச் ௪த்தமுண்டாயிற்து. | 
10. அவ்விதமே மூன்றாந் தரமும் 

சம்பலித்தபின், அந்தப் பாத்திரம் திரு 
ம்பவும் ater SHRM oO Hadar 
ள்ளப்பட்டது. 

  

32. அவர்களை அவர் உளளே அறை 

த்துக்கொண்டுபோய், அவர்களுக்கு 

இல்லிடங கொடுத்தார். மறுநாள் அ 
வா் எழுஈது, ௮வர்களோடுகூடப் புறப் 

பட்டார். அப்பொழுது ஜோப்பைப் 

17. இராயப்பரோவெனில் தாம் கண் பட்டணத்திலுள்ள சகோதரரில் இல 

ட காட்சி ஏதோவென்று தமக்குள்ளே | ரும் ௮வரோடுகூடப் போனார்கள்... 
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24, மறுதனெத்தில் அவர்கள் செ 
சாரையாப் பட்டணத்தில் பிரவே௫த் 

| தார்கள். கொர்னெலியூ என்பவனோ 
sor பந்துக்களையும் கனிஷ்ட FC ne at 
களையும் வரவழைத்து, அவர்களுக்கா 
கக் காத். துக்கொண்டிருக்தான். 

2. பின்னும் இராயப்பர் உள்ளே பிர 
வே௫க்தபோது, கொரனெலியூ ௮வ 
ருக்கு எதிர்கொண்டுவந்து, ௮வர் பாத 

த்தில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து, ஈமஸ் 
கரித்தான். 

20. இராயப்பரோ ௮வனைத் தூக்கி 
விட்டு : எழுந்தரும், கானும் ஓர் மனு 
ஷன்தான் என்,று சொல்லி, 

27. ௮வ0னோடு பே௫ுக்கொண்டு விட் 
டில் பிரவேசித்து, (அங்கே) கூடிவந்து 
ரக்த ௮நேசரைச் கண்டு, 

28. அவர்களை நோக்கிச் சொன்ன 
தாவது: அந்நிய ஜாஇயானோடு கூட்டுற 
வாகிற.தும், அவனிடத்தில் நெருங்குகி 
றதும் யூகனானவனுக்கு எவ்வளவு 
௮ருவருப்பாயிருக்கிறதென்று நீங்கள் 
௮.றிவிர்களே. ஆனல் எந்த மனிதனை 
யும் தீட்டுள்ளவன் அல்லது அசுத்தன் 

என்று சொல்லாதபடிக்குச் சர்வேசு 
ரன் எனக்குக் காண்பித்தருளினா். 

20. ௮தைப்பற்றி நான் ஐயப்படா 
மல், நீங்கள் அழைத்தவுடனே வக் 
தேன்; ஆகையால் ஏது முகாந்தரமாக 
என்னை அ௮ழைத்தீர்களென்று கேட்டு 
ஹேன் என்ளுர். 

20. அதற்குக் கொனெலியூ சொன் 
ன தாவது: இர்கேரச்துக்கு நாலுநாளை 
க்கு முன்னே, ஒன்பதாம் மணி வேளை 
யில், நான் வீட்டிலே தெபஞ்செய்து 

கொண்டிருர்தேன். ௮ப்பொழுது 
இதே , வெள்ளுடையணிந்த ஒருவா் 
எனக்கு முன்பாக நின்று : 

    
    

    

81. கொர்னெலியூவே, உன் மன்ருட். 
டும் கேட்டருளப்பட்டு, உன் தான தர் 
மங்களும் சாவேசுரனுடைய சமுகத் 
இல் கினைத்தருளப்பட்டன. 

D2. ஆகையால் ஜோப்பைப் பட்ட 

ணத்துக்கு அளுப்பி இராயப்பாான் 
ணும் காரணப்பெயருள்ள சிமோனென் 
பவரை வரவமைப்பாயாக, ௮வர் கடற் 
சராயில் தோல் பதனிடுகிறவனாகிய 

சீமோன் விட்டிலே தங்கியிருக்கிருர 
என்றார். 

33. ஆனதைப்பற்றி, உடனே உம்மி 
டத்துக்கு அளனுப்பினேன். அப்படி 

யே நீர் வந்தது ஈல்லதாயிற்று. ஆகை 
யால் ஆண்டவரால் உமக்குக் கற்பிக்கப் 
பட்ட எல்லாவற்றையும் கேட்பதற்கு 
இப்போது நாங்கள் அனைவரும் இங்கே 
உம்முடைய சமுகத்தில் அஜீராயிருக் 
இிழோம் என்றான். 

534. அப்பொழுது இராயப்பா வாய் 
மலர்ந்து சொன்னதாவது: சாவேசு 
ரன் பாரபட்சம் இல்லாதவளான்றும், 
(உபாக, 10-17; ஞானா. 0-8; கலா. 
2-0.) 

0௦. ஏந்த ஜனத்திலும் அவருக்குப் 
பயந்து, தர்மத்தைச் செய்கிறவன் ௮வ 
ருக்கு உகந்தவனாபிருக்கிறுனென்றும் 
உண்மையாகவே அறிந்திருக்கிறேன். 

20. சாவேசான் அண்டவராகிய 
யே.க்கிறீஸ்துசாசதனாக்கொண்டு சக 

லருக்கும் சமாதானத்தைக் கூறி இஸ் 
ராயேல் புத்திரருக்குச் தம்முடைய 
வார்த்தையை அனுப்பினா. 

37. அருளப்பர் பிரசங்கிக்த ஞான | 
ஸ்நானத்துக்குப்பின், கலிலேயா நாடு 
முதற்கொண்டு யூதேயா தேசமெக்கும் 
நடந்ததேதென்று ௮றிவிர்களே. (தூக் 
4-14.)   
 



  

98. சர்வேசுரன் ஈசரோயனாகிய 
யேசுசாகமா எப்படி இஸ்பிரீத்துசாந 
அவினாலும், வல்லமையினாலும் ௮பிஷே 
கம் பண்ணினாரான்று ௮.ிந்திருக்கீர் 
கள். சாவேசுரன் ௮வசோகூட இருச் 
ததினாலே,௮வர் எங்கும் சுற்றிப்போய் 
நன்மையைச்செய்து, பசாசினால் உபா 
இக்கப்பட்ட யாவனாயும் குணப்படுத் 
தினார். (மத். 9-35.) 

99. மேலும் ௮வர் யூதர்களுடைய 

நாட்டிலும் எருசலேமிலும் செய்தரு 
ளின யாவற்றிற்கும் நாங்கள் சாட்சிக 
ளாயிருக்கிறோம். ௮வரை மரத்தில் 
தூக்கக் கொன்றுபோட்டார்கள், 

40. அவரைச் சர்வேசாரன் மூன்றாம் 
நாள் உயிர்ப்பித்து, பிரத்தியட்சமாய்க் 
காணும்படி செய்தருளினார். 

41. ஆயினும் எல்லா ஜனத்துக்கு 
மல்ல, சர்வேசுரனால் முன்னியமிக்கப 

பட்ட சாட்சிகளும், அவர் மரித்தோரி 

னின்று எழுகதபின்பு ௮வரேரடுகூடப் 
போஜனபானம் பண்ணினவர்களுமா 
கிய எங்களுக்கே (பிரத்தியட்சமாகும் 
படி) செய்கருளினார். (லூக். 24-18.) 

42. அவரோ சீவியர்களுக்கும் மரித் 
தவர்களுக்கும சர்வேசுரனால் ஏற்படுத் 
தப்பட்ட ஈடுவரொன்று ஜனங்களுக்குப் 

பிரசங்கக்கவும், சாட்சியாக ஓப்புவிக் 
கவும் எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டார். 

43. அவர் பேரில் விசுவாசமுள்ள 

யாவரும் அவருடைய நாமத்தினாலே 

பாவப் பொறுத்தலை ௮டைவார்களெ 
ன்று ௪கல இீர்க்கதரிசகளும் ௮வரைக் 
குறித்துச் சாட்டுசொல்லுகிழுர்கள் 
என்றார். (ஜெரே. 31-34; மிக், 7-18.) 

44, இராயப்பர் இந்த வார் ததைகளை 
இன்னும் பேசிக்கொண்டி.ருக்கையில், 
வாக்கெத்தைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்த 
யாவரா்மேலும் இஸ்பிரீத்துசாந்துவான 
வர் இறங்கினார். (அப், 4-3.) 

அப்போஸ்தலர் நடபடி. 11-ம் ௮திகாசம். 
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49. இஸ்பிரீத்துசார்துவானவரு 
டைய வரப்பிரசாதம் புற ஜாதியார் 
மேலும் பொழியப்பட்டதென்று இரா 
யப்பரோடுகூட வந்திருந்த விருத்தசே 
தனமுள்ள விசுவாசிகள் பிரமித்தார் 
கள். 

406. எனெனில் ௮வர்கள் பல பாஷை 
களைப் பேசுகறதையும், சர்வேசுரனை 
ஸ்துதிக் தக் கொண்டாடுகிறதையும் 
அவர்கள் கேட்டார்கள்.   

47. அப்பொழுது இராயப்பர் நம். 

| மைப்போல இஸ்பிரீத்துசாந்துவைப் 
பெற்றுக்கொண்ட இவர்கள் ஞானஸ் 
நானம்பெராகபடி. யாராகிலும் விலக் 
கக்கூமோ என்று சொல்லி, 

48. ஆண்டவராகிய யேசுக்கிமீஸ்து 
சாதருடைய காமத்தினாலே அவர்க 
ளுக்கு ஞானஸ்கானங்கொடுக்கும்படி 
கட்டளையிட்டார். பின்னும் ௮வர் சில 

நாள் தங்களோடு தங்கயிருக்கும்படி 
௮ வரா மன்ளாடினார்கள். 

11-ம். அதிகாரம். 

புற ஜாதியாரைத் இருச்சபையில் சேர்த் தக் 
கொண்டதற்கு அர்ச். இராயப்பர் நியா 
யஞ்சொன்ன தம், ௮ந்தியோக்யொவில் 
அ(ேகம்பேர் மனந்திரும்பின தும். 

1. இப்படியிருக்க, புற ஜாதியா 
ரூம் தேவ வாக்கியத்தைக் சைக்கொ 
ண்டார்களென்று யூதேயாவிலிருந்த 
அ௮ப்போஸ்தலர்களும, சகோதரரும் 

கேள்விப்பட்டார்கள். 

2. ஆகையால் இராயப்பர் எருசலே 
முக்குது இரும்பிவர்தபோது, விருத்த 

சே. தனமூள்ளவர்கள் அ௮வரோடுகூட 
வாக்குவாதம்பண்ணி, 

3. விருத்தசேதனமில்லாத மனிதர் 
களிடத்திலே நீர் போய, அவர்களோடு 

கூடப் போஜனம்பண்ணினகென்ன 
என்றார்கள்.    
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4, அப்போது இராயப்பர் நடா 
ததை அவர்களுக்கு வரிசையாய் விவ 
ரிக்கசீ் தொடங்கி: 

6. கான் ஜோப்பை ஈகரத்தில் ஜெப 
ஞ்செய்துகொண்டிருக்கையிலே, பரவ 
சத்தில் ஓர் காட்சியைக் கண்டேன். 

எப்படியெனில்: நாலு முனைகளுங் கட் 
டப்பட்ட பெரிய அுப்பட்டியைப்போ 
ன்ற ஒரு பாத்திரம் வானகத்தினின்று 
என்னிடமட்டும் இறங்கிவந்தது. (௮ப். 
10-0.) 

1. அதிலே சான் உற்றுப்பார்த்துக் 
கவனிக்கையில், ௮திலே பூமியின் காற் 

கால் ஜீவன்களையும், காட்டு மிருகங்க 
மாயும், ஊரும் ஜெந்துக்களையும், அகா 
யதக்துப் பறவைகளையும் கண்டேன். 

7. அல்லாமலும்: இராயப்பா, நீ 
எழுந்திரு, அடித்துச் சாப்பிடு 
என்று எனக்குச் சொல்லுகிற சத்தத் 
தையுங் கேட்டேன். 

8. அதற்கு நான்: அ௮ண்டவரே ! 
வேண்டாம்: திட்டானது அல்லது 
அசுத்தமான எதவும் ஒருக்காலும் 
என் வாய்க்குள் இறங்கினதஇில்லை என் 
nee 

. ஆனால் வானத்தினின்று மறுபடி. 
யும் சத்தம் உண்டாகி : சர்வேசுரன் 
சுக்தமாக்கினதை நீ தட்டென்று சொ 

ல்லாகே என்று மறுமொழி சொல் 
லிற்று. 

10. இப்படி. மூன்று முறையும் சம் 
பவித்தது. மேலும் அவையெல்லாம் 
வானகத்துக்குள் எடுத்துக்கொள்ளப் 
பட்டது. 

11. ௮க்கோமே இதோ, செசாரை 
யாப் பட்டண த்திலிருந்து என்னிடத் 
BOG அனுப்பப்பட்ட மூன்றுபோ நா 

| னிருந்த வீட்டில் வந்து நின்றார்கள். 

  
12- அப்பொழுது கான் சற்றும் ஐய 

பு. ப்படாமல் ௮வர்களோடேகூடப் போ 

  

  

    

கும்படி இல்லிரீத்தலானவர் எனக்கு ் 
ச்சொன்னார். இந்த அறு சகோதர 
ரும் என்னுடனேகூட வந்தார்கள், 

நாங்கள் அந்த மனிதனுடைய விட்டுக் 
குள் பிரவேடுத்தோம். 

13. அவனோ: ஒரு சம்மனசு தீன் 
விட்டில் நிற்கக் சண்டதையும் அவர் 
தன்னை நோக்கி; நீ ஜோப்பை நகரத் 

தக்கு அ௮ளனுப்பி, இராயப்பன் என் 
னும் காரணப்பெயருள்ள FC tom Boor 
அழைப்பிக்கக் கடவாய், 

14, நீயும் உன் விட்டாரனைவரும், 
இரட்சிக்கப்பவெகற்கான வார்த்தை 
களை அவன் உனக்குச் சொல்லுவாள்: 
என்று சொன்னதையும் எங்களுக்கு 

விவரிக்கான். 

15. பின்பு ரான் பேசத் தொடங்கின 
மாதீதிரக்தில் இஸ்பிரித்துவானவர்। 
துவக்கக்திலே ஈமதுமேல் இறங்கினது 

போல, அவர்கள் மேலும் இறங்கினார். 

10. அப்பொழுது: அருளப்பா ஜல 
த்தால் ஞானஸ்நானங் கொடுத்தார், 
நீங்களோ  இஸ்பிரீத்துசாந்துவினால் 

ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் என்று, 

ஆண்டவர் திருவுளம்பற்றினபடியே 
அவருடைய வார்த்தையை நினைவுகூர் | 
ந்தேன். (மத். 39-11; அப், 1-5; 19-4) 

17. அதலால் அண்டவராகிய யேசு 
Sik a ஸ்துகா தரை விசுவசிக்த LDS GE 
சர்வேக.ரன் தந்தருளினதடே ரல ௮வ. 
ர்களுக்கும் இரத வரப்பிரசாத.த்தைக். 

கொடுத்திருக்கைபில் சர்வேசுரனைக்। 

தடுக்ககான்யார்? நான் எம்மா த்தம்? 
எனா. 

18. இவைகளைக் கேட்டு அவர்கள் 
அமர்ந்திருந்து : இப்படியாக, சீவியத் 
துக்கேற்ற பச்சாதாபத்தைச் சாவேசு | 
ரன் புற ஜாதியாருக்கும் கொடுத்தருளி |' 
னாான்று சொல்லி, சர்வேசுரனை ஸ்து | 
இத்தார்கள். 
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19. அப்படியிருக்க, முடியப்பருடை | மீளவும் திரளான ஜனங்கள் ஆண்டவரி 
| டத்தில் சேர்ந்தார்கள், ய நாட்களில் எழும்பின வேதகலாபத் 

தினால் சிதறிப்போனவர்கள் யூதர்க 
ளுக்கேயன்றி வேறெவருக்கும் வாக்கி 
யத்தை அறிவிக்காமல், பெனிக்கை 
நாடு, இப்புருதீவு, ௮கஇயோக்கியாப் 
பட்டணம்வனாக்கும் சுற்றித்திரிந்தா 
ர்கள். (௮ப். 8-1.) 

20. ஆயினும் அவர்களில் சிப்புரு 
தீவாரும், சிரேனை ஊராருமாகிய இலர் 

அ௮ந்தியோக்கியாப் பட்டணத்தில் பிப 

வேத்து, கரேக்கரோடு பேட, யேசு 
நாதசுவாமியை அவர்களுக்கு அறிவிக் 

தார்கள், 

21. ௮ண்டவருடைய கரமும் ௮வ 
ர்களுடன் இருநதது ; ௮கேகரும் விச 
வித். த, அண்டவரிட கல் மனநஇிரும் 
பிஞார்கள். 

22. அதலால் இவைகளைப் பற்றிய 
செய்தி எருசலேமிலுள்ள இருச்சபை 
க்குக் கேள்வியாகவே, அவர்கள் பர்ன 
பாவை அ௮ந்தியோக்கயோப் பட்டணம் 
வரைக்கும் போகுமபடி. அனுப்பினார் 
கள். 

23. அப்படியே ௮வர் போய்ச்சோ 
ஈது, சர்வேசரனுடைய வரப்பிரசாதத 
தைக் கண்டபோது சநதோஷப்பட்டு : 
அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் இருதயத் 

தீர்மானத்திலே அண்டவரிடத்தில் நிலை 
தீதிருக்கும்படி புகதிசொன்னார். 

21, ஏனெனில் ௮வர் நல்லவரும், 
இஸ்பிரீத்துசாக்ுவினாலும், விசுவாச 
த்தினாலும் நிறைநதவருமாயிருக்தார். 

ரன அக்ஷதை கையக. பஷ வரவை 

20. 

தென்றதிக. 

| 
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2௦. பின்பு பர்னபா சவுலென்பவ 
ராத் தேடும்படி தார்ஸ் ஈகரத்திற்குப் 
புறப்பட்டுப்போய், ௮வராக் கண்டு, 
அரதியோக்கியாவுக்கு ௮வனாக் கூட் 

டி க்கொண்டு வந்தார்.   
20. அவவிடத்தில் ௮வர்கள் ஒரு 

வருஷமுமுமையும் இருச்சபையாரோ | 
டு சஞ்சரித் த, அகேகம் ஜனங்களுக்கு 
உபதேடத்தார்கள். இஇஞலே கேர் 
களுக்குக் கிரீஸ் தவர்கள் என்னும் கார 
ணபபெயர் முந்தமுரக அந்தியோக்கி 
யாவில் வழங்கிற்று. 

21. அநநாட்களில் சில தீர்க்கதரிசி 

கள் எருசலேமிலிருக்து ௮ஈஇயோக்கி 
யா வுக்கு வந்தா ர்கள். 

28. அவர்களில் ஒருவராகிய அ௮காபு 
என்பவா எழுந்து, பூவுலகமெக்கும் ; 

கடும்பஞ்சம் உண்டாகுமென்று இஸ் 
பிரீத்துசாஈதுவினலே அறிவித்தார். 
௮ந்தப பஞ்சம் கிளவுதியூ ராயனுடை 
ய காலத்திலே சம்பவிதத.து. 

| 
29. ஆசையால சீஷர்களில் அவன 

வன் தன்தன் சக்திக்குத் தக்கதாய் 
யூதேயாவில் வ௫த்திரு,கத சகோ தர 
களுக்குத் காம உகவி அனுப்பத் தீர் 
மானித.து, 

90. ௮பபடியே செய்து, பானபா, 

சவுல் என்பவர்களின் கைவசமாய் 

மூப்பர்களிடத்திற்கு அனுப்பினா கள், 

ee tae mn 

இங்கே இரோச்கர் என்பது அ.ஞ்ஞானிகளான இரேச்கு ஜாதியாரைக் குறிக்கிற | 

98. இளெவுதியூ என்பவன் உரோமாபுரியில் கர்த்தர் பிறச்,ச 41-ம் வருஷ முதல் 54-ம் | 

வருஷம் வரையில் அரசு புரிக் து வர்சான். இங்கு சொல்லப்பட்டபஞ்சம், ௫, பி. 4ம் ௮ல் 

லத 44-ம் வருஷத்தில் சம்பவித்தது. | 
i 
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12-ம். 

யாகப்பர் வேதசாட்சியான தும், இராயப்பர் 
தேவ தாதனால் சிறை மீட்கப்பட்டதும், 
எரோதுக்கு வந்த அக்கனையுமாவன, 

அதிகாரம். 

]. ௮க்காலச்இிலே எரோகரசன் , 

ச்சபையாரில் இலரைத் eee LI) | ரு க.து 
படுக்கக் தலைப்பட்டு, 

2. அருளப்பருடைய சகோதர னான 

யாகப்பரை வாளால் சாகடித்தான். 

3. அது யூதர்களுக்குப் பிரியமா 
ரூக்கிறகென்று அறிஈது, இராயப்ப 
ரையும் பிடிக்க அப் 

பொழுலு புளியாக அப்பப் பண்டிகை 

தாட்களாயிருகதது. 

விிபட்டான். 

1, அவளாப் பிடித்துச் சிறைச்சாலை 
யில் போடுவித்து, பாஸ்காப் பண்டிகை 
க்குப் பிறகு ௮வரை ஜனங்களுக்கு 

மூன் வெளியேற்றலாமென்று கர, 
அவரைக் காக்கும்படி நவ்வாலுபோ் 
அடங்கிய நாலு வகுப்புச் சேவகா களு | 
க்கு ஒப்புவிதக் சான். 

5. அப்படியே இராயப்பர் சிறைச்சா 
லையில் காக்கப்பட்டிருக்கைபில், ௮வ 

ருக்காக இடைவிடாமல் சர்வேகரனை 
நோக்கி ஜெபம் கடந்லுவக்த.லு. 

0. அப்படியிருக்க, எரோது ௮வரை 
வெளி யேற்றலாம் என்றிருக்கும்போ 
து, ௮றத இராச்இரியிலே இராயப்பர் 
இரண்டு சங்கிலிகளால் கட்டுண்டு, இர 
ண்டு சேவகர் நடுவில் நித்திரைசெய்து 
கொண்டிருஈதார், வாசலுக்கு முன் 
காவற்காரரும் சிறையைக் காத்துக் 
கொண்டிருநதார்கள். 

7. அப்பொழுது இதோ, ஆண்டவ 

ருடைய தாதன் அங்கே வந்து நிற்க, 
அந்தச்சாவடியில் ஓர் பிரகாசம் துலங் 

இத்று. ௮வர் இராயப்பரை விலாவிலே 
தட்டி: சீக்கிரமாய் எழுந்திரு என்று 

அப்போஸ்தலர் நடபடி 12-ம் ௮திகாசம். 
வயு ee ae Ne அரணை யுயவாதமைஒமகிவ ஆது... அக்மவவ கடு. ete eal rete Ae 

  

சொல்லி ௮வரை எழுப்பினார். உட 
னே ௮வருடைய கைகளினின்று சங்கி 
லிசள் கீழே விழுந்தது, 

8. பின்னும் தேவதூதன் ௮வரை 
கோக்க : உன் இடைக்கச்சையை வரிக் 
துகொண்டு, உன் பாதரட்சைகளையும் 
தொடுத்துக்கொள் என்றார். அவரும் 

, அப்படியே செய்தார். பின்னும் அவர் 

ட அவரை நோக்கி; உன் வஸ்தி ரத்தையும் 
போர்த்திக்கொண்டு என் பிறகே வா 

er 

| ). அவ்விதமே ௮வர் புறப்பட்டு, 
அவரை: (்கொடர்க்கார். ஆயினும் 
கேவது கனால் ௦ செய்யப்! ட்டது மெய் 
யென்று அவர் அறியாமல், தான் ஒரு 

தரிசனங்காண்கிறதாக எண்ணிக்கொ 
ண்டிருர்தார். 

10. அவர்கள முதல் கா வலையும் இச 

ண்டாம் காவலையும் கடந்து, பட்டணத் 
துக்குப்போகிற (வா சலின்) இருப்புக் 

| க தவண்டையில் வந்து சேரவே, ௮து 

தானாய் அவர்களுக்குத் இறக்சப்பட்ட 
து. அவ்வழியாய் அவர்கள் வெளிப் 

டபட்டு, ஓர் விதிநெடுக நடந்துபோசகை 
| யில், 
அவரைவிட்டு மறைந்துபோனார். 

11. ௮ப்போது இராயப்பர் (கித் 
இரை மயக்கம்) தெளிஈது : அண்டவர் 
தம்முடைய தாகனை அனுப்9, எரோத 
னுடைய கைகளினின்றும், யூக ஜனங் 
கள் எண்ணியிருந்த எண்ணங்களினின் 
றும் என்னை விடுவித்தாரொன்.று இப் 
பொழுது எனக்கு. மெய்யாகவே தெரி 
யலாயிற்று என்ஞுர். 

12. பின்னும் யோடுத்துக்கொண்டு, 
மாற்கு என்லும் காரணப்பெயர்கொ 
ண்ட யோவானுடைய தாயாகிய மரி 
யம்மாளுடைய வீட்டுக்குவந்தார். ௮வ 
விடத்தில் ௮ரநேகா கூடி, ஜெபம்பண் 

ணிக்சொண்டிருந்தார்கள். (அப். 13- 
5; கொலோ. 4-10; 2 தீமோ, 4-11,)     

2, 
  

ee nme கலயம் அனையவகதவவளைவராகவைப வை ight en nie 

மத். 2-ம் ௮இ. 1-ம் வசன வியாச்யொனம் காண்க. 
ர வடவத்சும். அடகு mL ஷா வவ ரகசிய. வலை விவிலிய on a வலவ 

  

இருகதாற்போல் தேவதூ தன் |: 

  sete hate ஸல சகல ஷி ta ate pA MLO intend fp



  

  

13. அவர் வாசற்கதவைக் தட்டின 
போது, ரோதே என்னும் பெயருள்ள 
ஓர் மங்கை வது ஒட்டுக்கேட்டு, 

14. இராயபபருடைய குரல்சத்தத் 
தை அறிநது, சசதோஷத்தினாலே கத 
வைத் இறவாமல், உள்ளே ஓடிப 
போய்; இராயப்பா வாசலுக்குமுன் 
னே நிற்கிறார் என்று ௮றிவிததாள 

Jo. HEA Horan : BGs oa 
முய் என்ரனாகள. அவளோ தான் 

சொன்ன. உண்மையென்று சாஇக் 
'கவே, அவர்கள் : ௮து அவருடைய 
சமமனசாக்கும் என்னாகள 

10 இராயபபரோ விடாமல் தட்டிக் 
கொண்டிருகதார் ௮அபபொழுது ௮வா 
கள் சகதவைத இறஈது, ௮வராக் கண்டு, 
பிரமிததாகள. 

17. னால ௮வாகள பேசா இருக் 
குமபடி. ௮வா கைசசயிக்கைசெய்து, 
.திறையினின்று ஆண்டவா தன்னை விடு 
விதக விசை அ௮வாசளுக்கு விவரிக் 

௮, Qo ar Dew Rew யாகபபருக்கும 

அப்போஸ்தலர் நடபடி. 19-ம் 9 Pan sd. 

    

$81 

யூதேயாவை விட்டுச் செசாராயாப் 
பட்டணத் துக்குப் போய், அங்கே வா 

சம்பண்ணினான். 

20. ௮க்காலத்திலே அவன் தர் ஈகர 
ததா£பேரிலும் தோன் ஈகரததார் 
பேரிலும் கோபங்கொண்டவனாயிருக 
தான். அனால் அவர்சளுடைய நாடு 
கள் ௮5௩௧ அரசனுடைய ராட்டிலிரு 

ஈது ௮ன்னவாக்கங்களை! । பெற்றுவஈத 
படியால், ௮வாகள ஒருமிதது ௮வனி 
டததில வது, அ௮ரமனை விசாரணைக 

காரனாகிய பிளாஸ்தென்பவனை வசப் 
படுகதச சமாதானம கேட்டுககொண் 
LUA Bar, 

21. Qsore SMS si நாளி 
லே எரோதென்பவன் இராஜ உடை 

(ஆ! ச 

யணிகது சிமமாசனததில உடகார்ந்து, 

அ௮வாகளுக்குப பிரசங்கஞசெய்தான். 

22. அ௮பபொழுது ஜனங்கள : இது 

தெய்வ குரலேயொழிய மனுஷஞூல் 
அல்ல என்று ஆாபபரிததார்கள. 

23. ஆனால அவன் சாவேசகாரனை 

  

  
சகோதராகளுக்கும  அறிவியுங்கள | மகிமைபபடுததா த நிமிததம க்ஷண 

। ஏன்று சொலலி, புுபபட்டு வேறோ | மே தேவதூதன் அவனை அடித்தா; 
ரிடத்துக்குப போனார். அவனும் புழுத்துச் செததான். 

  

  

ட 18. பொழுதுவிடிகதபின்பு, இராய 21 அபபடியிருக்க, அண்டவரு 
ப்பர் என்னமாய்ப போனா என்பதின் | டைய வாக்கயம வர்.சஇததுப பலுகி 
பேரில் சேவகர்களுக்குளளே wom) ams gi. 
டான கலக்கம் கொஞ்சமல்ல 

23. பானபரவும, ச௮லும தங்கள 

அலுவலை நிறைவேற்றின பின்பு, மாற் 
தேடியும், காணா சதினாலே சகாவற்காரா | கு என்னும காரணப பெயாசொண்ட 
களை விசாரணைசெய்து, ௮வர்களைக | யோவானைக் கூட்டிக்கொண்டு, ௭ரு௪ 
கொலைக்களத்துக்குக் கொண்டுபோகக் ' லேம ஈகரததைவிட்டுத திரும்பினா 
கட்டகாயிட்டான். பின்னும ௮வன் | sor (is. 11-30.) 

19, எரொது என்பவன் அவனைத் 

  

  
சவ அலு கச். 

ஷை ஷை oad 

15. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சம்மனசு காவலாயிருக்கிரொரொன்றெ சத்தியத்தை | 

அக்காலத்துக் இரீஸ் துவர்களும் ௮றிர்து, விசுவசிச்சார்களென்பதற்கு இவ்வாகீகியம் அத் 
தாட்சியாயிருக்கற து; 1) 

வகை. ஒஸ் ஷ்ஷ் vm 
  
St R meena RUE Ride ocak Ane tL ne wee ~ அஸ் வகை வலக ௮கடஞ்வு ஒவ கைககைகுடிகள்.



  

899 ; அப்போஸ்தலர் நடபடி. 13-ம் அதிகாரம். | 
  

டைய ஜெப அலயங்களில் தேவ வாக். 
இயத்தைப் பிரசங்இத்தார்கள். யோ. 

ப்ர்னபாவும், சவுலும் பிரசங்கப்பதற்குத் | வானும் இவர்களுக்குப் பணிவிடை 
தெரிந் தகொள்ளப்பட்ட தும், இவர்கள் செய்துகொண்டிருந்தான். 
சிப்புரு தீவிலும் பிஜிதியாவிலுள்ள. He 
இயோக்கஇியாவிலும் பிரசங்கித்த தும். 

18-ம். அதிகாரம். 

0. இவர்கள் அந்தத் தீவெங்கும் சற் 
1. அந்தியோக்கயொ ஈகரத்திலுள்ள ஜித்திரிந்து, பாப்போஸ்என்னும் பட்ட 

இருச்சபையிலே தீர்க்கதரிசகளும், | ஊததுக்கு வந்தபோது, மாயவித்தைக் 
, வேதபாரகர்களும் இருந்தார்கள். ௮வ BOT GMD MM B திர்க்கதரிசியுமாகய 
டர்களில் பானபாவும் நீசொன்னப்பட்ட பார்யேசு சானனும் பெயருள்ள opr | 

FCior gud, PCrear erm @yQui gr@ | WSs கண்டார்கள். ' | 
யும், சதுூரத்தபாகபதியாகிய எரோ | 
தோடு உடன்செகவிலிப் பிள்ளையாயிரு | _ 1. அவன் விவேகமுள்ள மனிதனா 
ந்த மனாயனும், சவுலும் இருந்தார்கள். கய ஜெொர்ஜியு பவுல் என்னும் ௮இபதி 

யோடுகூட இருச்கான். அந்த அதி 
பதி பானபாவையும், சவுலையும் ௮ழைப் 
பித்து, அவர்களிடத்தில் தேவ வாக்கி 
யத்தைக் கேட்க அடித்தான். 

  
  

2. அவர்கள் காத்தருக்குத் தேவா 

nate செய்து உபவாடித் துவருகை 
யில், சவுலையும், பானபாவையும் நாம் 

| சியமித்து அழைத்த ஊழிய த்திற்காக 

  
  

நமக்குப் பிரி திதுவிடுங்கள் சன்று இஸ் 8. அனால் மந்இிரவாஇியென்னும் 
(DTS BIEN SI அவர்களுக்குத் இருவு பொருள்படும் பெயரையுடைய அந்த 

"எம்பத்திஞார்.. எலிமா என்பவன் ௮இபதியை விச 
| வாசத்தினின்று விலக்கும்படி வழி 

. 9. அப்பொழுது அவர்கள் உபவா தேடி க்கொண்டு, அவர்சுளோடு எ]இர் 
‘Raw. ஜெபஞ்செய்து இவர்களமேல் | தீது கின்றான். 
' கரங்ககா வைத்து, இவர்களைப் போக 
' விடைகொடுத்தார்கள். 1. அப்பொழுது சின்னப்பரான்றுஞ் 

, சொல்லப்படுகிற சவுல் இஸ்பிரீத்துசா 
். 4, அப்படியே இவர்கள் இஸ்பிர்த் | ந்துவினால் கிறைந்தவராய் அவனை 
. துசாந்துவினால் ௮னுப்பப்பட்டுச் செ | உற்றுப்பார்த்து : 

- ௮சியாவுக்குப் புறப்பட்டுப் போய், ர 

அங்கிருந்து சிப்புருதிவுக்குக் கப்பல் யா 10. ஓ, எவ்விக கபடமும், எவ்வித | 
தீதிரை செய்தார்கள். வஞ்சனையும் நிறைந்தவனே, பேயின் 

। மசனே, நீதிக்கெல்லாம் பகைஞனே, 
3. பின்னும் சலாமினா என்னும் | நீ அண்டவருடைய செவ்வையான 

பட்டணத்துக்குப் போய், யூதர்களு வழிகளை ஓயாமல் புரட்டுகிரயே ! 

  |     
  

1. இந்த எரோதுதான் ஸ்காபக அ௮ருளப்பரைத் தலை வெட்டுவிச் த, யேசுகாதருக் 

கும் பரியாசமாக வெள்ளைச் சட்டையைக் தொடுவித்சவன். | 

8. இக்சச் சடங்கினாலே அர்ச். சின்னப்பரும், பர்னபாவும் மேற்றிராணப்பட்டச் துக்கு 

ஏற்படுத்தப்பட்டார்கள். அ௮துமுதற்கொண்டு கத்தோலிக்கு ரோமான திருச்சபையில் 

குருப்பட்டமும், மேற்திராணப்பட்டமும் உபவாசம், ஜெபம், கைநீட்டுதல் என்கிற மூன்று | 
இருச்ச டங்குகளோடு கொடுக்கப்படுகறது. அதற்காகவே வருஷத்தில் சதுர்காலங்களுங் 
குறிக்கப்பட்டி ரக் து. இதுமுதல் அர்ச். சின்னப்பர் யூதேயா சேசத்தைவிட்டுப் புற]. 
ஜா இிகளான AGG oo sor கடுவில் "வேதத்தைப் போ தித்த வரலாறு சோல்லப்படுகது. . :        



  

  

  

   
8 : 

  

11, இப்பொழுது, இதோ ஆண்ட 
வருடைய கரம் உன்மேலிருக்கிறது. 
நீ குருடனாய்ச் சிலகாலம் சூரியனைக் 
காணாதிருப்பாய் என்றார். உடனே 
மாசும் இருளும் அவன்மேல் விழவே, 
அவன் தனக்குக் கைலாகு கொடுக்கும் 
படியான ஒருவனைச் சுற்றிலும் தடவித் 
தேடிக்கொண்டிருந்தான், 

12. அப்பொழுது அதிபதி சம்ப.வி 

தீததைக் கண்டு, ஆண்டவருடைய 
போதகத்தைக் குறித்து ஆச்சரியப்ப 
ட்டு விசுவாசியானான். 

(3. பினபு சின்னப்பரும் ௮ வரோ 

டி.ருந்தவாகளும் பாப்போஸ் பட்டண 

திதைவிட்டு, கப்பல் யாதஇிரைசெய்து 
பம்பீலியா நாட்டிலுள்ள பொக்கே ஈக 

  
| தார். 

ரத்துக்கு வந்தார்கள். யோவான் அவர் . 

களை விட்டுப் பிரிஈ்து, எருசலேமுக்குத் 
திரும்பிப்போனான். 

14. அவர்கள் பொக்கே நகரத்தை 

விட்டுப் பிஜிதியா நாட்டிலுள்ள அர்த 
யோக்கியாபுரிக்கு வந்தார்கள். அக 
கே அவர்கள் ஓய்வுகாளிலே ஜெப ஆல 

யத்தில் பிரவேடுக்து உட்கார்ந்தார் 

Gol, 

13. நியாயப் பிரமாணமும், தீர்க்க தரி 
சிகளுடைய ஆகமமும் வாசத் துமுடிந்த 
பின்பு, ஜெப ௮லயத்தலைவர்கள் அவர் 
களிடத்தில் அளனுப்பி : சகோதாரே, 

நீங்கள் ஜனங்களுக்கு யாதொரு புத்தி, 
பிரசங்கம் சொலலும்படியாயிருந்தால் 

சொல்லுங்கள் என்ளார்கள், 

10. அப்டெ முது சின்னப்பர் எழு | 

திருந்து, கையால் மெளனங்கற்பித்துச் | த 
சொன்னதாவது: இஸ்ராயேல் பூமான் 
களே, தெய்வ பயமுள்ள ஜனங்களே, 
கேளுங்கள். 

  

பித்த அந் தியோக்கியொபுரியல்லவென் றத. 
பிஜிதியா சாட்டின் பிரதான பட்டணமாம். 

  

  

17. இள்ராயேல் ஜனத்தின் தேவன் | 
நம்முடைய பிதாக்களைத்தெரிந்துகொ. 
ண்டு, எஜிப்துத் தேசத்இலே அவர்கள் | 

பரதேகெளாய்ச் சஞ்சரித்தபோது 
அந்த ஜன க்தை மேன்மைப்படுத்தி, 

தமது உன்னத கரத்தால் ௮வர்களை 
ABO OO வெளியேந்தினார். (யாத். 
1-19-2.) 

18. (GIT ML Ji வருஷகாலமா ய் வனார் | 

தரத்தில்  அவாகளுடைய நடபம. க்கை 

களைச் சகித்து, (யாத். 10-3.) 

(0. கானான் சேசத்திலுண்டான 
ஏழு ஜாதியாரான ஜனங்களையும் சங்க 

ரித்து, அந்தத் தேசத்தை அவர்களுக் 
ச் சீட்டுப்போட்டுப் பகர்ஈ்துகொடுத் 

(யோசு. 1-2 ; 24-11.) 

20. இது ஏறக்குறைய சானூ ற்றை 

ம்பது வருஷமானபின்பு சம்பவித்தது. 
மீளவும் ௮தின்பின் சாமுவேல் இரக்க 

கரிசிவரைக்கும் அவர்களுக்கு நடுவர்க | 
ளைக்கொடுத்தார். (ஈடு. 8-9.) 

21. அதுமுதல் அவாகள் தங்களுக் 
கு இர் ராஜா வேண்டுமென்று கேட்டா 

ர்கள். ஆகையால் சர்வேசுரன் பென்ஜ 
மீன் கோத்திர த்தானும், கின் குமா 
ரனுமாகிய சவுல் என்பவனை ந தப்த 

வருஷூகாலமா ய் அவர்களுக்குக் GO) 
டுத்தார். (| ௮ரச. 8-10.) 

29. பின்பு அவனைச் கள்ளி, தாவி 
சை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத் 

இ: ஏசையின் குமாரனாகிய தாவிதை 

சமது இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனித 
கக் சுண்டோம்! ௮வன் நமது சத் 

SSO SOLVED கிறைவேற்றுவான் 
என்று KHaorg jo spe சாட்சிய 
மும் கொடுத்தார். (1 ௮ர௪. 18-14 
10-13; ௪௫. 88-21.) 

ட 14 Ques குறிக்கப்படுகிற அர்தியோக்யொ ௮ அர்ச். "இராயப்பர் பத்திராசனம் எ ஸ்தா 
இத சின்ன ஆசியாவின் ஒரு பாகமாகிய | 

18. இவ்வசனம் இரேோக்குப் பாஷைப் பிரதியில், சாற்பது வருஷமாய் முக்தி 

அவர்களைக் காப்பாத்தி ஆசரித்தாரொன்திருக்கக். காண்கிறோம். 
    

அப்போஸ்தலர் நடபடி 18-ம் அதிகாரம். 988) 
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304 அப்போஸ்தலர் நடபடி 18-ம் அதிகாரம், | 
  

23. அவருடைய சந்ததியினின்று சர் 

வேசுரன் தமது வாக்குத்தத்தத்தின் 
படியே இஸ்ரா யேலருக்கு இரட்சகராக 
யேசுகாதரை எழும்பச் செய்தார். 
(இசை. 11-1.) 

24. இவருடைய வருகைக்கு முன் 
னே அருளப்பர் இஸ்ராயேல் ஜனங்கள் 
அனைவருக்கும் தவத்தின் ஞானஸ்ரா 
னத்தைப் பிரசங்கித்துவந்தார். (மத். 
3-2.) 

25. மீளவும் அருளப்பர் தமது ௮ய 

னத்தை முடித்துவருகையில், ஜனங்க 

ஊைகோக்கி : நீங்கள் நினைக்கிறவர் கான் 
அல்ல. இதோ, அவர் எனக்குப்பின் 
வருகிழுர்; அவருடைய பாதரட்சை 
களை ௮-ிழ்ச்க நான் பாக்திரவானல்ல 
என்னார். (மத். 3-1],)   20. சகோதர பூமான்௧களே, அபிர 
காமின் வம்ச புத்திரோ, தெய்வ பய 
முள்ளவர்களே, இகத இரட்சணிய 
வாக்கியம் உங்களுக்கு ௮லுப்பப்பட் 
டிருக்கிறது. 

௬5தவாகளும, அவர்களுடைய தலை 

வர்களும் அ வளாயும், ஓய்வுகாள்தோ 

றும் வா௫ுக்கப்படுகிற தீர்க்கதரிசனங்க 
  
 சோயும் அறிக்துகொள்ளாமல், ௮வரு 

  
| 

  

க்கு ஆக்கினை த தீர்வையிட்ட இனால் 

(அத வாக்கியங்களை) நிறைவேற்றி 
COTE a. 

29. மர ஸணுக்கினைக்கு 4 ஏதுவான ஒரு 
முகாந்தரத்தையும் அவ! ரிடத்தில் கா 
ணாதிருந்தும், ௮வனாக் கொலைசெய் 
பும்படி பிலா த்துவினிடத்தில் கேட்டுக் 
கொண்டார்கள். (மத், 26-20.) 

90. அவளைக்குறித்து எழுதப்பட்டி 
ருந்த எல்லாவற்றையும் ௮ வர்கள் 
நிறைவேற்றினபின்பு, ௮வளராை மரத்தி 
லிருந்து இறக்கி, அவரைக் கல்லறை 

[அல் வைத்தார்கள். 

      
2. எருசலேம் நர த்தில் வகு டு 

  

80. ஆனால், மூன்மும் நாளில் சர்வே 
சரன் ௮வரா மரித்தோரிலிருக்து உயி 
ர்ப்பித்தார், (மத. 28-1.) 

91. ௮வர் தம்மோடு கூடக் சலிலே 
யாவிலிருக்து எருசலேமுக்கு வந்தவர் 
ளூச்கு ௮நேக நாள் தரிசனமாஞனார். 
அவாகள் இதுவனாக்கும் ஜனங்களுக் 
குமுன்பாக அவருக்குச் சாட்சிகளாயி 
ருக்கிருர்கள், (மத். 28, மாத். 10.) 

85-9௨. நீர் என் குமாரனாபிருக்கி 
மிர், இன்று உம்மைச் செனிப்பித்தேன் 
என்று இரண்டாம் சங்கத, த்திலே எழு 
தப்பட்டபடியே, சரவேடரன் யேசுகாத 
ரை மரித்தோரினின்று உயிரப்பித்தஇ 
னாலே அவா கம்முடைய பிதாக்களுக் 
குச் செய்தருளிய வா க்குத்தத் தத்தை 
அவர்களுடைய பிள்ளைகளாகிய ஈமக் 
கு.கிை Cau Bent என்று நாங்களும் 
உங்களுக்கு ௮.றிவிக்கிறோம். (சக். 
5.7. )   

21 இனி அவர் அழிவுச்குள்ளாகா 
படி, ௮வரை மரித்தோரினின்று எழு 
பபினாரொன்பதைக் குறித்து: தாவிது 
க்கு அருளிய பரிகத்தமானவைகளைப் 
பிரமாணிக்கமாய் உங்களுக்குக் கொடு 
ப்பேன் என்ார். (இசை 55-3.) | 

| 
94, இதைப்பற்றியே வேறோரிடத்தி | 

ஓம்: உம்முடைய பரிஈததர் ௮ழிவைக் 
காணவொட்மர் என்றார். (சங், 15- . )| 

30. தாவிதோ வெனில் மனனாயுசு 
ரது. 

| நாட்களில் சர்வேசாரனுடைய இத்தத் 
தை நிறைவேற்றினபின்பு, மாண நதித் 
திரையடைந்து, தம்முடைய பிதாக்க 
ளோடு சேர்க்கப்பட்டு, ௮மிவைக்கண் 
டார். (8 ௮ரச. 2-10,) 

37. மரித்தோரினின்று சர்வேசுர 
னாலே உபிர்ப்பிக்கப்பட்டவரோ அழி 
வைக் சண்டவரல்ல,  



  

  

அப்போஸ்தலர் தடபடி 18-ம் அகாரம். ட 585 
ata ௪ ரகக   

  

timate வைகைக், 
  

38. ஆகையால் சகோதர பூமான்க கும்படி. அவர்களுக்குப் புத்திசொன் 
ளே, இவர் மூலமாய் உங்களுக்குப் | ஞர்கள். 
பாவ மன்னிப்பும், மோமிசனுடைய 
நியாயப் பிரமாணத்தில் உங்களை நீதி 
மான்களாக்கக் கூடாத சகல விஷயங்க 
ளிலுனின்று (விடுதலையும்) ௮.றிவிக்கப் 
படுகறதென்று உங்களுக்குக் தெரிநதி 
ருக்சக்கடவ.து. 

44. மறு ஓய்வுகாளிலே சற்றுக்கு 
தைய பட்டணத்தார் அனைவரும் தேவ 
வாக்யெத்தைக் கேட்கும்படி வந்து 
கூடியிருஈதார்கள். 

45. ஜனக்கும்பலைக் கண்டு, யூதர்கள் 
பொருமை நிறைஈதவர்களாய், சன்ன 

39. இவரில் விசுவாசம் வைக் | ப்பரால் சொல்லப்படுறெவைகளுக்கு 
இற எவனும் நீதிமானாக்கப்படுகரன் | விரோதமாய்ப்பே௫ிச் தூஷித்துக்கொ 
(சோ. 8-8.) ண்டிருநதார்கள்.     

406. அப்பொழுது சின்னபபரும், 
பானபாவும் தைரியகதோடு அவர்களை 
கோக்கி; சாவேக£னுடைய வாக்கயெ 
ததை முநதி உங்களுக்குப பிரசங்கி 
க்க வேண்டியதாயிருஈதது. நீங்களோ 

41. புதக்கணிக்கறவாகளே பாருங் | இதை வெறுத்து ச தளளி, நிதிய , 
கள், பிரமிதது அ௮ழிகதுபோங்கள ; | சீவியத்துக்கு உங்களை ௮பாததிரவான் 
ஏனெனில் உங்கள் நாட்களில் நான்  களாகத் தாததுக்கொளளுகிறீர்கள். 
ஒரு கிரியையை ஈடபபிபபேன். ௮ | ௮கையால் இதோ, (உங்களைவிட்டு) 
தீக் கிரியையை யாகொருவன் உங்களு | புற ஜாதியாரிடத்திற்குப் போம். 
க்கு விவரிகது௪ சொன்னாலும் விசுவ ட 

en என்பதே சான்ஞா£. He ஏனெனில்: ச பூமியின் கடைசி 
(அபகூச். 1-5.) | எல்லைமட்டும இரட் பபாயிருக்கும்ப 

டிக்கு உம்மைப புற ஜாதியாருக்கு 

42. அவாகள் வெளியே புறபபடூ | ஒளியாக ஏற்படுத்தினேன், என்றபடி. 
கையில், அதத ஓய்வுகாளிலே இநத அண்டவா எங்களுக்கு இவவிதமாய்க் 

வாக்கியங்களைத தங்களுக்குத் இருமப கட்டனையிட்டி ௬ Bi cap GT EM (APT BSW» 

வுஞ் சொல்லுமபடி ௮வாகளை “மன்னா | 

AO, அகையால் தீர்க்கதரிசிகளின் 
| Bene soho சொல்லபபட்டி ௬ப 
பது உங்கள்பேல் வராதபடி பார்த்துக் 
கொள்ளுங்கள். அதாவது:   

  
  

18. புற ஜாதியார் இதைக்கேட்டுச் 
டிஞாகள, சநதோஷபபட்டு, ஆண்டவருடைய 

. ச [ஆ ௩ * 

43. மீளவும் சபை கலைைதுபோன | அர்க்கயககை மகிமைப்படு கினார் 
கள். நிததிய சீலியத்துக்கு முன்னி 
யமம பெறறிருநத யாவரும விசுவாககெ 

ளானூா கள, 

பின்பு யூகாகளிலும், யூதர்மார்க்கத் 

தில் சோகத பக்இயுளவவர்களிலும 
௮0ேகர், சன்னபபமாயும், பானபா 
வையும பின்தொடாகதார்கள். இவா 49, அ௮பபொழமுது அண்டவரு 

கள் அவர்களோடு பே, சர்வேசுரனு | டைய வாக்கியம ௮கத காடெக்கும் 
டைய வரப்பிரசாதத்தில் நிலைத்திருக் | பரமபிற்று. 

        
43. யூசர் மார்க்கத்தில் சேர்ந்த பச்தியுள்ளவர்களென்பது ௮ஞ்ஞாள?களாயிருச்து 

யூதருடைய வேதத்தில் சேர்க்கவர்களான புறதேசத்தாமொன்றறிக. 

    

7. இதில் சொல்லப்பட்ட வாக்யெம் இசையாஸ் தீர்க்கதரிசனம் 49-ம் ௮. 6-ம் 
வசனத்தில் சர்வேசுரன் மெசியாஸையும், ௮வரிடமாய் ௮வருடைய தூதர்களாகிய அப்போ 
ஸ்தலர்களையும் குறிப்பிட்டுச் சொன்ன தாமே, ப 

  

    
 



  

| 336 “ அப்போஸ்தலர் நடபடி 14-ம் அதிகாரம். 
  

50. அப்படியிருக்க, யூதர்கள் பக்தி 
யும் சங்கையும் பொருந்திய ஸ்.திரீகளை 

யும், பட்டணகத் ல் முதன்மையானவர் 

'களையும் எவிவிட்டு, ளெனப்பருக்கும் 

பர்னபாவுக்கும் விரோதமாய் ஓர். கல 

கத்தை மூட்டி, அவர்களை த் தங்கள் 

எல்லைகளுக்கு அப்பால் git sa 
Lott Ba. 

௦1. ஆதலால் அவர்கள் தங்கள் கால் 
களில் படிந்த தூசியை அவர்களுக்கு 
எதிராக உத றிவிட்டு, இக்கோனியா 
நகரத் துக்குப் போனார்கள். (மத். 

10-12.) : 

52. ஆபினும் சீஷர்கள் சக்கோவூத் 
இனாலும். இஸ்பி£ த்துசாந்துவினலும் 

நிரப்பப்பட்டார்கள்,   
| 14-ம். அதிகாரம், 

இச்கோனியா ஈகரத்தில் அர்ச். சின்னப்ப 

ரும் பர்னபாவும் பிரசங்கித் ச தும், 9/68) 

யோக்கியொவுக்குச் இரும்பிவஈச துமாகிய 

வரலாறுகள், 

இக்கோனியா ஈகரத்தில் சம்ப 
வி ச்ச்கெசெனில்: அவர்கள இருவரும் 

ஒருமித்து, யூதர்களுடைய ஜெப அலய 
த்தில் பிரவே௫த்துப் பிரசங்கித்த தன் 
மையால் யூதரிலும் இரோக்கரிலும் இர 
ளான ஜனங்கள் விசுவ௫த்தார்கள்.     2, அனால் அவிசுவாசிகளாயிருந்கு 

யூதா சள சகோதாருக்கு விரோதமா 
ய்ப் புற ஜாதியாருடைய மனதைத் 
தூண்டியெழுப்பிக் கோபத்தை மூட்டி 
னார்கள். 

3. AGS It அவர்கள் tes 

கே வெகுகாலம் தங்கியிருக்து, கர் த்த 
ரை முன்னிட்டுத் தைரியமாய் முயன்று 
வந்தார்கள்; அவரும் தம்முடைய வரப் 
பிரசாத வாக்ய தீதுக்குச் சாட்சி 
(யாக ௮இசயங்களும் அற்புதங்களும்   

  

  

  

அவர்கள் கைகளால் செய்யப்படும்படி ப 
வரமளித்தார். 

4, அகையால் பட்டணத்து ஜனங் 

கள் பிரிந்து, சிலர் யூதர்பக்கத்திலும்' 
சிலர் ௮ப்போஸ்தலர்பக்கக்திலுமாகச் 
சேர்ந்திருக்தார்கள். 

9. அதைப்பற்றிப் புற ஜாதியாரும் 
யூதரும் தங்கள் தலைவர்களோடு கூட 
எழும்பி, ௮வர்களை ௮வமானப்படுத் 
இக் கல்லாலெறிய வேண்டுமென்று 

| 
மும்முரமாயிருக்கையில், 

(1. அவர்கள் இதை அறிந்து, விலக, 
லிக்காவோனியா நாட்டின் பட்டணக। 

களாதிய லிஸ்திராவுக்கும், தெர்ப்பைக் 

ஸம், , அவைகளைச் சுற் நிலுமுள்ள சகல 
கிரா மங்களுக்கும் போய், ௮ங்கே சுவி 

  
  

Crag on Bi பிரசங்தெதவந்தார் கள். : 

7. அப்பொழுது lon Armes பட்ட | 

ON GH a கால் வழங்கா த ஒருவன் உட் 

கார்க்திருந்கான். ௮வன் தன் தாயின் 

வாிற்கிலிருந்து (பிறந்தது முதல்) சப் 

பாணியாப்க் கால் எடுத்து வைத்தவ 
னல்ல. 

8. ௮வன் சின்னப்பர் பேசுவதைக் 

கேட்டான். ௮வர் இவனை உற்றுப்பார் 
த்து, செளக்கியமடைவதற்கான விச 
வாசம் அ௮வனிடதகஇல் உண்டென்று 
கண்டு, 

0. உரத்த சத்தமாய்: நீ எழுந்து, 

உன் காலை ஊன்றிநில்லு என்னார். ௮ப் 

படியே ௮வன் குஇத்து, ஈடக்கான். 

10. ஆதலால் ஜனங்கள் சின்னப் 
பா செய்ததைக் கண்டமாத்தஇிரத்தில் 

உரத்த சத்தமாய்ச் கூப்பிட்டு : தேவா 
கள் மனித ரூபமாய் நம்மிடத்தில் இற 
ங்கிவந்திருக்கிருர்கள் என்று லிக்கா | 
வானியா பாஷையிலே சொல்லி, 

(௮ப். 28-0.) |   
  

னவ:



  

  

அப்போஸ்தலர் நடபடி. 14-ம் அதிகாரம், 
~ வெட cence! LM nent senate peenintcm nema penetrate 

  

11. பர்னபாவை யூபித்தேர் என்றும், 
இின்னப்பர் பிரசான ரரசங்கியானதா 
ல் அவளை மெொர்க்கூரி என்றும் கூப் 
பிட்டார்கள. 

12. இதுவுமன்றி, பட்டணத்து வாச 
லண்டையிலிருந்த யூபித்தேருடைய 
கோவில் பூசாரி எருதுகளையும் பூமாலை 
களையும் வாசலண்டையில் கொண்டு 
வந்து, ஜனங்களோகூட அவர்களுக் 

கு ஓர் பலியிட. மனதாயிருக்தான். 

13. அப்போஸ்கலர்களாகிய பான 
பாவும், சன்னப்பரும் இதைக்கேட்டுத் 
தங்கள் வஸ்இரங்களைக் கிழித்துக்கொ 
ண்டு, ஜனக்கும்பலுக்குள்ளே பாய்ந்து, 

உரக்க சத்தமாய் சொன்னதாவது 2 

14. மனிதர்களே, என் இப்படிச் 
செய்கிறீர்கள் P நாங்களும் உங்களைப் 
போல சாவுக்குரிய மனுஷர்களல்லோ ; 
நீங்கள் வியர்த்தமான இகதத் தேவர் 

களை விட்டு, பரலோகத்தையும் பூலோ 
கத்தையும் சமுத்திரத்தையும் ௮வைக 

லுள்ள எல்லாவற்றையும உண்டாக் 

இன சுயஞ்ச€வியரான சர்வேசுரனிடத் 
தில் மனநதிரும்பும்பொருட்டு உங்க 
ளுக்குப் பிரசங்கிக்கிரோம, 

15. சென்ற காலங்களில் ௮வர் சகல 
பற ஜா இகளையும் தங்கள் தங்கள் வழி 

களில் ஈடக்கவிட்டிருகதும், 

10. ௮வர் ஈன்மை செய்து, வானத் 

இலிருந்து மழைகளையும் செழிப்பான 

காலங்களையு தாது, போஜன த்தினா 
லும் மகிழ்ச்சியினலைம் நம்முடைய 
இருதயங்களை நிரப்பி, இவவிதமாய்த் 
தம்மைக் குறித்துச் சாட்சி விளங்கப் 
பண்ணாதிருக்கவில்லை என்ரார்கள், 

17. அவர்கள் இப்படிச் சொல்லி 
யும், தங்களுக்கு ஜனங்கள் பலியிடாத 

படி. சடுப்பது அரிதாயிருந்தது, 
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18 அப்படியிருக்க, ௮ர்இயோக்கி 
யாவிலும், இக்கோனியாவிலுமிருந்து 
சில யூதர்கள் தடொன வந்து, ஜனங்க 
கைத் தங்கள் வசப்படுத்தி, சின்னப்ப 
ராக் கல்லாலெறிந்து, ௮வா மரித்தா 
சான்று எண்ணிப் பட்டணத்துக்கு 
வெளியே ௮வளா இழுத்துக்கொண்டு 
போனார்கள். 

11). ஆயினும் சீஷர்கள் ௮வரைச் 
சூழ்ந்து நிற்கையில், ௮வர் எழுநது, 
பட்டணத்துக்குள் பிரவேடுத்து, மறு 

காள் பர்னபாவோடுகூடக் தெர்பைக் 
குப் புறப்பட்டு ney னார். 

20. அந்தப் பட்டணத்திலே ௮வர் 

கள் சுவிசேஷத்தைப பிரசங்கித்து 

௮ ேகருக்கு உபதேசிக்தபின் லீஸ்தி 
ராவுக்கும், இக்கோனியாவுக்கும், ௮௭ 
தியோக்யொவுக்கும் இிரும்பிவகது, 

21. எஷர்களுடைய மனதை உறு 
இப்படுத்து, விசுவாசத்இல் நிலைமையா 

யிருக்கும்படி புத்திசொல்லி : காம 

௮நேக உபத்திரவங்களின் வழியாய்ச் 
சாரவேஈரனுடைய இராச்சியத்தில் பிர 
வே௫க்கவேண்டும என்ளர்கள், (மத். 
16-24.) 

22. அல்லாமலும் ஒவ்வொரு சபை 

களிலும அவர்களுக்குக் குருக்களை ஏற் 
படுத்தி, உபவா௫ித்து ஜெபம்பண்ணி, 
அவர்கள் விசுவசிக்தக ஆண்டவருடைய 
அடைக்கலத்தில் அவர்களை ஒப்புவித் 

தார்கள். 

93. பின்னும் பிஜிதியா நாட்டைக் 
கடகது, பம்பீலியா நாட்டுக்கு வரதா 
கள. 

94, மீண்டும் பெர்க்கே ஈகரத்தில் 
ஆண்டவருடைய வாக்கெயத்தைப் பிர 
சங்கிதது, அத்தாலியாப் பட்டணத் 
க்குப் போனார்கள். 

  

  

11. யூபித்தேர் என்பது கிரேக்கருக்கும் ரசரோமானருக்கும் முதல் தெய்வமாயிருக் ச து, 

மெர்க்கூரி என்பது அவர்களுக்கு வாய்ச்சாலக தெய்வமாம். . 
~ கட அசை அ லுதனுளை 
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25, அல்லிடத்திலிருக்து கப்பலேறி, 

அந்தியோக்கயொவுக்குப் புறப்பட்டார் 
கள். இவவிடத்திலிருந்துகான் ௮வ 
ர்கள் தாங்கள் முடித்துவர்த வேலையின் 
நிமித்தம் சர்வேகாரனுடைய வரப்பிர 
சாதத்துக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்தார் 
கள். (அப். 13-1.) 

20. அவர்கள், ௮ங்கே சேர்ந்தபின், 
சபையைக்கூட்டி, சாவேசகுரன் தங்க 
சைக்கொண்டு எவ்வளவு பெரிதானவை 
களைச் செய்காரான்றும், புற ஜாதியார் 
களுக்கு விசுவாச வாசலைத் இறந்தா 

சான்றும் அறிவித்து, (தீத்து. 1-5.) 
24. அங்கே சீஷாகளோடு பலசாள் 

சஞ்சரித்கா ர்கள், 

15-ம். அதிகாரம், 

விருத்தசேதன த்தைக் குதித்து உண்டான 
தர் க்கமும், எருசலேம் பட்டணத்தச் சங் 
சத்தின் 2 சர்மானமும் வருமாறு, 

1. அப்படியிருக்க, சிலர் யூதேயா 
விலிருந்து வக்து : நீங்கள். மோயீச 

னுடைய முறைமையின்படி விருத் 
தசேகனம் பெருவிட்டால், இரட்சிக்க 
ப்படமாட்மர்கள் என்று சகோதார்க 

ளுக்குப் போதித்தார்கள். (கலா, 5-2.) 

2. அதின் நிமித்தம் அவர்களுக்கும், 
சின்னப்பா, பர்னபா என்பவர்களுக் 
கும் மிருந்த வாக்குவாதம் உண்டான 
கால், இவவிஷயத்கைக்குறித்துச் சின் 
னப்பரும், பானபாவும், எஇர்ப்பக்கத் 

தில் சிலரும் எருசலேமிலுள்ள DL 

Cut on Gavi earl & &) ற்கும், குருக்களி 

படத்திற்கும் போகவேண்டும் என்று தீரா 

மானிக்தார்கள். 

அந்தப்படி, அவர்கள் சபையா 
ரால் வ்ழியனுப்பப்பட்டு, பெனிக்கே, 
சமாரியா என்னும் நாடுகளின் வழியா 

அப்போஸ்தலர் தட்படி 15-ம் அதிகாரம். 

  

  
  

  

We சென்று, புற ஜாதியார்கள் மனச் 
திரும்பின செய்தியைப் பிரசித்தப்படு 
தீதி, சகோதாரோல்லாருக்கும் மிகுந்த 
சந்தோஷத்தை வருவித்தார்கள். 

4. அவர்கள் எருசலேமில் சேர்ந்த 
போது சபையாராலும், அப்போஸ் 
தலர்களாலும், மூப்பர்களாலும் ஏற் 
அுக்கொள்ளப்பட்டு, சாவேசுரன் தங்க 
ஊக்கொண்டு எவ்வளவு கனத்த காரி 
யங்களைச் செய்தருளினாரான்று அறி 
வித்தார்கள். 

2. அப்பொழுது பரிசேயர் மார்க் 
கத்திலிருந்து விருவாசகளான இலர் 
எழுந்து : அவர்கள் விருக்தசேதனம் 
பெறவும், மோயீசனுடைய நியாயப் 
DT LOM GoM CO ௮நுசரிக்கவும் கற்பிக் 
கப்படுவது ௮வ௫ியம் என்ருர்கள். 

  
+ ஆகையால் ௮ப்ே பா on) spout களும் 

api களும் இ இந்தக் காரியத்தை ஆரா 

UI Bl பார்க்கும்! டி. கூ டினார்கள், 

7. நீண்ட கர்க்கமுண்டான இன்பே 

ரில், இராயப்பர் எழுந்திருந்து அவர் 
களைகோக்கி : சகோதரரே, புற ஜாத 

யார் என் வாயினால் சுவிசேஷ வாக்கி 

யத்தைக் கேட்டு, விசுவ௫ிக்கும்படி. FA 
வேசுரன் வெகு கா லத்துக்குழுன்னே 

நமக்குள் (என்னைத்) தெரிஈ்துகொண் 

டாறான்று அறிநர்இருக்கிறிர்களே. 

(அப். 10-20.) 

8. இருதயங்ககா அறிந்திருக்க ! 
சர்வேசுரன் ஈமக்குத் தந்தருளினது 
போல, அவர்களுக்கும் இஸ்பிர்க்து 

சாந்துவைக் தந்தருளி, அத்தாட்சி 
கொடுத்திருக்கிருர். (அப். 10-45.) 

0. ௮ன்றியும்௮வர் விசுவாசத்தினாலே 
வாகளுடைய இருதயங்களைச் சுத்த 

மாக்கி, அவர்களுக்கும் ஈமக்கும் ஓர் வித் 
தியாசமுஞ் செய்யா திருக்கிறார். | 

  
  

  

22. சர்வேசுரனுடைய வாப்பிரசாதத்துக்க ஒப்புவிக்கப்பட்டிருந்தார்கள்:-- 
னப்பரும், பர்னபாவும் அர்.தியோக்கியாவிலிருச்கையில் அஞ்ஞானி 

தின் 
களுக்குப் பிரசங்கிக்கும் | 

படியாய் இஸ்பிர்த் ச்துசார் * துவின் ஏவலின்படி. அங்கிருர் த சபையின் மூமப்பர்களால் அனுப் 
பப்பட்டார்கள், அப். ஈட. 18 அதி. 2 ae. காண்க, | |



  

  
விசு வ௫க்கிருர்கள் GT OT (np. 

10. அப்படியிருக்க, ஈம்முடைய 
பிதாக்களாலும், GLUT HYD HOSES 

கூடாதிருக்த நுகத்தடியை இப்போது 
சீஷர்களுடைய கழுத்திலே சுமத்துவ 

இஞ் ரீல் ங்கள் சாவேசாரனைச் சோதிப் 
பானேன் ? 

11. ஆண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்.து 
நாதருடைய வரப்பிரசாகத்தினாலே 

இரட்சிக்கப்படுவோமென்று நாம் விச. 
வ௫ிக்கிரோமே; அவா களும் Dt. படியே 

(எபே, 

2-8.) 

  

12. அப்பொழுது கூடியிருந்தயாவ 

ரூம் மெளனமாபிருக்து, பர்னபாவும், 
சின்னப்பரும் தங்களைக்கொண்டு சர் 

வேசாரன் புற ஜா இயாருக்குள்ளே எப் 

படிப்பட்ட அதிசயங்களையும், அற்பு 

தங்களையும் செய் POM! என்று விவ 
ரித்துச் சொல்லுவரழைச் கேட்டுக்கொ 
ண்டி (ந், ந்தார்கள். 

15. இவா கள பேசி முடிந்தப் ற்கு, 

யாகப்பர் பேசக்தகொடங்கி; சகோதர 
ரோ, நான் சொல்லுகிறதைக் கேளுங் 

    

  

   

      

  

Nl. 

l4. சாவேசரன் புற ஜா இகளிலிரு 

ந்து தம்முடைய காமத்திற்காக ஓர் 
ஜனத்தை தெரிர்துகொள்கு ளூம்படி 

சாவ்விதம் ௮வர் தகா (7 முத்தமுந், தக் கடா 
ட்சித்தருளிஞார் என்று சீமோன் விவ 
ரித்தாரே. 

12. எழுதப்பட்டி௬க்கியபடியே தீர் 

க்கதரிசிக ளுடைய வார க்கியங்களும் 

அதற்கு ஒத்திருக்கின்றன : 
யெனில் 

( எப்படி 

      

அப்போஸ்தலர் நடபடி. 15-ம் அதிகாசம். | 

    

  

  

16. இதற்குப்பின் காம் கிரும்பிவர் 
Bil, விழுந்துபோன கானிகின்கூடாரத் 
தை மறுபடியும் எழுப்பி, அதில் இடிர் 
துபோனவைகளை மறுபடியுங் கட்டி, 

அவைகளை ௨ பவர்க்கு ஸ்காபிப்போம், 

(ஆமோஸ், 0-1], 19.) |               
17. இ தினாலே மீதியான மனுஷரும், 

நமது நாமத்தைத் தரி, த்திருச் க்கும் சகல | 
ஜாத இகளும் நுண்டவளரை த் மெடும்படி ' 

யாகுமென்று. இவைகளைச் செய்த் 
ஆண்டவர் சொல்லுக் என்ட பதே. 

18. உலகாதிமுதல் ஆண்டவருக்குத் 
தம்முடைய செய்கை௮ றியப்பட்டி ருக். 

கிறது. 

11), ஆகையால் புறஜா Bun Gio 

Si அண்டவரிடமாய் யானம் இரும்புகித 

வாகளைக் சலங்கடிக்கலாகாதென்றும், — 

20. ஆயினும் விக்கிரகங்களுக்குப் 

படைக்கப்பட்ட அஈசயானவைகளுக் : | 
கும், வேசி க்கனத்திற்கும், மூச்சடைத் | | 
துச் செத்தவைகளுக்கும், இரத்தத். 
இற்கும் அவர்கள் விலூயிருக்கும்படி ' 
அவர்களுக்கு எழுதவேண்டுமென்றும் ' 
எண்ணுகியேன். (ஆதி. 0-4; லேவி, 
-17; | Gar, 8-1; Gee. 4-3.) 

21. ond 

லாப் 

| 

ஏனெனில் பூர்விகமுதல் எல். 
பட்டணங்களிலுமுள்ள. ஜெப. 

அலயங்களில் மோயிசனுடை.ய நகமங 
களைப் பிரசங்கிக்கிறவர்கள் உண்டு, 

அவைகளில் ஓய்வு நாட்கள் கோறும் 

(அவருடைய ஆகமங்கள்) out FE HL! 

படுகின்றதே ் த என்ஞுா. 

    

11. இதிலே அவர்களும் என்இிற வார்ச்சையினால் அஞ்ஞான த்திலிருக்து ஞானஸ் 
நானம் பெற்றவர்கள் என்று ௮.ிக. 

13. 
யிருந்தார். (அப். நட, 12. ௮. 17. வச.) 

இந்த யாகப்பர் அக்காலத்தில் எருசலேம் பட்டணத்தில் மேற்றிராணியாரா 

14, இவ்விடத்தில் சர்வேசான் கெட்டுப்போன யூசஜனங்களுக்குப் பதிலாக அஞ் 
ஞான சேசசத்தாரிலிருக் த தமக்கு ஒர் ஜனச்சைச் செரிர்துகொண்டதாகக் காட்டப்படுகி 
og. (கோர்னேலியுஸ்)
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22. அப்பொழுது தங்களில் சிலனாத் 
தெரிந்துகொண்டு, சின்னப்பரோடும், 
பர்னபாவோடும் அக்தியோக்யொவுக் 
கு அனுப்புவது ௮ப்போஸ்தலருக்கும், 
PGI சபையா௱ளால்லாருக்கும் 
நலமாகத் தோன்றிற்று. கையால் 
சகோதார்களுக்குள் பிரதான மனிதர் 
களாகிய பாசபா என்ற காரணப்பேர் 
கொண்ட யூதாவையும், சீலாவையும் 
(தெரிந்துகொண்டார்கள்). 

23... அதலால் ௮வர்களுடைய கைப் 
பட எழு யனுப்பினகாவது: அப் 
போஸ்தலரும், மூ.த்தோரும், சகோத 
ரருமாகிய நாங்கள் அந்தியோக்கியா வி 
லும், சீரியாவிலும், இலி௫யொாவிலும் 
இருக்கிறவர்களாகிய புற ஜாதியினின் 
றுவர்ச சகோ தாருக்குச் செளபாக்கிய 
(வாழ்த்துதல் சொல்லி, எழுதுவது). 

24. எங்களுடைய கட்டளையில்லா 
மல், எங்களிடத்திலிருந்து இலர் புறப் 
பட்டுவக்து, வாத்சைகளால் உங்ககாக் 
கலக்கி, உங்கள் ஆத்துமங்களை வாதைப் 
படச் செய்தார்களென்று காங்கள் கே 
ள்விப்பட்டதினாலே, 

29-20. நமது சர்த்தராயெ யேசுக் 

கிறீஸ்துநா கருடைய காமத்தின் நிமித் 
தம் தங்கள் உயிர்களை ஓப்புக்கொ டுக்கத் 
துணிந்தவர்களும், எங்களுக்கு மிகவும் 
பிரியமா னவர்களுமாகிய பாரனபாவோ 

டும், சன்னப்பரோடும் சல மனிதனைச் | 

தெரிந்து உங்களிட த்திற்கு அனுப்பு 
வது ஒன்றாய்க் கூடின எங்களுக்கு நல 
மாகத் தோன்றிற்று. 

27. ஆதலால் யூதாவையும், லோ 
வையும் அனுப்பியிருக்கிறோம். அவர் 

களும் இவைகளை உங்களுக்கு வாய் 
மொழியாக அறிவிப்பார்கள், 

28. அதேதெனில் பின்வரும் அவ 
சியமான காரியங்களையல்லாதே மற் 

  
    

  

ஜொரு பாரத்தையும் உங்கள்மேல் 
சுமத்தப்படாதென்று இஸ்பிரீத்துசாந் 
துவுக்கும் எங்களுக்கும் (ஈலமாகத்) 

தோன்றிற்று. 
29. எவையெனில் விக்கிரகங்களுக் 

குப் படைக்கப்பட்டவைகளுக்கும், இ. 

ரத்தத்திற்கும், மூச்சடைத்துச் செத்த 
வைகளுக்கும், , வேகித்தன த்திற்கும்நீல் 
கள் விலஇயிருக்க வேண்டுமென்பதே, 
இவைகளை விலக்கி, உங்ககாக் காத்துக் 
கொள்வீர்களா ல் நன்மையாயிறக் 29 4 
கும். சுகமேயிருங்கள் என்று எழுதி 

GOT Kat. 

30.. அப்படியே அவர்கள் ௮னுப்பப் 
பட்டு, ௮ந்தியோக்கியாஈகருக்கு வக், 
சபையைக்கூட்டி, நிருபக்தைக் கொடு 
த்தார்கள். 

31. அதை அவர்கள் 6 வாசித்து, ஆறு 

தலடைந்து, சந்கோலப்பட்டார்கள. 

52. மேலும் யூதா, சீலா என்பவர் 
களும் தீர்க்கத, ரிசிகளாயிருந்தபடியினா 

லே ௮0ேக வாக்கியங்களால் சகோதர 

ரமாைத்தேந்றித் இடப்படுக் திஞா்கள். 

33. அங்கே லெகாலஞ்சென்கபின்பு, 
அவர்கள் தங்களை ௮ளுப்பினவர்களி 
டத்திற்குச் சகோதார்களாலே சமா 
கான வாம்தச்துகலுடன் அனுப்புவிக் 
கப்பட்டார்கள். 

4]. ஆயினும் லா என்பவருக்கு 

௮ங்கே தங்குவது நலமென்று தோன் 
ரினபடியால், யூதா மாத்திரம் எரு௪ 
லேமுக்கு தீ இிரும்பிப்போனார். 

95. அப்படியிருக்க, சின்னப்பரும், 
பாரனபாவும் ௮ந்தியோக்கியா நகரத்தில் 
தங்கியிருந்து, வேறே ௮கேகசோடுகூட 
ஆண்டவருடைய வாக்கியத்தைப் போ 

த், அப பிரசங்கிக்துக்கொண்டிருக் 

தார்கள். 

    

  

32. இங்விடச்திலும். Cais புஸ்சசத்தின் Gas இடங்களிலும் ர்க்ககரிகெளென் 
இ2 வா ர் த்தையினால் வேதபாரகர்களும் போதகர்களும் சுவிசேஷூத்சைப் Saree) mari 
சும் குதிக்கப்படுகிறார்கள் என்றறிக. 
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.. 80. சல நாட்களுக்குப் பின்பு, சன் 
னப்பர் பார்னபாவை நோக்கு; நாம் 
ஆண்டவருடைய வாக்கியத்தைப் பிர 
சங்கித்ச சமஸ் த பட்டணங்களுக்கும் 
தரும்பிப்போய், சகோதரர்களைச் சந் 
இத்து, ௮வர்கள் எப்படியிருக்கிருர்க 
ளென்று பார்ப்போமாக என்ளூர். 

37. அப்பொழுது பர்னபா மாற்கு 
என்னுங் காரணப் பெயருள்ள யோவா 
னையும் தங்களோடு கூட்டிக்கொண்டு 
போச மனதாயிருக்தார. 

28. அனால் ௮வன் பம்பிலியா நாட் 
டிலே அவர்களை விட்டுப் பிரிந்து, ௮வர் 
களோடு ௮லுவலுக்கு வராததினாலே 
அவனை ஏற்றுக்கொள்ளத் தகாது என் 
று சின்னப்பர் பார்னபாவை மன்ளுடி 

னா. (அப, 18-18.) 

2. இதைப்பற்றி அவர்களுக்குள் 

ளே விகற்பமுண்டானதினால், அவர்கள் 

ஒருவர் ஒருவராவிட்டுப் பிரிந்தார்கள். 
பர்னபா மாற்குவை ௮ழைத்துக்கொ 
ண்டு, சப்புரு தீவுக்குயா த்திரையானார். 

40. சன்னப்பரோ Paros Os 
ரிர்துகொண்டு, சகோதரரால் தேவ 

இருபைக்கு ஓப்பிக்கப்பட்டுப் புறப்பட் 

  

படுத்தி, ௮ப்போஸ்தலரும் மூத்தோ 
ரும் இட்ட கட்டளைகளை அறுசரித்து 
வரும்படி கற்பித்தார். 

16-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் சபைகளைச் சந்இிக்த தும், மக்கே 

தோனியாவில் பிரசங்கிக்கும்படி. தரிச 

னத்தில் அழைக்கப்பட்ட தும், பிலிப்பி 

நகரத்தில் மிலாறுகளால் அடிபட்டது 

மாகிய வர்க்தமானங்கள். 

1. பின்பு ௮வர் தெர்பைக்கும், லீஸ் 
இரர்வுக்கும் வந்தார். அவ்விடத்தில் 
விசுவாசியான ஓர் யூத ஸ்இரீயின் மக 
னாகிய தமோ த்தேயு என்னும் ஒரு Fag 
னிருக்கார்; அவருடைய தகப்பன் ௮க் 
இயானி, 

2, லீஸ்இராவிலும் இக்கோனியா 
விலும் இருந்ச சகோதரர்கள் ௮வரைக் 
குறித்து ஈற்சாட்சி சொன்னார்கள். 

். சின்னப்பர் அவரைத் தம்மோடு 

கூட்டிக்கொண்டு போக விரும்பி, அவ 

ரை அழைத்து, அவ்விடங்களிலிருக்க 
யூதர்களின் நிமித்தம் அவருக்கு விருத்   

| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

| டார், . தசேதனம்பண்ணிஞா். எனெனில் ௮வ 
41. ௮வர் சரியா, சிலிசியா காடுகளில் ! ௬டைய தகப்பன் ௮க்கியானியென் று 

சுற்றித்திரிந்து, சபைகளை உறுப் : எல்லோரும் அறிந்திருக்கார்கள். 

20. இவ்விரு அர்ச்சியசிஷ்டவர்களும் ஈல்ல கருச். துக்காக வெவ்வேறு சித்தமான 
தைப்பற்றிப் பிரிந்து வெவ்வேறு தேசங்களிற் போய்ச் சச்தியவேதத்தைப் போதித்ததி. 
னால் திருச்சபைக்கு ௮இ௧ ஈன்மையானதொழிய அவர்களுக்குக் குற்றமானதல்ல. 

1, தீமோத்தேயு என்பவர் லீஸ்இராப் பட்டணத்தில் பிறந்து தன் தாயாகிய ery 
னிஸ் என்பவளோடு அர்ச். சின்னப்பரால் விசுவாசச்சைக் சைக்கொண்டிருந்தார். (௮ப், 
14-0; 2 தீமோ 1-5) காண்க. ௮க்ியொனி என்பத இவ்விடத்தில் கிரோச்சன் என்று அறிக, 

3. மூச்தின அதிகாரத்தில் சொல்லியபடி. மனக்திரும்பிக் இறிஸ் துவர்களாகிற புற 
ஜாதியாருக்கு விருத்தசேதனஞ் செய்வது அவசரமல்லவென்று அர்ச். சின்னப்பர் எருச 
லேமில் கூடிய அப்போஸ்தலர் சங்கத்தில் இர்மானிக்கும்படி. செய்திருக்க, இப்போது 
தமத ”ஷனாூய திமோ த்தேயுவுக்கு விருச்தசேசனஞ் செய்வித்ச ௮ எனெனில். யூதரினி 
மிச்சம் இப்படிச் செய்காரொன்று இவ்விடத் இல் சொல்வியிருக்கற து. ஏனெனில் Gur g 
சேயுவினுடைய தசப்பன் புறஜாதியானானாலும், சாய் யூத ஸ்.இர்யாயிருர்சாள. இவருக்கு 
விருச்சசேசனம் ௮அவசரமில்லையென்றால், யூதருக்குள்ளும் விருச்சசேசன த்தை அழிக்கிறா | 
சொன்று யூதர்கள் நினைத்த, சம்மை ௮,இகமாய் விரோதப்பார்களென உத்தேசித்து; விருத 

சேதனம் தன்னிலே குற்றமில்லாத காரியமாகையால் யூசர் தம்மை Sens Con Suing 
படி. இவருக்கு விருத்தசேதனம் செய்விச்தாரொன்றதிக, | 

  

  
 



  

2... அப்போஸ்தலர் தடபடி 18ம் அதிகாரம். 
  

| 

4, பின்னும் அவர்கள் பட்டணங் மன்றாடி. : ச் மக்கேதோனியாவுக்கு 
, கள்தோறுஞ் சுற், நிவருகையில், எருச | வந்து, எங்களுக்கு ௨ சுவிசெய்யும் 
.லேமிலிருக்கும் அப்போஸ்தலர்களா | என்று சொல்லச் (கண்டார்.) 
லும் மூ. த்தோர்களாலும் விஇிக்கப்ப 
ட்ட சட்டங்களை ௮ துசரிக்கும்படி 10. gat god காட்சியைக் கண் 
“அவர்களுக்குக் கற்பிப்பார்கள். டபோது, அவர்களுக்குச் சுவிசேஷத் 
| 

தைப் பிரசங்கிக்கும்படி சர்வேசுரன் 
ட » உ வி உ. பர வி ட னை . டு ௪ தி ச (1 og. 

8. இவவிதமாயச் சபைகள் விசுவாச ; எங்களை ௮ழைக்தாளான்று நிச்சயித் 
தீதில் உறுஇப்பட்டு, கா ளுக்கு நாள் | துக்கொண்டு, உடனே மக்கேதோனி 
, எண்ணிக்கையிலும் பெருக வர௧.து. யாவுக்குப் புறப்படப் பிரயத்தகனஞ் 

செய்தோம். 

| 6. அவர்கள் பிரிஜியா வையும் சலா | 
பதீதியா கா ட்டையுங் கடந்தபின்பு, ஆசி 11. அதலால் துரோவாவிலிருக்து 
டயா தேசத்தில் சாவேசுரனுடைய வாக் | சுப்பல்யாத்திரை செய்து, நேரோட்ட 
'இயத்தைப் (ரரசங்கியாதபடி இஸ்பிர் | மாய்ச் சமோத்திராசியா வுக்கும், மறு 
ச்ச தீதுசாந்துவினால் தடுக்கப்பட்டு, | நாளில் கேயாப்போலிக்குஞ் சென்று, 

| 

. மீகீயா நாட்டிற்கு வந்து, பித்து 
னியா நாட்டில் பிரவேடுக்க எத்தனிக் 
தார்கள். அகுற்கும் யேசுநா கருடைய 
இஸ்பிரீத்துவானவர் உத்தரவளிக்க 
வில்லை. 

| 

| 
| 
1 

| 

12. அங்கேயிருந்து பிலிப்பி ஈகரத் 
துக்கு வந்தோம். ௮று மக்கேதோனி 

Dd . ச . . ௪ ம te ன ச 

wt CRF ERM ஓர்பங்குக்குத் தலைமை 
பான பட்டணமாம், ரோமையர் குடி 
யேநின ஸ்தலமுமாயிரூர்தது. இந்தப் 
பட்டண்திலே சில நாள் குங்டப் பிர 
சங்கித் துக்கொண்டிருந்கோம். 

      
அப்பொழுது அவர்கள் மீசியா 

, நாட்டைக் கடந்து, துரோவா நாட்டி 

| DG வந்இறங்கினார்கள். (அப். 20-0 ; ன ரர ண ர 
2 Oar. 2-12.) [:3. ஓய்வுகாளிலே நாங்கள பட்டணத் 

| அ உ க்க eas . . ' 5 க 
| - இன் வாசலுக்கு வெளியேபோய், ஆழ் 
0. அங்கே சினனப்பறுக்கு இரவில்  ஜோரத்தில் வழக்கமாய் ஜெபம் நடக்கி 

ஜா காட்டி காண்பிக்கப்பட்டது. ௮தா | றதாகத் தோன்றின இடத்தில் உட்கா 

வது 2 மக்கேகோனியா தேசத்தானா ! ர்ச், அங்கே கூடிவம்ச ஸ்திரிகளுக்கு 
இய ஜர் மனிதன் வரது நின்று, ௮வரை , உபதே௫ித்தோம். 

| 

  
    ! 6 இங்கே சொல்லப்பட்ட சியா தேசம் ஆசியாக்கண்டத்தின் வடமேற்கிலுள்ள 
சின்ன ஆசியா, என்௱நிச, இதினுடைய பிரகான பட்டணம் எபேஸ் ; அதில் சுவிசே 
ஆச அருளப்பர் கெருகாலம் மேற்திராணியாராயிருந்தார். அர்ச், சின்னப்பர் சற்காலதீ 
துக்கு ௮ங்கே போகக்கூடாதென்று இஸ்பிரீத் தசா து வில நஇனார். ட 

10. இந்தஅகமத்தை எழுதிய அர்ச். லூக்காஸ் இதுவரையில் சரிச்இரத்தைப் படர்க். 
கையிடமாய் எழுஇயபின், இப்பொழு. து இடெொன தன்மையிடமாய் எழு துவஇனால், இச்ச 
மையத்திலேதான் அவர் அர்ச். சின்னப்பருடைய பயணச் துணைவராக அவரோடு சேர்ந்த 
தாகத் தெரியவருற து. 

1:3. யூதர்கள் வெகு சொற்பப்பேராய்க் குடியிருந்த பட்டணங்களிலே ஜெப ஆலயங 
கட்டக் கூடா திருக்கும்போ து, பட்டணத்துக்கு, வெளியே அ௮ஞ்ஞானிகளுடைய விடுகளுக் 
குத் சாரமாக ஒரு சிறு ஜெபக்கூடங் கட்வொர்கள். அவர்களுடைய வேதாசார முறைமைப் 

| படி ஸ்கான முதலியவை செய்யும்படி இந்த ஜெபக்கூடங்கள் கடலோரசக்திலாவது ஆற்றோ 
ஏங்களிலாவது கட்டப்பட்டி ருக்கும்.      



  

| அப்போஸ்தலர் தட்படி 16-ம் அதிகாரம். 

  

  

14. அப்போது இயத்தீரா ககரத்தா 

ம், தாமிரம் விற்பவளும், சர்வேசுர 
தரா.இிக்றெவளுமாயெ லீதியாள் 

என்னும் ஓர் ஸ்இிர் கேட்டுக்கொண் 
டிருந்தாள். ௮வள் அன்னப்பரால் 
சொல்லப்பட்டவைகளைக் கவனிக்கும் 

படி, ஆண்டவர் அவளுடைய இருச 

யத்தைத் இறக்தருளினார். 

15. அவளும் ௮வளுடைய விட்டா 

ரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றபிறகு, Ha 
ள் எங்களை மன்றாடி : நீங்கள் என்னை 

ஆண்டவருக்குப் பிரமாணிக்கமுள்ளவ 

ளென்று மஇிப்பீர்களாகில், என் வீட் 
டில் வந்து, "தங்வயிருங்கள் என்று எங் 
களை வருக்தக் கேட்டுக்கொண்டாள். 
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16. பின்பு சம்பவித்் ததேதெனில் : 
நாங்கள் ஜெபக்கூடத்திற்குப் போகை 
யில், கு றிசொல்லுகற ஆவேலமுள்ள 
வளும் குறிசொல்லுவஇனால் தன் எஜ 

மான்களுக்கு வெகு அதாயம் வ ருவித் 

தவளுமான ஓ! பெண் எங்களுக்கு 

எஇரப்பட்டாள். 

17. ௮வள் சஇன்னப்பனணாயும் எங்க 
ளையும் பின்தொடர்ந்து வந்து : இந்த 
மனிதர் உன்னத கடவுளின் ஊழியர், 
இவர் கள் உங்களுக்கு இரட்சணிய கெ 
Ben அ௮.றிவிக்கிறவர்கள் என்றுகூவிச் 

சொன்னாள். 

18. இப்படி ௮வள் ௮கேக நாளா 
யச் செய்துசொண்டுவர்தாள். ௮கை 

யால் சின்னப்பர் வருத்தப்பட்டுக் இரு 
ம்பப்பார்த்து : நீ இவளைவிட்டுப் புறப் 
படும்படி யேசுக்கிறீஸ்துகா தருடைய 

நாமத்தினாலே உனக்குக் கட்டளையிடு 

இறேன் என்று 955 அரூபியைகோக் 
இச் சொன்னார். ௮ர்கோமே ௮து புறப் 
ட்டுப் போயிற்று. 

19. அப்போது அவளுடைய எஜ 
மான்கள் தங்கள் அதாயத்தின் ஈம்பிக் 
கை அற்றுப்போயிற்றென்று கண்டு, 
சின்னப்பரையும், சீலாவையும் பிடித் 

து, சந்தைவெளியில் தலைவர்களிடத் 
திற்குக் கூட்டிக்கொண்டுபோனார்கள். 

  

  

20. Dear syed அவர்களை அதிகாரிக 
ளிடத்தில் ஒப்புவித்து : wei sore Bus 
இந்த மனிதர்கள் நம்முடைய பட்டண 
தீதைக் கலகப்படுத்தி, 

21, ரோமையராகஇிய நாம் ஏற்றுக் 

கொள்ளவும், ௮ நுசரிக்கவுர் தகாத மு 
றைமையைப் போதிக்கிறார்கள் என்று 
சொன்னார்கள். 

22. அப்பொழுது ஜனங்கள் gait 
களுக்கு விரோதமாய் எழும்பிவந்தார 

கள். அதிகாரிகள் அவர்களுடைய 

வஸ்திரங்களைக் இ pa த்து, மிலாறுகளால் 
அவர்களை அடிக்கக் கட்டகாயிட்டார் 

கள். (2 கொ. 11-25; 1 Oge. 2-2.) 

23. அப்படியே அவர்களை அகேகம் 
அடி. அடிக்கபின்பு, சிறைச்சாலையில் 
போட்டு, அவாகளைப் பத்தரமாய்க் 
காக்கும்படி. காவற்காரனுக்குக் கட் 

டளயிட்டார்கள். 

21. அவன் இவ்வித கட்டளையைப் 

பெற்று, அவர்களைச் சிறைச்சாலையின் 
உட்கூடத்திலே போட்டு, அவர்களு 
டைய கால்களையும் கட்டையில் இறு 
க்கிமாட்டினான். 

25. நடு ராத்திரியில் சின்னப்பரும், 

சீலாவும் ஜெபஞ்செய்து, சராவேசுரனை 
ஸ்துதித்தார்கள். சிறையிலிருந்தவர்க 
ளும் அதைக்கேட்டுக்கொண்டிருந்கார் 
கள், 

20. அப்பொழுது Bie Oa crs Fen ms 
சாலையின் அல்திவாரங்கள் ௮சையும் 
படியாய்ப் பலக்க பூமியஇர்ச்சியுண்டா 
பரிற்று. அணமே சுதவுகளெல்லாம் 
இறந்துபோனதுமன் ரிச் சசகலருடைய 
விலங்குகளும் கழன்று விழுக்கன, 

27. அப்பொழுது சிறைக் காவற்கா 
ரன் நித்திரை தெளிந்து, சிறைச்சாலை 
யின் கதவுகள் தஇறந்திருக்கிறதைக் 

கண்டு, விலங்குக்காரா டிப்போனார்க 

ளென்று எண்ணி, தன் பட்டயத்தை 
உருவித் தன்னைக் கொலைசெய்து 
ள்ள ப் LU & Bil GO.



: 
| 
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26. சின்னப்பரோ உரத்த சத்தமி 
ட்டு: உனக்கு ஒரு பொல்லாங்குஞ் 
செய்துகொள்ளாதே; நாங்கள் எல் 

| லோரும். இக்கேதானிருக்கிறோம் என் 
ரர். 
1 
4 
| 
1 

  
209, அப்பொழுது ௮வன் தீபங் கொ 

-ண்டுவாச் சொல்லி, உள்ளே பிரவேச 
தீது, ஈடுநடுங்கக்கொண்டு, சன்னப்பர் 

சிலா என்பவர்களுடைய பாதங்களில் 

விழுந்து, 

20. அவர்களை வெளியே அழைத்து 
வந்து; சுவாமிமார்களே, இரட்சணி 
யம் ஓடையும்படி நான் செய்யவேண் 
.டியகென்ன என்முன். 

31. அதற்கு ௮வர்கள் : ஆண்டவ 
ராகிய யேசுகாசரை விசுவா௪ு. ப் 
போது நீயும் உன் விட்டாரும் இரட்டி 

. க்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி, 

oe 

: 92. அவனுக்கும் அவன் விட்டிலு 
ட ளள யாவருக்கும் ஆண்டவருடைய 

| வாக்கயெத்தை உபதேசித்தார்கள். 

88. அவர்களை ௮வன் இரவின் 
'அர்கோத்திலேயே கூட்டிக்கொண்டு 
போய், அவர்களுடைய காயங்களைக் 
கழுவினான். மேலும் அவனும் ௮ வன் 

விட்டாரனைவரும் கக்ஷணமே ஞான 
ஸ்ரகானம் பெர் ற்முர்கள். 

94. பின்பு ௮வன் அவர்களைத் தன் 
விட்டுக்கு ௮ழைத்துக்கொண்டுபோய், 
அவர்களுக்குப் போஜனம் பரிமாறி,   தன் வீட்டார் னைவரோடுங்கூடச்   

சாவேசரன்பேரில் 

ஞய்ச் சந்தோஷித்திருந்தான். 

30. பொழுது Minis Der) Ber 
aor: அந்த மனிதர்களை விட்டுவிடும். 
கள் என்று சொல்லிக் கட்டளைச்சேவ 
கர்களை ௮ளுப்பினார்கள். 

36. சிறைச்சாலைக் காவற்காரன் 
இரந்த வார் கதைகளைச் சின்னப்பருக்கு 
அறிவித்து : உங்களை விடுதலையாக்கும் 
படி. அதிகாரிகள் Sion ws gp Gud 

ருக்கிரார்கள்; ஆகையால் நீங்கள் இப் 
பொழுது புறப்பட்டுச் சமாதானத்து 
டனே போங்கள் என்றான். 

27... சின்னப்பரோ, ௮வர்களை நோ. 
க்: ரோமையராகிய எங்களை அவர் 

நியாயம்விசாரியாமல் 
மாய் அடித்துச் சிறைச்சாலையிலே 
போட்டார்கள். இப்போது எங்களை 

இரகசியமாய் வெளியிலே தள்ளுகிரர் 
களோ$ அப்படியல்ல; அவர்களே 
வந்து, எங்களை வெளியே கள்ளட்டும் 
என்னார், 

கள் 

86. கட்டளைச்சேவகர் இந்த வார் 
Son gator ௮ இகாரிகளுக்கு அறிவித் 
தார்கள். சோமையராயிருக்கறார்க 
ளெொல் ன்று கேள்விப்படவே அவர்கள் 
பயரது, 

50. அவர்களிடத்தில் வந்து மன் 
னிப்புக்சேட்டு, ௮வர்களை வெளியே 

அழைத்துக்கொண்டுபோய், பட்டண 
த்தை விட்டுப் புறப்பட்டுப் போகும் 

படி. அவர்களைக் கேட்டுக்கொண் 

டார்கள். 

  

விசுவா சமூள்ளவ. 

பிரசித்த | 

| 
| 
1 

87... ரோமையர் என்ற பட்டப் பெயருள்ளவர்களுக்கு அதிக மகிமையும் ௮௪ சுதர். 
தாரமும் உண்டாயிருர்சஇனாலே, அவர்களைக் கட்டியடிக்கிறதும் சிறையில் வைக்கற துமாயெ 

எவ்வித சிட்சையும் விசாரணையில்லாமல் செய்யப்படாதென்று ரோமானருடைய சட்டமா 

யிருந்சுது. அர்ச். சின்னப்பர் பிறந்த தார்சு நகரத்தின் குடிகளுக்கு ரோமையர் என்ற பட் 

டப் பெயர் இருக்சதனாலே தம்மை விசாரணையின்றி அவர்கள் தண்டித்தது நியாய விரோத 

“மென்று காட்டுமொர். 
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— 40. அப்படியே அவர்கள் இறைச் 
சாலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு, லீதியா 
ளிடத்திற்குப் போய், சகோதரர்களை 
யுங் கண்டு அவர்களுக்கு அறுதலுஞ் 
சொல்லிப் புறப்பட்டுப் போனார்கள். 

17-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் தெசலோனியருக்கும், பேரையா 

ஈகரத்தாருக்கும், ௮ச்சேனிய௰ருக்கும் பிர 

சங்கச்ச அம், இயோனிசியாரை மனந் 

இருப்பினும். 

1, அவர்கள் அ௮ம்பிப்போலி sar Ss 
கையும், ௮ப்பொலோனியா என்கிற 
பட்டணத்கையும் சடநர்து, தெசலோ 
னிக்கா ஈகரத்துக்கு வந்தார்கள், ௮இ 
லே யூதர்களுடைய ஜெப அலயம் ஒன் 

றிருர்த.து. 

2. சின்னப்பர் தமதுவழக்கம்போல, 

அவர்களிடத்தில் போய், மூன்று ஓய்வு 

நாட்களில் வேத வாக்கியங்களைப்பற்றி 
அவர்களுக்கு உபந்நியாசஞ் செய்து, 

.. 8, இறிஸ்துகாதர் பாடுபடவும், மரித் 
தோரினின்று உயிர்த்தெழுந்திருக்க 

வும் வேண்டியதென்றும், நான் உங்க 
ளுக்கு அறிவிக்கிற யேசுக்கிறிஸ்துகா 
தர் அவர்தான் என்றும் வெளியாக்கிக் 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் (அவர்கள் 
மனதில்) புகட்டினார். (லூக். 24-40.) 

4, அப்பொழுது அவர்களில் சில 
ரும், பக்இயுள்ளவர்களான புற ஜாதி 
யார்களில் திரளான மலுஷர்களுாம், 
உயர்ந்த கோத்திரத்தாரான ௮0ேக 
ஸ்திரீகளும் விசுவாசித்து, சின்னப்ப 
மையும் Fort என்பவமணாயும் சேர்ந்து 

கொண்டார்கள்,   

5. அனால் யூதர்கள் வைராக்கிய. 
கொண்டு, ஈன ஜனங்களுக்குள்ளே சல 
அஷ்டர்களைச் சேர்த்துக் கும்பல்கூட் 
டிப் பட்டணத்தில் ௮மளியுண்டாக்கி 

னாகள். பின்னும்யாசோன் என்பவ 
னுடைய வீட்டைச் சூழ்ந்துகொண்டு, 
அவர்களை ஜனங்களின் நடுவில் வெளி 

யே இழுத்துவரப் பார்த்தார்கள். 

0. அவர்களைக் காணாததினாலே, 
யாசோளனையும், லெ சகோதரர்களையும் 

பட்டணத்தின் அ௮திகாரிகளிடத்தில் 
இழுத்துக்கொண்டு போய்: ஊரிலே 
அமளியுண்டாக்குகிறவர்கள். இங்கே 
(பம் வந்திருக்கிரர்கள். 

  
7. யாசோன் அவர்களுக்கு விடுதி 

கொடுத்திருக்கிஞுன்; அவர்கள் எல்லா 
ரூம் யேசுவென்னும் வேஜொரு ௮ரச 
னிருக்கிறார் என்று சொல்லி, செசா 
ருடைய சட்டத்திற்கு விரோதஞ்செய் 
கிருர்கள் என்று கூக்குரலிட்டார்கள். 
(௮௬. 19-12.) 

8. இந்தப்பிரகாரமாய் இவைகளைக் 
கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஜனங்களையும் 

ஊர் அதிகாரிகளையும் ஆக்இரஞுட்டி 

விட்டார்கள். 

0. ஆகிலும் இவர்கள் யாசோனிடக் 
இலும் மற்றவர்களிட த திலும் வேண்டி. 
ய பிணை வாங்கிக்கொண்டு, ௮வர்களை 
விட்டுவிட்டாரகள். | | 

| 

  
10. சகோதரசோவெனில் கண | 

மே அின்னப்பணாயும் சிலாவையும் 

இரவில் பேமாயா ஈகரத்துக்கு அனுப் 
பிவிட்டார்கள், அவர்கள் yaa Crm | 
ந்து, யூசர்களுடைய ஜெப அலயத்தில் 
பிரவேசித்தார்கள். 

  

  

40. ர்ச். லூக்காஸ் இவ்வதகொரத்தில் பத்தாம் வசனமு£தல் பதினேழாம் வசனம் 4 

வாயில் தன்மையிடமாய்ச் சரிச்திரச்சை எழுதியபின் இவ்வசனத்.இில் ௮வர்கள் புறப்பட 

(டுப் போனார்களென்று படர்ச்கையிடமாய்ப் பேசுவதால், ௮வர் தஇிமோத்தேயுவோடு 

நகரத்தில் புதுக் இறீஸ் துவர்களுக்கு உதவியாயிருந்தாரன்று எண்ணத்தகும். ] 
ப்பி     
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11. இவர்கள் தெசலோனிக்காவி 
௮ள்ளவர்களைவிட ௮இக மேன்மையா 
னவர்களாய் இருந்தபடியினாலே மகா 

|) அபேக்ஷையோடு வாக்கியத்தை ஏற் 
௮க்சொண்டு, இவைகள் இப்படித்தா 
னோ என்று ௮ தனமும் வேதாகமங் 

களை ஆராய்ந்துகொண்டுவந்தார்கள். 

(4G. 5-39.) 
12. ஆதலால், அவர்களில் ௮0ேக 

ரும், புறஜாதியாரான ௮கேக மேற்குல 
ஸ்தரிகளும், மா ன்களில் பலரும் விசு 
வடித்தார் ர்கள். 

18. ஆனால் சாவேசுரனுடைய வாக் 
இயம் பேரையா ஈகரத்திலும் சின்ன 
ப்பரால் பிரசங்கிக்கப்பட்டதென்று 
தெசலோனிக்காவிலிருக்க யூதர்கள் 
அறிந்தபோது, அங்கேயும் வந்து, ஜன 
க்களை எழுப்பிக் சலக்கினார்கள். 

14. அகையால் சகோதரர் சின்னப் 
பரைச் சமுத்திரமட்டும் பபொரும்படி 
அனுப்பிவிட்டார்கள் ஆகிலும் சீலா 

வும் தீமோத்தேயும் அவ்விடத்தில் தங் 
கியிருந்தார்கள். (௮ப். 10-1.) 

15. சின்னப்பரை வழிகூட்டிக்கொ 
ண்டு போனவர்கள், ௮வரை அ௮த்தேன் 
பட்டணமட்டும் அழைத்துக்கொண்டு 
போய் : சீலாவும், தீமோ த்தேயும் ௮இ 
சிக்கிரமாய்த் தம்மிடத்திற்கு வரும்படி. 

யாக gat SHAH! Lol Eons 
குக் கட்டளை வாங்கிக்கொண்டு, புறப் 
பட்டு வந்தார்கள். 

16. சின்னப்பர் அ௮த்தேன்பட்ட 
ணகத்திலே அவர்களுக்காகக் காத்துக் 

  

  

கொண்டிருக்கும்ே பாது, அந்தப் பட்ட ! | 
ணமுழுவதும் விக்கிரக ஆராதனையில் ! 

அமிழ்ந்தியிருக்கறதைக் கண்டு, ௮வ ! 

ரூடைய மனம் அவருக்குள் பொங்கி : 
யெழும்ப, 

17. ௮வர் ௮.நுதினமும் ஜெப தல 
யங்களில் யூதர்களோடும், பக்தர்களோ 
டும், சந்தைவெளிகளில் எதிர்ப்படு 
இறவர்களோடும் தர்க்கித்துக்கொண்டு 
வந்தார். 

18. அப்பொழுது எப்பிக்கூரரும், 

ஸ்தோயிக்கருமாயெ சல ஞானிகள் 
அவரோடு வாக்குவா தம்பண்ணினார் 
கள். சிலரோ : இந்த வாய்ப்பிரசங்கி 
என்ன சொல்லப்பார்க்கழுன் என்பார் 
கள். வேறு சிலா: நூதனமான தேவர் 
களைப் பிரசங்கிக்கிறவனைப்போல் தோ 
ன்றுகிறதே என்பார்கள். ஏனெனில் 
அவர் யேசுகாதமையும், உத்தானத்தை 
யுங்குறித்து அவர்களுக்குப் பிரச 
இத்து abs Hear (அப்படிச் சொன் 
னார்கள்.) 

19. அகையால் அவர்கள் ௮வரை 
oor Cun iim என்னும் நீதி சங்கக் 

துக்கு முன்பாக ௮மைக்துக்கொண்டு 

போய்: உம்மால் சொல்லப்படுகிற 
இந்த நாதன உபதேசம் இன்னதென் 
று நாங்கள் ௮றியலாமா? 

20. சில நாதனமானவைகளை எங் 
கள் காதுகளில் விழும்படி. செய்கறீரே; 
அவைகளுக்கு அர்த்தம் இன்னே தன்று 
அறிய விரும்புகிறோம் என்ருர்கள். 

    
Picatinny em ae   

. அங்கே சாஸ்திரம் படிக்கப் போவார்கள். 

18. எப்பிக்கூரர் யாரோனில்:--இவ்வுலகத்தில் சரீர சுகபோகத்தை அனுபவிப் 
பதே மனுஷனுக்குப் பாக்திெயமல்லா து வேறில்லையென்று போதித் துவந்த இரேக்குச் சாஸ் 

ஸ்தோயிக்கர் ஜ இவர்கள் இவ்வுலகத்தில் சுகத்தையானாலும் தச்சக்தையென் 
சிலம் உணரா இருப்பதே மனுஷனுக்குப் பாக்யெமென்று பிதற்றின வேரொருவகை இரேச் 
இரிகளாம். 

குச் சாஸ் இரிகளாம். 

15. அத்தேன் என்கிற பட்டணம் இரேசியா இராச்சியத்தின் மிகவும் பிரபல்லிய 
மான இராஜதானிப் பட்டணமாயிருந்ததுந்தவிர அதில் விளங்யெ சாஸ்திரிகளாலும் 

- வித்தியாசாலைகளாலும் பேர்போன துமாயிருந்தது. அதினால் தூரதேசக்தார் முதலாய்   
  ம் தைவ ப



  

  

ஏ. அதேதென்றால் HC ger பட் 

டணத்தார் யாவரும், அவ்விடத்தில் 
சஞ்சரிக்கிற ௮ன்னியரும் _நாதனமான 
யாதொன்றைச் சொல்லுவதிலும், கே 
ட்பதிலுமேயொ ழிய வேரறொன்றிலும் 
நேரம் போக்கார்கள். 

22. சின்னப்பரோவெனில் அரை 
போப்பாகு என்னும் சங்கத்தின் ஈடு 

வே நின்று உணாத்ததாவது: அத்தே 
ணிய பூமான்களே, நீங்கள் ஏவ்விதத்தி 
இம் மிஞ்சின மதமயக்கமுள்ளவர்கள் 
என்று காண்டுறேன். 

25. எப்படியெனில் நான் உங்கள் 
விக்கிரகங்களைக் கவனமாய்ப் பார்த்து 
க்கொண்டுபோகையில் “ அறியப்படா 
த தேவனுக்கு!” என்று எழுதியிருந்த 
ஒரு பீடத்தைக் கண்டேன். அகை 
யால் நீங்கள் அறியாமல் அராதிக்கி 
றது ஒன்று உண்டே, அதை சான் உய் 
களுக்கு அறிவிக்கிறேன். 

21. உலகத்தையும் ௮திலுள்ள யாவ 
ற்றையும் சிருஷ்டித்த கடவுளானவர் 
பரலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் 
ஆண்டவராயிருக்கிறபடியால் கை 
oa கட்டப்பட்ட அலயங்களில் வ௫க் 
இறதில்லை. 

2௦. எல்லாருக்கும் உயிரையும் சுவா 
சத்தையும் இன்னும் சகலத்தையும் த 
தருளுகிற ௮வர் தமக்கு ஏதாவது வே 
ண்டியதுபோல மனிதருடைய கையா 
ல் பணிவிடைகொள்ளுகிறவருமல்ல. 

௦6. மேலும் பூமியின்மீது: எங்கும் 
குடியிருக்கும்படி மனுக்குலம் ௮னைத் த் 
தையும் ௮வர் ஒருவனைக்கொண்டு உண் 
டுபண்ணி, திட்டமான காலங்களையும் 
அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் 
தீர்மானித்தார். 

PS .... அப்போஸ்தலர் நடபடி 17-ம் அதிகாசம். ... 847! 
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27. கடவுளாயெ தம்மை அவர்கள் | 
தடவியாவது ஒருவேளை கண்டுபிடிப் | 
பார்களென்று தம்மைத் ே தடும்படிக்கு 
இவவிதம் செய்தார். ஆயினும் அவர் 
நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் தாரமாயி |: 
ருக்கிறவரல்ல. | 

28. ஏனெனில் காம் வருக்குள் 
சீவிக்கிரோம்; அவருக்குள். சைல 
ஹோம் ; அவருக்குள் இருக்கிறோம். 
அப்படியே. உங்கள் புலவர்களிலும் 
இலா: நாம் அவருடைய வம்சமுமா 
யிருக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக் | 
இருர்கள். | 

29. ஆகையால் காம் சர்வேசுரனு | 
டைய வம்சமாயிருக்கக்கொள்ள, மனு 
ஒருடைய வேலையினாலும், மனுஷ யுத் | 
இயினாலும் உருவாக்கப்பட்ட பொன், । 
வெள்ளி, கல் இவைகைப்போல் தெய் : 
வத்துவம் இருக்குமென்று நினைக்கலா. 
காது. 

20. ஆகிலும் இந்த அறியாமையின் | | 
காலங்களைச் சர்வேசுரன் பர rps | 
மாய்ப் பார்த்து, இப்போது எங்கும் 
எல்லா மனிதரும் கவஞ்செய்யும்படி. 
க்கு அறிவிக்கிரர். 

  

51. எனெனில் அவர் ஒரு காளைக் 
குறித்திருக்கிறார். அதிலே தாம் நிய. 
மித்த மனிதனைக்கொண்டு உலகச்துக் : 
கு நீதியோடு ஈடுத்தாப்பார். அவரை. 

மரித்தோரினின்று எழுப்பின தால், 
எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை கொடுத்து : 
(HEB apt ர் என்ஞுர். 

92. மரித்தோ ரின் உத்தானத்தைப் | 
பற்றி ௮வர்கள் கேட்டபோது, வர். 
களில் சிலர் நகைத்தார்கள ; வேறு 
சிலரோ : இதைக் குறித்து நீர் இன்: 
ஜொருவிசை சொல்லக் கேட்போம். 
என்முர்கள். | 

  

26-27. சுதனாகிய சர்வேசுரன் மனுஷா வதாரம் எடுத்து ஈமக்குப் போதிக்க வருந்தனை 
யும் மனுஷர்கள் தங்கள் சுபாவ புச்்இியைக்கொண்டு சர்வேசுரனைச் தெளிவுள்ள பிரகார ! | 

மாய் ௮றிர்துகொள்வது அருமையாயிருந்ததென்முலும், அவர்கள் சர்வேசுரனை எவ். 

னும் அறியும்படிக்குத் தேவையான அ௮ச்.தா.ட்சிகள் ௮வர் களுக்குக் 'கொடுக்கப்பட்டிருக் த்த; 
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348 அப்போஸ்தலர் நடபடி. 18-ம் அதிகாரம். 
  

35. அப்படியே சின்னப்பர் அவா் 

கள் மத்தியினின்று வெளியேபோனார். 

34. ஆயினும் சிலபேர் அவரிடத்தில் 
சேர்க்து, விசுவாசிகளானார்கள். அவர் 
களில் ௮ரையோப்பாகு சங்கத்தைச் 
சேர்ந்த தியோனிசியுஸ் என்பவரும், 
தாமரிஸ் என்னும் ஓர் ஸ்இரியும் இவர் 
களுடன் வேறு சிலரும் இருந்தார்கள். 

18-ம். அகாரம். 

சின்னப்பர் கொரிந்து நகரில் திருச்சபையை 

ஸ்தாபித்த தம், எபேசு ஈகரத்திலும் மற்ற 

௮0ேச இடங்களிலும் பிரசங்இத்த தும், 

அப்போலோ என்பவர் யேசுநகாதரே இறீ 
ஸ்துசகாதரொன்று பூதர்களுக்குப் பிரசங் 

இச்கத் தவக்கெ தும். 

1. இவைகளுக்குப்பின், சின்னப்பர் 
௮த்தேன் பட்டணத்தை விட்டுப் புற 

பட்டுக் கொரிந்து நகரத்துக்கு வநதார், 

2, மேலும் யூசாரல்லாணாயும் ரோ 
மாபுரியை விட்டுப் போகும்படி. கிளவு 
இியராயன் கட்டளையிட்டபடியினாலே, 
இத்தாலியாவிலிருக்து புதிதாய் வந்தி 
ருந்த போந்து தேசத்தானாகிய Seo 
லா என்னும் போகொண்ட ஓர் யூத 
னையும், ௮வன் மனைவியாகிய பிரி௫ல் 
லாளையும் gout சுண்டு, அவர்களிட த் 
இற்குப் போனார். 

3. அவர்கள் கூடாரஞ்செய்கிற தொ 
। மிலாளிகளாய் இருந்தார்கள். அவரும் 
௮தே தொழில் செய்கிறவரானபடியி 

  

34. இதிலே சொல்லப்பட்ட லல என்றெவர் யேசுகாதர் சிலுவையிலே 
மரித்த சமயத்தில் சூரியன் மூன்றுமணி நேரம் இருண்டு போனசைச் கண்டபோ து: 
இன்று பவுர்ணமி நாளாகக்கொள்ள, இது சுபாவமான குரிய இராணமல்ல ; இன்று ஒன் 
ஜில் உலகம் முடியவேண்டும்; ஒன்றில் உலகத்கைப் படைத்தவர் பாடுபடவேண்டும் என்று 

உளரைத்தவராமே, 

1. கொரிந்து ஈகரமானது அச்சேனுக்கு மேற்கில் ௮க்காயா தேசத்தின் மிகவும் 
பிரபல்லியமான பட்டணமாம், 

2 ரோமாபுரியிலே யூசு ஜனங்களால் ஓர் கலகம் வந்ததினாலே ஈர்த்சர் பிறந்த 
1ம், வருஷத்தில் ளெவுதியுஸ் என்னும் ரோமாபுரி இராயன் யூதர்களெல்லாரும் ரோமா 
புரியை விட்டுப் போகவேண்டுமென்று கட்டளையிட்டான். 
  

  

  
  

| 

னாலே அவர்களிடத்தில் தங்க, ே 
செய்துகொண்டு வந்தார். (ட் 
24; 2. Gar. 11-19.) அவலை 

4. அன்றியும் ஓய்வு [ர 20- 

| 
ஜெப | ஆலயத்தில் உபந்நி 

தராகிய யேசுகாதருனாள்தோறும் 

ஊடே கலந்துபே௫, சத்து, கரத் 
கரேக்கர்களுக்கு தம் பு; நாமத்தை | 
வந்தார் தர்களுக்கும் 

5). சீலாவும் மோசி சொல்லி 
தோனியாவிலிருகு aun, : 
னப்பர் ஊச்கமாய்ப் பேசு மக்கே 
சே கிமீஸ்து என்று யூதர்கனு, Beir 
தாட்டு சொன்னார். 

6. ஆனால் அவர்கள் எதிர்வாத 
பேசிக் தாரஷணித்சதினாலே, ௮வர் தம 
முடைய வஸ்இரங்களை உதறி: உங் 
கள் இரத்தப்பழி உங்கள் தலைமேலிரு 
க்கட்டும் : என்மேல் குற்றமில்லை. 

இதுமுதல் புற son Bun et போகி 
றேன் என்று சொல்லி, 

e
e
 

/. அங்கிருகது புறப்பட்டுச சாவேசு 
ர்னை வணங்குறெவனாக கிய தீத்துயுஸ்து 
என்னும் பேருள்ள ஒருவனுடைய 
விட்டிற்கு வதார். அவன் வீடு. 
ஜெப அலயத்திற்கு அடுத்ததாயிருக் 

த்து. | 
B. அனால் ஜெப ஆலயத் சலைவனாகிய 

கிறீஸ்பு என்பவன் தன் விட்டாரனைவ 
ரோடுங்கூட அண்டவாமேல் விசுவாச 
மூள்ளவனானான். கொரிநதியரில் ௮கே 
கரும் ௮வர் சொல்வதைக் கேட்டு விசு 
வ௫தது, ஞானஸ்கானம் பெற்ருர்கள், 

  am



  
ப 

தண்ண 

| அப்போஸ்தலர் நடபடி 18-ம் அதிகாரம், 340 
  

| 9. அன்றியும் ஆண்டவர் இரவிலே 
சின்னப்பருக்குக் காட்சியில் திருவுளம் 
பற்றினதாவது :; 8 பயப்படாமல் 
பேசு : மெளனமாயிராதே. 

10. ஏனெனில் நான் உன்னுட. 
னே இருக்கிறேன். உனக்குப் பொல் 
லாப்புச் செய்யும்படி. ஒருவனும் உன் 
மேல் கையை நீட்டமாட்டான். ஏனெ 
ன்றால் இந்தப் பட்டணத்திலே என 
க்கு. ௮நேக ஜனங்களுண்டு என்ஞூர். 

fe 

1]. ஆதலால் அவர் ஒரு வருஷம் 

ஆறு மாதமும் அங்கே தங்கு, தேவ 
வாக்கியச்சை அவர்களுக்குள்ளே 
போதித்துக்கொண்டு வரதார். 

12. அப்படியிருக்க, கல்லியோன் 
என்பவன் அ௮க்காயா நாட்டிற்கு ௮.இ 
பதியானபோது யூதர்கள் ஒருமிகமூ, 

சின்ன (பருக்கு விரோதமாய் எழும்பி, 

அவரை சியாயா சனததுக்கு முன்பாக 

இழுத்துச்கொண்டுபோய் : 

13 இவன் வேதபபிரமாணததுக்கு 
ஒஓவவாத விதமாய்த் தேவனை வணங்க 

வேண்டுமென்று மனிதர்களுக்குப் 
Grit BSS ape crash Han: 

11. சின்னபபர் பேசுமபடி வாயெ 
டுக்கையில், கல்லியோன் என்பவன் 

யூதர்களை. நோக்கி: p, யூதர்களே 
இது ஒரு அரீதமாப் ௮ல்லது ஒரு மகா 
அக்ரம நடச்கையாய் இருககால், 
நியாயப்படி உங்களுக்குப் பொறுமை 7 CHF" இ 
யோடு காதுகொடுபபேன். 

~ ee ae a en ee - —   

15. ஆனால் இது சொல்லையும், காமங் 
களையும், உங்கள் வேகப்பிரமாணத் 
தையுஞ் சார்ஈத தர்க்கங்களானால், ங் 

களே பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்; இப் 
படிப்பட்டவைகளில் நடுவனா பிருப்பத 
ற்கு எனக்கு இஷ்டமில்லை என்று 
சொல்லி, 

10. அ௮வாகளை நியாய ஸ்தலத்தி 
னின்று துர ததிவிட்டான்,   

17. ௮ப்போது எல்லாரும ஜெப 

ஆலையத் தலைவனாகிய சொஸ்தேன் என் 
பவனை கியாயாசனகததுக்கு முன்பா 

சுப பிடித்து அடித்தார்கள. ஆயினும் 
கல்லியோன் இவைகளில் ஒன்றையுஞ் | 
சட்டைபண்ணவில்லை. (1. கொ. 1-].)। 

  
13. சன்னப்பரோவெளில் அங்கே | 

இன்னும ௮0ேககாள் தங்கியிருகதபின், 
சகோதரரிடகததில் செல௮பெற்றுக் 
கொண்டு, தமக்கு ஓா கோ தஇிக்கடனி 

ரநதமையால், கெங்கிறைத ுறையில் , 
சிரச்சவாஞ்செய்து, சரியாவுக்குப்போ 
கக் வ்பலேறினர். ௮க்கில்லாவும், பிரி , 
சில்லாளும் ௮வருடனேகூடப போ 
ஞர்கள். (எண். 0-18; அப். 20-24.) 

10. அவர் எபேசு BE) 5 BMS 

வஈசபோது, HAGE Moutscouar_D, | 
ஜெப ஆலயத்தில் பிரவே௫ி,௧௮, யூதாக 
ளோ? காக்கஞ்செயதுவஈாகா£. 

20. ௮வா இன்னமுஞ் சிலகாலம தய 
களோடு இருக்கவேண்டுமென்,.று ௮வா 
கள் மன்ளாடிபும் ௮வா சம்மதியாமல், 

18. எண்ணாகமம் 6-ம் அதி. 18-ம். வசனத்தில் சொல்லியிருசற துபோல பூதர்ச! 

ளுக்குள்ளே ஈசரையரன்ற வேண்டுதல்காரர் இருப்பார்கள். அவர்கள் செய்து கொள்ளும் | 

வேண்டுதல்களில் தபசாகத் தலைமயிரை எடுக்காமல் வளர்ச்கிற.தும், குறிச்சகாலம் முடிந்த 

பின் கோவிலிலேபோய்ச் சாணிச்கைசெலுச்இ, தலைச்சவரஞ் செய்துகொள்வதும், மாம்ச , 

மூம், மதுபானமும் விலக்குகிறதும், நார்முடி. வஸ்திரர்தரிககிறதும் இவை முதலான பற | 

பல தப ஆசாரங்களை அனுசரிப்பதும் வழச்கம், 

குள்ளேயும் அகேககாள் இப்படிப்பட்ட வேண்டுதல்கள் ஈடர் துவந்தது. 
பு துக்திறீஸ் துவர்களாயிருஈத யூதர்களுக் 

அர்ச், சன்னப் | 

பரும் இப்படிப்பட்ட வேண்டுதல் செய்இருக்கார். அந்த வேண்டுதலின் சாள் அப்போது 

மேடிர்சபடியால் கப்பல் ஏறுவதற்குழுன்னே ௮தை நிறைவேத்தினார். 

die   
| கேங்கிறை என்பது கொரிந்து ஈகருக்கு அருகாண்மையிலிருந்த ஒரு துறைமுகமாம்? 

ee அகவய அலகைவிம்  
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380 அப்போஸ்தலர் நடபடி: 10-ம் ௮திகாசம், 
  

21. அவர்களுக்கு வாழ்த்துதல் 
சொல்லி : சர்வேசுரனுக்குச் சத்தமா 
னால் மறுபடியும் உங்களிடத்தில் திரும் 
பிவருவேன் என்று வசனித்து, எபேசு 
நகரத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு, 

22, செசாணாயாவில் இறக்கி, (௪௬௪ 
லேமுக்குப்) போய்த் இருச்சபையைச் 

சந்தித்தபின்பு ௮ந்தியோக்கியாப் பட் 
டணத்துக்கு வந்தார், 

23. அங்கே அவர் சிலகாலம் இருந்த 
பின், புறப்பட்டுக் கரமமாய்க் sors 

தயா நாட்டிலும், பிரிஜியா காட்டிலும் 
சுந்றித் இரிந்து, சீஷர்கள் எல்லோரை 
யும் உறுஇப்படுத்தினார். 

21. அப்போது அலெக்சாந்திரியா 
ப்பட்டணத்தில் பிறந்தவரும், சாது 
ரியரும், வேதாகமங்களில் வல்லவரு 
மாகிய அப்போலோ என்னப்பட்ட 
ஐர்யூகா எபேசு ஈகாத்துக்கு வந்தார். 

(lL Gar. 1-12.) 

2௮. அவர் அருளப்பருடைய ஞான 

ஸ்கானத்தைமா கீதிரம் அறிந்தவராயி 
னும் , ஆண்டவருடைய கெறிபில் படிப் 
'பிக்கப்பட்டு, பத்தி பற்றுதலுள்ள மன 
| தோடு பேடு, யேசுநா தரைப்பற்றிய 
|வைகளைச் சமுத்மொயாய்ப் போகிப் 

| பார். 
1 

95, அவவிதமாய் அவா ஜெப ஆல 

யத்தில் வெகு இடனாய்ப் பேசக்தொ 

டங்கினபோது, அக்கில்லாவும், பிரிதல் 

லாளும் ௮வர் பேசுகிறகைக் கேட்டு, 

அவளைக் தங்களோடு சேர்த்துக்கொ 
ண்டு, அண்டவருடைய கெறியை ௮வ 
GEG அதக தீர்க்கமாய்த் தெளிவித் 

தார்கள். 

  
| 
| 
| 

| 

27. பின்னும் gat அ௮க்காயா நாட் 
டுக்குப் போகவேண்டுமென்.று விரும் 
பினபோது, சகோதரர் ௮வரை உற் 
சாகப்படுத்தி, ௮வரை ஏற்றுக்கொள் 

  செனவதையவ குமுக வகையைப் வலைகள் வட இவவளவ neers nett 

2).     

ளும்படி சீஷர்களுக்கு எழுதினார்கள். 
அவர் ௮ங்கே சேர்ந்து, விசுவா௫ுகளு 
க்கு மிகவும் உகவியாயிருந்தார். | 

| 
! 

98. ஏனெனில் அவர் மிகுந்த இடத் 
தோடு யூதர்களைப் பிரசித்தமாய் மறு. 
த்து, யேசுகாதரே கிறீஸ்துவானவா 
ன்று வேதாகமங்களைக்கொண்டு ஓப்பி 

த்தார். 

19-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் எபேசு ஈகரத்தில் இருச்சபை 
யை ஸ்தாபித்த வகையும், அதிலே 
அவருக்கு விரோதமாய் ஈடர்த கலாப 
னையும். 

1. பின்பு சம்பவித் சேதென்ருல் 

௮ப்போலோ என்பவர் கொரிநது நக 
ர த திலிருக்கையில், இன்னப்பா மேட் 

டுப் பாகங்களைச் சுற்றிப்பார்த்தபின், 
எபேசு நகர த்டிற்கு வந்தார். அங்கே 
அவர் ல சீஷாகளைக் கண்டு : (அப், 
18-19, 27.) 
2. Pavesi விசுவாசிகளானபோது, 

இஸ்பிர்த்துசார்நுவைப் பெற்றுக்கொ 
ண்டீர்களோ என்று அவர்களைக் கேட் 

டார். அதற்கு அவர்கள் : Dewi Ing 
துச ஈந்து உண்டென்று முதலாய் நாகு 
கள் கேள்விப்படவில்லை என்றார்கள், 

3. கையால் அவர் : அபபடியா 
னால், நீங்கள் ௭எகத ஞானஸ்கானம் 
பெற்றீர்கள் என்று கேட்க, அவர்கள் 2 
அருளப்பருடைய ஞானஸ்நானம் என் 

ரூர்கள். 

4. அப்பொழுது சின்னபபர் சொ 
ன்ன தாவது: அருளப்பர் தமக்குப்பின் 
வரு பவராகிய யேசுநாதரை விசுவ 
சிக்க வேண்டுமென்று ஜனங்களுக்குச் 
சொல்லி, அவர்களுக்குக் சவத்தின் 
ஞானஸ்கானங் கொடுத்தார் என்ளூர், 
(அப். 11-16.) 

வெவ்விய அதவம 

இவ்வசனத்தில் அவர்களுக்கு வாழ்த். அதல் சொல்லி என்பதற்குப்பின் © srw 

- ருசலேமில் பண்டிகைக்கு ௮வ௫ூயமாயிருச்கவேண்டும் !? என்கிற வார்த்தைகள் £ல Or 

க்குப் பிரதிகளிலிருந்தாலும் Ca mss பிரதிகளிலும் லத் $ தின் வுல்கா sgn பிரதியிலுமில்லை. 
tt me ana ee வலை = 4 வரை eS a “lira a tet Le



  

" அப்போஸ்தலர் தடபடி 1 19-15 அதிகாசம். 
  

DO, அவர்கள் இதைக்கேட்டு, அண்ட 
[வராகிய யேசுகா தருடைய நாமத்தி 
[னாலே ஞானஸ்கானம் பெற்ருர்கள். 

6. அன்றியும் சின்னப்பர் அவர்கள்   

  

மேல் கரங்களை நீட்டி வைத்தபோது, 
இஸ்பிரீதீ துசார்அவானவர் அவர்கள் 

மேல் எழுந்தருளிவந்தார் ; அவர்கள் 
| பல பாலைகளிலும் பேடத் தர்க்கதரிச 

( னமுஞ் சொன்னார்கள். 

7. அந்த மனிதர்கள் எல்லோரும் 
| ஏதக்குமைய பன்னிரண்டுபேராமே. 

8. பின்பு அவர் ஜெப ஆலயத்தில் 
'பிரவே௫ித்துக் தைரியமாய்ப் பேடு, 
மூன்றுமாதபரியந்தம் சம்பாஷித்து, 
சாரவேசுரனுடைய இராச்சியத்தைக் 
குறித்துப் புத்திசொல்லிவக்தார். 

9. சிலர் கல்கெஞ்சராடு விசுவ௫யா 
மல், ஜனக்கூட்டத்திற்குமுன் ௮ண்டவ 

ழ(ரூடைய மார்க்கத்தைக் தூவணித்த 
படியால், ௮வர் ௮வர்களைவிட்டு வில, 
ஷர்களையும் அவர்களிடத்தினின்று 

பிரித்து, தீருன்என்னும் ஒருவனுடை 
ய கல்விச்சாலையில் 'அனுதினமும் சம் 
LIT ag) FONG HMM 

100. இப்படி இரண்டுவருஷகாலமாய் 
கடந்துவக்ததினாலே ஆசியாவில் வாசம் 
பண்ணின யூதர்களும், புற ஜாதியாரு 
மாகிய எல்லாரும் ஆண்டவருடைய 
வாக்கியத்தைக் கேட்கும்படியாயிற்று. 

1]. அன்றியும் சின்னப்பருடைய 
கரங்களினால் சர்வேசுரன் செய்துவந்த 
அற்புதங்களுஞ் சாமானியமல்ல. 

12. எப்படியெனில் அவர் சரீரத் 
தில் பட்ட உறுமாலைகளையும், முன்தா 
ங்கி வஸ்திரங்களையும் கொண்டுவந்து, 
வியா திக்காராமேல் போடவே, வியாதி 
களும் ௮வர்களைவிட்டு நீங்கும், கெட்ட 
அருபிகளும் புறப்பட்டுப்போம். 
லலைலைய 

19. தெனியர் என்பது ஏறக்குறைய ப.தீ.ஐத்.துட்டுப் பெறுமதியுள்ள.து. ஆ கைகள் | 
அன்றைக்குச் சுட்டெரிக்கப்பட்ட சுவடிகளும் புத்தகங்களும் ஏறக்குறைய ப.இனாயிரம். 
ரூபாய்க்குமேல் பெறுமானவைகள். 

  

  

13. அப்படியிருக்க, பேயோட்டிக 
ளாய்ச் சுற்றித்திரிந்த யூதர்களில் சிலா, 
கெட்ட அரூபிகள் பிடி. த்தவர்கள்மேல் 

யேசுகா தசுவாமியுடைய நாமத்தைப். 
பிரார்தீஇிக்கத் அணிந்து : இன்னப்பர் 
பிரசங்கக்ற யேசுகா தர்மேல் ஆணை : 
யிட்டு உங்களுக்குக் கட்டளைபிடுகிறே. 
ன் என்பார்கள், 

14. இப்படிச் செய்துவக்தவர்கள் யா. 
னில், யூதனும், பிரதான ஆசாரிய 
eur Qu ஸ்கேவா என்பவனுடைய 

எழு புத்திரசாமே, 
19. அனால் கெட்ட அரபி அவர்க 

ளைகோக்க : யேசுகாதமாயும் அறிவே 
ன், சின்னப்பராயும் அறிவேன், நீங் 

கள் யாரா என்று சொல்லி, 

10. மிகவும் கெட்ட அரூபியைக் | 
கொண்டிருக்க அர்த மனிதன் அவர். | 

கள்மேல் பாய்ந்து, அவர்களில் இருவ | 
ரா விழத்தாட்டி, அவர்களை மேற்கொ 
ண்ட தினால், ௮வர் கள் நிருவாணிகளும், 

காயம்பட்டவர்களுமாய் ௮வ்விட்டினி 

ன்.று ஓடிப்போனார்கள். 

  1/. எபேசு நகரத்திலே குடியிருக்க 
யூதர்களும் அஞ்ஞானிகளுமாகிய க, 
லருக்கும் இது தெரியலாகவே, அவர் | 
கள் அனைவருக்கும் பயங்காமுண்டா ! 
பிற்று; யேசுகாதசுவாமியுடைய காம 
மும் மகிமைப்பட்டது. 

  

| 

18. விசுவ௫த், தவர்களில் ௮0ேகரும் | | 
வந்து, தங்கள் கிரியைகளை வெளிப்படு 

| த்தி, அறிவிப்பார்கள். 

19. மாயவித்தைக்காரரில் அகேகர் 
தங்கள் புஸ்தகங்களைக் Olan cor Baum gr, 
சகலருக்கும் முன்பாகச் சட்டெரித் 
தார்கள். அவைகளின் இரயத்தொ 
கை பார்க்கும்போது, ஐம்பதினாயிரம் 
தெனியாான்று கண்டார்கள், 

  அரப்பு ப



  

  

852 அப்போஸ்தலர் நடபடி. 19-ம் அதிகாரம். 
  

20. இவ்விதமாய்ச் சர்வேசுரனு 
டையவாக்கியம் இடமாய்ப்பரம்பி ஸ்தி 
ரப்பட்டுவர்த.து. 

21. இவைகள் ஈடந்தேறியபின், சின் 
னப்பர் மக்கேதோனியாவையும் க் 
காயாவையுங்கடந்து, எருசலேமுக்குப் 
போகவேண்டும் என்று இஸ்பிரீத்து 
வின் ஏவலால் தீர்மானித்து : நான் 
அங்கே போனபின் ரோமாபுரியையும் 
காணவேண்டும் என்ஞார். 

22. ஆதலால் தமக்கு உதவிசெய்த 
வர்களில் இருவராகிய தீமோத்தேயு 
வையும் எராஸ்கையும் மக்சேகோனி 
பாவுக்கு அ௮னுப்பிவிட்டுக் காம் இன் 
னுஞ் சிலகாலம் ஆசியாவில் தங்கினார், 

23. ஆனால் அக்காலத்தில் ௮ண்டவ 
ருடைய மார்க்கத்துக்கு விரோதமாய் 
ஓர் பெருங்கலகம் உண்டாயிற்று, 

21. எப்படியெனில், தெமேத்திரியு 
என்னப்பட்ட ஒரு தட்டான் இயானா 
ளின் கோவில் வடி.வாய் வெள்ளியினால் 
செய்து, ௮க்தொழிலாளிகளுக்கு மிகு 
ந்க காயம் வருவித்துக்கொண்டிருக் 
தான், 

2௦. அவன் இவர்களையும் இப்படிப் 
பட்ட தொழிலாளிகளாகிய மற்றவர்க 

காயும் ஒருமிக்க வரவழைத்துச் சொ 
ன்னகாவது : மனிதர்களே, இந்தத் 
தொழிலால் நமக்குச் சம்பாத்தியம் 
உண்டென்று அுறிவிர்களே. 

20. இப்படியிருக்க, கைவேலையால் 
செய்யப்பட்ட தேவர்கள் தேவர்கள் 
அல்லவென்று இந்தச் சன்னப்பன் 
சொல்லி, எபேசிலே மாத்திரமல்ல, 
SP DESO DU ஆசியா முழுமையிலும் 
போ Bs தீதுச் திரளான ஜனங்களைக் 
கலைத் சானென்று கண்டும், கேட்டு 
மிருக்கிறீர்களே. 

27. இதனாலே ஈமக்குத் தொழிலழ் 
துப்போரும்படியான அபாயம் கேரிட் 

  
  

  

டிருப்பதுமல்லாமல், மகா தேவியான 
இயானாளுடைய கோவில் மதிப்பத்றுப் 
போகவும், ஆசியா முழுமையும், பூச் 
சக்கரமும் ஆராதிக்கெறெ அவளுடைய 
மகத்துவம் அழிபடவும் ஏதுவாகிறது 
என்றான். 

26. இவைகளைக் கேட்டு, அவர்கள் 
கோபம் நிறைந்தவர்களாய் எபே 
ருடைய தியானாளே பெரியவள் என், { 
கூக்குரலிட்டார் ஒள. 

  

20, உடனே பட்டணம் ப்பம் 
நிறைந்கதுமன் றி, சின்னப்பருக்கு வழி 
கீனுணையாய் வக்கமக்கேே கானியரான 
காயுவையும், அரிஸ்.கார்ச்கையும் வ 
ர்கள் இழுத்துக்கொண்டு, ஓரே ம 

மாய் காடகசாலைக்குள் பாய்ந்து ஓடி. 
ஞர்கள். 

  
30, அப்போது சின்னப்பா தனம் 

கூட்டத்துக்குள் போக Loar SUIT 
கையில், சீஷர்கள் ௮வரைப் பே!" | இ. 
வில்லை. 5 hs 

[3 
1. அன்றியும் ஆசியா Gah அபா 

அதிகாரிகளில் அவருக்குச் கேரி 

யிருக்க சிலரும் அவரிடத்தில் ன் 

னுப்பி, நாடகசாலைக்குள் அவர் ர 

வேண்டாம் என்று மன்முடினார் 

   

  

   

     
    

      

  

   

   

   
  

32. கூட்டத்தில் அமளி” 
தினால், ஒருவன் ஒன்றையும், ' 1: 
வன் மற்றொன்றையும் சொல் 

சமிட்டாரகள். தாங்கள் ayn 

காரணம் இன்னசெஸ் லு: oh 
௮.றியா இருந்தார்கள். eo ee 

33, அப்பொழுது யூதா. வளி cy 

க்சாந்தர் என்பவனை முன்னு. 5 
ளுகையில், சிலர் ௮வனைக் RLi-py 3 
னின்று இழுத்து (அப்பால்) விட்டார்! 
கள். அலெக்சாந்தர் ம மளனமாயிருக் 

கும்படி கைச்சயிக்கினை காட்டி, ஜனங் 
களுக்கு நியாயஞ்சொல்லக் கருத்தா 
யிருந்தான். 

 



  

858 | 
  

94, ஆனால் இவன் யூகனென்று அவர் 
கள் ௮றிந்தவடனே எல்லாரும் ஏக 
சத்தமாய் : எபேட௫ியருடைய தியானா 
ளே பெரியவள் என்று ஏறக்குறைய 
இரண்டு மணிதேரம்வரையில் கத்திக் 
கொண்டி.ருந்தார்கள். 

ம் கடைசியாய், பட்டணத்துச் ௪ம் 
(செொதியானவன் ஜனங்களை அமர்த்தச் 
சொன்னதாவது : எபேசியரேோ, எபே 
சியருடைய பட்டணமானது மகாதே 
வியும், யூப்பித்தேருடைய குமாரத்திய 
மாகிய தியானாளை ஆராதிக்கிறசென்று 
|(அறியாக மனிதன் யார்? 
  

20. இவைகளை மறுச்துபபேச எவ 
னாலும் கூடாகபடியால், நீங்கள் ஓன் 
றையும் பதறிச்செய்யாமல், ௮மரிக்கை 
யாபிருக்கவேண்டும், 

37. Qas மனுஷரை இங்கே கூட் 
டிக்கொண்டு வக£ர்கள் ; இவர்கள் கோ 
வில் கொள்ளைக்கா ரருமல்ல ; உங்கள் 
கேவதையைக் தாூஷீணிக்கிறவர்களு 
(மல்ல. 

368. கெமெத்திரிக்கும் ௮வனைச்சே 
ர்ந்க் தொழிலாளிகளுக்கும் யார்பேரி 

| லாவது வழக்குண்டானால், கச்சேரிகள் 
-இிறந்திருக்கின்றது, தேசா இபதிகளும் 
| இருக்கிரர்கள் ஒருவர்மேல் ஒருவர் 

வழக்காடிக்கொள்ளட்டும். 

  
300 உங்களுக்கு வேறே யாதோர் 

காரியத்தைக்குறிதது விசாரிக்கவேண் 
டுமானால், கரமமாய்க் கூடின சபையி 
லே அதைத் திர்த்துக்கொள்ளலாம். 

40. அனால் இரதச் சநதடிக்குக் கார 
ணமாக ஒருவனையும் ராம் குற்றவாளி 
யாகக் காண்பிக்கக் கூடா ததினாலே, 
இன்றைக்கு உண்டான கலாபத்தைச் 
குறித்து நாமே குற்றஞ்சுமத்தப்படுவ 
தீற்கு ஏதுவான ஆபச்இலிருக்கிறோம் 

அப்போஸ்தலர் நடபடி 20-ம் அதிகாரம், 

  
  

தெரியவருறெ து   
5. இச்சமையத்தில் அர்ச். சின்னப்பர் தமத சஷுனாடிய அர்ச் லூக்காவைப் பிலிப்பிப் 

பட்டண த்திவிருந்து இரும்பத் தம்மோடு அழைத் த. ச்கொண்டாரென்று இவ்வசன)்தால் 

ஏனெனில் இதுமுதல் இச்சரித்திரம் முடியும்வரையில் நடக்கு Hl 
களை முன் 15-ம் ௮இகாரம் 10-ம் வசனமுதல் 59-ம் வசன வரையில் எழுதியதுபோல் த 

மைப்பன்் மையில் எழுதியிருக்சக் காண்டுரோம். 

  

என்றான். இவைகளைச் சொல்லியபின் | 
ஜனக்கு LL. Fong அனுப்பிவிட்டான். ் 

20-10, அதிகாரம். 

சின்னப்பர் எபேசு ஈகரச்தைவிட்டு மக்கே 
கோனியா, இரேோரசியா சேசங்களைச் 
சுற்நிப்போனதும் துரோவா நகரில் 
மரித்த ஒர் வாலிபனை உயிர்ப்பித்த தம், 
மிலேத்து நகரத் இலிருந்து எபேசிலுள்ள | 

குருமார்களை அழைப்பித்.அப் புத்திமதி 
சொன்ன தும். 

1]. கலகம் அமாநதபின்பு, சன்னப்பர் 

சீஷர்களை வரவழைக்து,௮வர்களுக்குப் 
பு.த்திமதியுஞ் சொல்லி வாழ்த்துகலும் 
உரைக்கு மக்கேகோனியாவுக்குப் 

போகப் புறப்பட்டார். 

2. அவர் அந்த நாடுகளில் சுற்றிப் 
போய், சீஷாகளுக்கு அரேகம் புத்தி 
பிரசங்கங்களைச் சொல்லியின் இரோ 

சியா தேசத்துக்கு வரதார், 

5. அவர் அங்கே மூன்று மாதங் கழி 

த்த பின்பு கப்பல் யாகதிராயாய்ச் Ff 
யாவுக்குப போடுறதாயிருக்கையில் 

யூசாகள அ௮வருக்குப பதிவிடை பண் 

ணிஞர்கள். அதலால் அவர் மக்கே 
தோனியா தேசத்தின் வழியாய்த் 
இரும்பிப்போகத் தீர்மானித்தார், 

    
| 

1. அன்றியும் போயா நகரத்துப் 
(சீரு குமாரனாகிய சொப்பத்தரும், தெ 
சலோனிக்கையரில் அரிஸ்தார்க்கும், 
செக்குகதரும, தெர்பை ஈகரத்தானா 
இய காயுவும, திமோத்தேயும் ஆசியா | 
தேசததாரில் இக்கிக்கரும், இிரோப்பி ! 
மூம் அவருக்கு வழித துணையாகப் போ | 

னார்கள். 

5. இவாகள் முன்கைப போய்த் । 

துரோவா பட்டணத்திலே எங்களுக் 
காகக் காத்திருகதார்கள். 
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6. புளியாத ௮ப்பப்பண்டிகை நாட் | காலம் வரைக்கும் அவர்களோடு கெடு 
களுக்குப் பின்பு நாங்கள் பிலிப்பி நகர | கேரஞ் சம்பாஷணை செய்துகொண்டி 
இலிருந்து கப்பலேறி, ஐந்து காளைக் | ருந்து, பின்பு புறப்பட்டுப்போனார். 

குள்ளே துரோவா பட்டணத்துக்கு 
அவர்களிடத்தில் வந்து, ௮ங்கே ஏழு 
காள் தங்கியிருந்தோம். 

12. அப்போது அவர்கள் அந்த 

வாலிபனை உயிருள்ளவனாகக் கூட்டிக் 
கொண்டுவந்து, மிகுந்த ஆறுகலடைந் 

7. வாரத்தின் முதல்காளிலே அப் | கரர்கள. 
பம் பிட்கும்படி. நாங்கள் கூடியிருக்கை 18. நாங்கள் கப்பலேறி ௮ஸ்சோ 
யில், மறுகாள் பிரயாணமாயிருந்த சின் | லூரில் ன்னப்பரை (கப்பலில்) ஏற்றி 
னப்பர் சீஷர்களோடு சம்பாஷித்து, ' க்கொள்ளுமபடி அவ்விடத்திற்கு யாத் 
ஈடு ராத்திரிமட்டும் நீண்ட பிரசங்கஞ் ! தினைபண்ணினோம். அவரே இவ்வி 
செய்கார். தம் திட்டம்பண்ணிகத் காம் கரை வழி 

“. அப்போது நகாங்கள் கூடியிரு யாய அவ்விடத்திற்கு வாக்தீர்மானிக் 

நீத மேல் விட்டிலே ௮0ேக தீபங்கள் திருந்தார். 
இருந்தது. 14. ௮வர் ௮ஸ்சோ.னூரில் எங்களி 

டஞ் சேர்ந்தபோது, ௮வராக் கப்ப 
லில் ஏற்றிக்கொண்டு மித்திலேனே 
பட்டண த்திற்கு வந்தோம். 

9. அப்படியே இன்னப்பர் நெடுநே 
ரம் பிரசங்கித்துக்கொண்டிருக்கையில், 
சன்னலிலே உட்கார்ந்திருக்க எயுக் 
திக்கு என்னும் பேருள்ள ஓர் வாலிபன் 15. அங்கிருந்து யாத்திரை தொட 
அயர்நதநித்திரையில் ௮மிழ்௩இ, தூக்க | ர்ந்து, மறுநாளிலே கயவுக்கு நேராக 
மயக்கத்தால் சாய்ந்து மூன்றாம் மெத் | வரது, மூன்றாம் நாளிலே சாழுதீவின் 
தையிலிருந்து கீழேவிழுந்து, மரித்தவ கரை பிடி.த.து, அடுத்த நாளிலே மிலே 

ஞை எடுக்கப்பட்டான். த்து ஈகரத்துக்கு வரதோம். 

| 10. ஏனெனில் கூடுமானால் பென் 
தேக்கோஸ்தே இருகாளை எருசலே 
மில் கொண்டாட வேண்டுமென்று 
இன்னபபர் தீவிரப்பட்டஇனால், ஆசி 

யாவிலே தமக்குச் காமதமுண்டாகாத 
படிக்கு எபேஈு ஈகாத்தில் தங்காமல், 

11. பின்பு மேலே ஏறி அப்பமும் அதைக் கடந்து போகவேண்டுமென்.று 
பிட்டு, போஜனமும் அருந்தி, விடியற் | தீர்மானித்திருக்தார். 

    
10. உடனே சின்னப்பர் ழே இற 

ங்ிப்போய், ௮வன்மேல் சாய்நது, 
அவனை ௮ணை த்துக்கொண்டு : கலங்கா 
தேயுங்கள், இவனுடைய உயிர் இவனு 
க்குள்ளே இருக்கிறது என்ஞர்.     

  
  

7. இவ்வாச்யெத்தில் சொல்லிய அப்பம் வேதபாரகர் நிச்சயித் தருக்ெபடியே தேவ 
ஈற்கருணையாஇற இவ்விய அப்பமாமே. வாரத்தின் முதல்நாள் ஞாயிற்றுக்குழமைதான். 
அத்தினத்தில் விசேஷமாய் ௮க்காலச்துக் இறீஸ் தவர்கள் தேஙக௩ற்கருணை வாங்குவதற் 

ம் திவ்விய பூசை பிரசங்கங்களுக்கும் கூடிவர்த.தினால், அப்போஸ்கலருடைய காலமுதற் 
காண்டு ௮தவே ஓய்வுநாளாயிற்ற என்பதற்குச் இர்வ்டாரந்தமாமே. யேசுநாசசுவாமி 

யுடைய அதிகாரச்தைக்கொண்டு அ௮ப்போஸ்சலர்களும் அவர்களோடு திருச்சபையும் 
சணிச்சுமை ஒய்வின்கடமையை ஓஒழித் த, ஞாயிற்றுசக்கிழுமையை ஓஒய்வுசாளாக நிய/௰த் 
தீரர்கள். யேசுநாதர் உயிர்த்த தும், இஸ்பிரீத் த சாந் துவானவர் எழுர்தருளிவக்ச தும் ஞாயி 
அ வாரமான னாலும், கிறீஸ் ஐவர்களுக்கும், யூசர்களுக்கும் ஒய்வுசாளிலும் விச்இயா சமிருச் 
கவேண்டுமென்ப இதனாலும் ௮ச்சிழமை நியமிக்கப்பட்ட து. 

- 15. இவ்வசனத்தில் சாமுதீவின் கரைபிடித்து என்பதற்குப்பின் 4 துரோக்கிய 
துறையில் இராத்தங்கி ?? என்ற வசனம் அநேக இரேக்குட்பிரஇகளிலும் லத்தின்வுல்கா த் 
‘gu பிரதியிலும் விபெட்டிருக்கற து. 

eee 

  
eke emg aH Pah my nee EO eet ae eer eae read   

  

 



17. ஆயினும் மிலேத்திலிருந்து 
௮ வர் எபேசுக்கு அளனுப்பித் திருச் 
சபையின் மூப்பாகளை வரவழைத்தார். 

18. அவர்கள் தம்மிடத்தில் வரது 
ஒன்ரய்க் கூடினபோது, அவர்களை 
கோக்கி ௮வர் சொன்னதாவது: நான் 
ஆசியாவில் பிரவேடித்த முதல் காள் 
தொடங்கி, எக்காலத்திலும் உங்கள் 
நடுவில் இன்னபடி இருஈதேனென்ப 
தை நீங்கள் ௮றிஈதிருக்கிறீர்களே. 

19. சர்வ தாழ்ச்சியோடும், கண்ணீ 
சோடும், யூதர்களுடைய சாப்பனைக 
ளால் எனக்கு நேரிட்ட சோதனைக 
ளோடும் கான் ஆண்டவருக்கு ஊழி 

யஞ்செய்தேன். 

2(). பியோசனமானவைகளில் ஒன் 
றையும் நான் உங்களுக்கு மறைத்து 
வைக்காமல், பிரசிததமாயம ௮நதநத 
வீடுகளிலும் உங்களுக்கு அறிவிக துப 
போதிக்தேன். 

31. சர்வேசுரனிடததில் மமீனாதப 
த்தையும் ஈமது அண்டவராகய யேரக் 
BD ov BIT சரிடத்தில் விசுவாசக்ை 

யும் யூதர்களுக்கும் புற ஜாதியார்களு 
க்கும (கூறி) ௮த்தாட்டு கொடுத்தே 
ன். 

29, இப்போதோ வெனில் கான் இஸ்பி 
ரீத்.துவினால் கட்டப்பட்டவனாய்இே தா 
எருசலேமுக்கு போகிறேன்; அங் 

க எனக்கு என்ன ஈடக்கப்போகிற 
தென்று அறியேன். 

23. விலங்குகளும உபத்திரவங்க 
ளும் எனக்கு எருசலேமில் காத்திருக் 
சீன்றது என்று இஸ்பிர் தீதுசாந்துவா 
னவர் பட்டணங்கள் தோறும் எனக்கு 

அப்போஸ்தலர் நடபடி. 20-ம் ௮இிகாசம். 
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நிச்சயிக்கிறதொன்றே எனக்குத் தெரி 
யும். 

24 யினும் ௮வைகளில் யாதொ 
னறிற்கும் நான் பயப்படுகிற துமில்லை : 
என்னைப்பார்க்கிலும் என் உயினாப் 
பெரிய காரியமாக எண்ணுகிறதுமி 
ல்லை. சர்வேசுரனுடைய இருபையின் 

சுவிசேஷத்துக்குச் சாட்சியஞ் சொல் 
லும்படி ஆண்டவராகிய யேசுகாதரிட 
த்தில் நான் பெற்றுக்கொண்ட பிரசங் 
கத் தொழிலையும் நிறைவேற்றி, என் 
விய அயன த்தையும் முடிப்பேனாகில் 
௮.துவே போதும். 

2௦. இதோ, நான் உங்களுக்குள் சஞ் 
சரிததுச் சர்வேசுரனுடைய இராச்சி 
யத்தைக்குறித்துப பிரசங்கிததுவந்தே 
னே. நீங்கள் எல்லாரும் இனி என் 
முகதகைக் காணமாட்மாகளென்று 
௮.றிநஇருக்கிகேன். 

30. ஆகையால் எல்லாருடைய இர 
த்தத்தின் மட்டிலும் நான் குற்றமில் 
லா தவனாயிருக்கிறேனென்று இன்றை 
யத்தினம் உங்களைச் சாட்சிகளாக 
வைக்கறேன். 

  
01. ஏனெனில் சர்வேசுரனுடைய 

சித்தத்தில் ஒன்றையும் உங்களுக்கு 
மறைக்காமல் எல்லாவற்றையும் அறி 
வித் இருக்கிறேன். 

25. இதகலால் உங்கள் மட்டிலும், 
சர்வேசன் தம்முடைய இரத்தத்தி 
னால் தமக்குச் சொஈதமாக்கன தமது 
திருச்சபையை ஆளுவதற்கு இஸ்பிரீ 
த்துசாநதுவானவா் உங்களை மேத்றிரா 
ணிமார்களாக ஸ்தாபித்து (ஒப்பித்,த) 
சாவ மந்தையின் மடடிலும் எச்சரிக் 
கையாயிருங்கள், 

  

22. 
பலமாய் ஏவப்பட்டவனாய் என்பது கருத்து. 

26.   வென்று அர்ச். சின்னப்பர் சொல்றுகருர்.. 
எண்வகை ஏவுலகுவவவவவைைவனந்குக வல வைசிலடும வைனை... கா முக சட, வகு அவுக்க வவட கவட ஒரக். வவட எக 

இஸ்பிர்த் துவினால் கட்டப்பட்டவனாய் என்பதற்கு இஸ்பிரீத் துசார் துவினால் 

இர்ச வசனத்துக்கு அர்.த்தமாவது . உங்களுக்குள் யாராவது கெட்டுப்டே 
அவன் தன் குற்றத் தினால் கெட்டுப்போவானொழிய ௮வன் கேட்டுக்கு நான் காரண 
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| (1. கொ. 4-19.) | 

அப்போஸ்தலர் நடபடி. 21-ம் அதிகாரம், 
  

20. சான் போனபின்பு இரக்கமி 
ன்றி மர்தையைப் பறிக்கும் ஓரா ய்கள் 
உங்களுக்குள்ளே நுழையும் என்று 
அறிவேன். (மத். 7-15.) 

30, உங்களுக்குள்ளும் சிலர் எழு 
ம்பி, ஷர்களைச் தங்கள் on Rerun a 
இழு தீதுக்கொள்ளும்படி மா அபாட் 
னவைசளைப் போதிப்பார்கள், (1. இ 
மோ. 4-1.) 

51. ஆகையால் நான் மூன்று வருஷ 
காலமாய் இரவும் பகலும் இடைவிடா 
மல் உங்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் 
௮:ழகையோடு புத்திமதி சொல்லிவக 
தைஞாபகத்டுல் வைத்துக்கொண்டு, 
விழிப்பாயிருங்கள். 

82. ஞான விர த்தியையும் HIFHS 

கப்பட்ட சகலரோடும் உங்களுக்குச் 

சுதந்கர நதையும் தந்தருள வல்லவரா 

யிருக்கிற சரவேசுரனுக்கும் ௮வருடை 
ய வரப்பிரசா.த வாக்குக்கும் இப்போ 
து உங்களை ஒப்படைக்கிறேன்.   38... ஒருவனுடைய வெள்ளியையா 
வது பொன்னையாவது வஸ்இரத்தை , 
யாவது நான் இச்டக்கவில்லை. 

34. ௨ களுக்குக் தெரிகஇிழக்கி ப 

படியே எனக்கும் மான்னோடிரும்தவ 

ர்களுக்கும் ௮வச௪ரமானவைகளையெல் 

லாம் இந்தக் கைகளே சம்பாதித்தன. 

| 

39. இவ்விதமாய் நீங்கள் வேக செ 

ய்து, பலவீனராத் தாங்கவும், வாங்கு | 

"இற்தைவிடக் கொடுக்கிநதே பாக் 
, கயமென்று யேசுகாதஈவாமி திருவு 
antag Bon வாக்கியத்தை நினைத்துக் 

, கொள்ளவும் வேண்டுமென்று சகலத் 
தையும் உங்களுக்குக் காண்பித்தேன் 

| 

| | 
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30. இவைகளைச் சொன்ன பின்பு | 
அவர் முழக்தாட்படியிட்டு, ௮வர்களெ 
ல்லாரோடும் வேண்டிக்கொண்டார். 

817. அப்பொழுது அவர்கள எல் 

லோரும் மிகவும் ௮முது: நீங்கள் இனி 
என் முகத்தைக் காணமாட்டீர்கள 
என்று ௮வர் சொன்னதைக்குறித்து 
விசேஷமாய்க் துக்கப்பட்டு, 

38. ௮வருடைய கழுத்தைக் கட்டி, 
யணைத்து முத்தஞ்செய்து, கப்பல்மட் 

டும் ௮வருடனேகூடப் போனார்கள்.       
21-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் எருசலேமுக்குப் போனதும், 
சேவாலயச்தில் யூதர்களால் பிடிபட்ட 
துமாகிய விசேஷங்கள். 

1. நாங்கள் ௮வாகளைவிட்டுப் பலவ 

ந்தமாய்ப்பிரிகறு, துறைபெயாக்தபின், 
கநேரோட்டமாய்க் கோஸ் இவையும், 

மறுநாளில் சோதுவையுஞ் சேர்ந்து, | 
அவளிடம்விட்டுப் LIS Bor OFS 
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. பெனிக்கே CSF BBG போ ் 
an ௮ ue) gas con® த ; 
லேயேுி யாத்திரைசெய்தோம். | 

3. சீப்புரு இவைக் கண்டபோது 
அதை இடதுபுறமாக விட்டு, சரிய நா 
ட்டிற்குக் கப்பலை நடத்தி, தீரு பட்ட 
OM FBS FICO DUIS நெங்கினோம். கப் 
பலிலுள்ள சரக்குகளை ௮ங்கே இறக்க 
G வண்டியதாயிருந்க து. 

]. மேலும் ௮வ்விட ததிலுள்ள சிஷர் 
களக்கண்டு, அங்கே ஏழுநாள் தங்கி 
னோம். ௮வர்கள் இஸ்பிர் த்துவின் 8௮] 
தலினால் எருசலேமுக்குப்போகவேண் 
டாமென்று சன்னப்பருக்குச் சொன் 
னார்கள். | என்ஞுர், 

| 
4, சின்னப்பர் எருசலேம் ககருக்குப் போனால் வெகு துன்பம் அனுபவிப்பாரொன் று 

சிஷர்தள் சேவ ஏவுதலால் அ௮றிந்.து, அவர் அங்கே போூறெ.த ஈல்லதல்லவென்று தங்கள் 
ததியாய்ச் சொன்னார்கள், ஆயினும் அவர் அவ்விடம் போவது தேவ €த்தமாயிருர்ததெ 
(௬௫ முந்தின அதிகாரம் 22-ம் வசன தஇல் சகாண்குஜோம்.   
 



  

  

  

அப்போஸ்தலர் நடபடி. 91-ம் அதிகாரம். 
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9. அர்காட்கள் கழிநதபின்பு, காங் 
கள் புறப்பட்டுப் போகையில் அவர் 
களெல்லோரும் தங்கள் பெண்ஜாதி 
பிள்ளாகளோடும் பட்டணத்தின் வெ 
ளிப்புறம்வரையில் வநது, எங்களை வழி 
விட்டனுப்பினார்கள். அப்பொழுது 
கடற்கமைாயில் மு.;நதாட்படியிட்டு வே 
ண்டிச்கொண்டோம, 

0. பிறகு ஒருவருக்கொருவா மஙக 
nant songs சொல்லிக்கொண்டு நாங் 
கள் கப்பல் ஏறினமை; அவாகள் தங் 

கள வீட்டுக்குக திரும்பிபபோனாகள். 

/. நால்களோ தீர் ஈகரததிலிருநறு 
'பித்சோலேமாய்தா பட்டணதறுக்கு 

| வஈதிறங்கி, கப்பல்யாததஇரையை முடி 
ததோம். அங்கே சகோதரர்களுக்கு 
வாழ்த்துதல சொல்லி, ஒருகாள் ௮வா 
களிட தல் ுங்கினோம 

8. மறுசாளில புறபபட்டு௪ செசா 

மாயா பட்டணதறுக்கு வநதுசோக 
து, ஏழுபேர்களில் ஒருவராகிய பிலிப் 
பென்னும ஈவிசேஷகருடைய விட் 
டில் பிரவேசித்து, அவரிடத்தில் தங்க 
மை. 

9. சோக்கசரிசனரசொல்லும கன் 

னணிகைகளாகிய நாலு குமாரததஇுிகள் 
| அவருக்கு இருஈதார்கள். 

10. cream Fast அங்கே தங்கி 
யிருக்குமபோது, ௮காபு என்னும பே 
குள்ள ஒர் தீர்க்கதரிசி பூதேயாவிலி 
ரு௩து வரதார். (அப, 11-28.) 

11 ௮வா ஏங்களிடததில் வநத 
போது, சின்னபபருடைய இடைக்கச் 

சையை எடுத்துக தன் கால்களையும் 
கைகளையும் கட்டிக்கொண்டு : Dawe 
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க்கு ஞானஸ்கானங கொடுத் தவருமாம். 

12. ௮வ்விடத்தாரென்பது செசாரையா பட்டணத்துக் இறீஸ்துவாகளென்றதிக. ட | 

  
  
  

8... இங்கு சொல்லப்படுஇத பிலிப்பென்பவர் சுவிசேஷத்தை எழுதாசவராயினும், | 

௮தை அனுகூலமாய்ப் போஇித்ததனாலே சுவிசேஷகாரன்ற பெயா அவருக்குச் கொடுக்க 
ப்பட்டது. இவர் ஏழு தியாக்கோனமார்களில் ஒருவரும், கார் தாசி ௮ரசியின் ௮அண்ணகனு 

a அப். ஈட. 8. ௮இ. கரண்க. 

கச்சையையுடைய மனிதனை யூதர்கள் 
எருசலேமில் இவ்விதமாய்க் கட்டி, புற 
ஜாதியாருக்குக் கையளிபபார்கள் என் 
று இஸ்பிரீத்துசாஈதுவானவர் சொல்: 
ஓரு என்ஞுர். 

19. இகைக் கேட்டபோது, ol he 
லேமுக்குப் போகவேண்டா பென்று 
நாங்களும் அவ்விடத்தாரும அவரை 
மன்ருடி.னோம் 

18. ௮ப்௦ ழுது கின்னபபா பிரத 

தியுததாரமாக: நீங்கள அழுது, என் 

கெஞ்சம பிளரதுபோகச செய்கிற 
கென்ன? சான் யேசுநாதசவாமியு 
டைய நாமத்தின் நிமிககம் எருசலே 
மிலே கட்டப்படுவதற்கு மா த.இரமல்ல, 
மரிப்பகற்கும் தயக்கமாயிருக்கறேன் 
ol GOT ap. 

14. garcor உடன்படுதத டங்க. 
ளாலே கூடாதபடியால், கா த்தருடைய | 
தித.தம் அகட்டும் என்று சொல்லி, பே 
சாதிருகதோம். | 

15. அரநாட்களுக்குப பின்பு, பய | 

ணததுக்கு வேண்டிய முஸ்திப்புச்செய் | 
Bl, எருசலேமுக்குப போனோம். 

16. செசாரையா பட்டண தஇிலுள் 
ள சீஷாகளில் லா ஏங்களுடனேகூட 
வரததுநதவிர, சிபபுரு தீவானாகிய 
மினாசோன் என்னும் ஓர் பழைய சீல 
னிடததில் நாங்கள் தங்கும்படியாக 
அ௮வனையும தங்களோடு கூட்டிக்கொ 
ண்டு வரதா£கள.   

17. காங்கள எருசலேமில சேர்த் 
போது, சகோதரா எங்களைச சகதோ 
ஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். 

eee ah!   

we, |  
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18. அப்படியிருக்க, மறுகாளிலே 
சின்னப்பர் எங்களோடுகூட யாகப்ப 
ரிடத்தித்குப்போனார். மூப்பரால்லோ 
ரூம் ௮ங்கே கூடி வந்தார்கள். 

19. அவர்களுக்கு ௮வர் மங்களஞ் 
சொன்னபிறகு, தமது பணிவிடையை 
க்கொண்டு சர்வேசுரன் புற ஜாதியா 
ருக்குள் செய்தவைகளை ஓஒவ்வொன் 

| ap விவரித்துச்சொன்னார். 

20. அவர்களும் அதைக் கேட்டு, 
சர்வேகரனை ஸ்துதித் தார்கள். பின் 
னும் அவர்கள் ௮வரை நோக்கி: 
சகோ தரரே, யூதர்களில் விசுவசத்தவர் 
கள் எத்தனையோ ஆயிரம் போன்று 
உமக்குத் தெரியுமே. அவர்கள் ஏல் 

லோரும் வேதப்பிரமாண த்இன்மேல் 
மெத்தவும் வைராக்கியராயிருக்களுர் 
குள். 

21. ஆயினும் புறஜாதியார் நடுவில் 
வசிக்கிற யூதர்கள் தங்கள் பிள்ள 
களுக்கு விருத்தசேதனம் செய்யவும், 
முறைமைப்படி நடக்கவும் வேண்டுவ 
இல்லையென்று நீர் சொல்லி, அவர்கள் 

மோயிசனைவிட்டுப் பிரியும்படி போதிக் 
இறீர் என்று இவர்கள் உம்மைப்பற் 

றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிருர்கள். 

32, ஆகையால் செய்ய வேண்டிய 

தென்ன? நீர் வர்திருக்கிறீரொன்று 
அவர்கள் கேள்விப்படுவார்கள் ; ௮கத் 

இயமாய் ஒரு கூட்டமுங்கூவொர்கள், 

28. ஆகையால் நாங்கள் உமக்குச் 

சொல்லுகிறதைச் செய்யும். ௮தென் 
னவென்ில் : எங்களுக்குள் நேர்த்திக் 

கடன்காரர் நாலுபேர் இருக்கிறார்கள். 

91, நீர் அவர்களைக் கூட்டிக்கொண்டு, 
அவர்களுடன் உம்மைச் சுத்திகரித்து, 
அவர்கள சிரச்சவாஞ் செய்துகொள்வ 

tare ace Later te ORG ERNE Ut oO nll SENN எள எகவமிலைககணை கவிகை ளா வனவவவடிவளமை வவர. வர muir mer ee வது, 

18. 

1, 24, அப். நட. ௮. 18 வ௪, 18 வியாக்யொனங்காண்க. 

அப்போஸ்தலர் நடபடி. 21-ம் ௮திகாசம். 

  
பன்னிரு ௮ப்போஸ்தலர்களில் ஒருவராகிய சன்னயாகப்பர் எருசலேம் நதருச் 

| சூமேற்றிராணி.பாராயிருந்த தினாலே சின்னப்பர் ௮வரைச் சந்இிக்கப்போனார். 

தீம்கு ௮வர்களுக்காகச் செலவுசெய் 
பும். அப்பொழுது உம்மைக்குறித் 
அக் கேள்விப்பட்டவைகள் அபத்த 
மென்றும், நீரும் வேதப்பிரமாணத் 
தை அறுசரித்தே ஈடந்துவருகறி 
சென்றும் எல்லாரும் அறிந்துகொள் 
வார்கள். 

25. விசுவாசிகளான புற ஜாதியா 

மைப்பற்றிய விஷயத்தில், அவர்கள் 
விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்ததற்கும், 
இரத்தத்திற்கும், மூச்சடைத்துச் செத் 
தீதிற்கும், விபசாரத்திற்கும் விலகியிரு 

க்க வேண்டுமென்று நாம தீர்மானித்து 
எழு தியனுப்பினோமே என்றார்.   20. அப்போது சன்னப்பர் ௮நத 

மனிதர்களை அமைத்துக்கொண்டு, மறு | 
நாள் அவர்களோடேகூடத தாமும் 
சுத்திசாஞ்செய்து, தேவாலயத்தில் பிர , 
வே௫ுித்து, அவர்களில் ஒவ்வொருவனு 
க்காகவும் பலிசெலுத்தப் படுமளவும் 
ஈத்திகரிப்புமாட்களை நிறை வேேற்.று। 
வோம் என்று அறிவித்தார், 

| 

27. அப்படியே ஏழு நகாட்களும் 
நிறைவேறிவருகையில், ஆசியா காட் 
டிலிருந்து வசத யூதர்கள் அ௮வராத் 

தேவாலயத்தில் கண்ட மாத்திரத்தில், 
எல்லா ஜனத்தையும் எழுப்பிவிட்டு, 

அவர்மேல் கைபோட்டுப் பிடித்து : 

9. இஸ்ராயேலரே, உதவிக்கு வா 
ரங்கள் ; நம்முடைய BOW BES, 
வேதப் பிரமாணத்துக்கும், இரத ஸ்த 
லக்னுக்கும் விரோதமாய் எங்கும், எல் 

லாருக்கும் போதஇக்கிற மனுஷன் இவ 
ன்தான்; இன்னமும் தேவாலயத்துச் 
குள்ளே அக்கயானிகளையும் கூட்டிக் 
கொண்டுவந்து, இந்தப் பரிசுச்.௪ ஸ்தல 
த்தையும் தீட்டாக்கனொான் என்று ௪த்த 
மிட்டார்கள். 

ct i teen iota,     wemtichemen ன்னு அவிவவைவுவல. புவவளையுவறவ ஷு வவவவம வர... மவயவ்துவவாமதமகுல்வ வவர... பல emanate கடைய. வவட ஸ்ம. வைகை மயக்கம் வர்ண வளைவை in



  

  

அப்போஸ்தலர் நடபடி. 91-ம் அதிகாரம், 
  

20. எனெனில் எபேசு ஈகரத்தானா 
இய துசோப்பிமு என்பவனை அவர்கள் 
பட்டணத்திலே சின்னப்பரோடுகூட 
கண்டிருந்ததினாலே, ௮வர் தேவாலயத் 
துக்குள்ளே ௮வனைக் கூட்டிக்கொண்டு 
வந்திருப்பார் என்று நினைத்திருந்கார் 
கள். 

80. ஆகையால் உடனே பட்டண 
மெல்லாம் கலகமாயிற்று; ஜனங்க 
ளும் இரண்டு ஓடி.வ5௫, சின்னப்பரைப் 
பிடித்துச் தேவாலயத்துக்குப்புறம்பே 

இழுத்துக்கொண்டு போனார்கள். உட 
னே சதவுகளும் சாக்கப்பட்டது. 

21. அவர்கள் ௮வரைக் கொன்று 

போட எத்தனித்திருக்கையிலே, எரு 

சலேம் பட்டணமெல்லாம் கலகமா॥ ரு 

க்கிறதென்று சேனாபஇிக்கு ௮ றிவிக்கப் 
பட்டது. : 

32. உடனே ௮வன் போர்ச்சேவக 
மாயும், சோ வைக்காரரையும் ௮ழை 

தீதுக்கொண்டு, அ௮வர்களிடக்குற்கு 
ஓடிவந்தான். அவர்கள் சேனாபதியை 
டம் போர்ச்சேவகராயும் கண்டவுட 

னே, சின்னப்பரை அடிக்கிறதை கிறு 

திதிவிட்டார்கள். 

Oo. ௮ப்ே சாது சேனாபதி இட்ட 

MEF, HUONG ௧.௮, இரண்டு சங்கி 
லிகளால் ௮வனாக்கட்டும்படி. கட்டளை 
யிட்டு, ௮வர் யாரொன்றும், என்னசெய் 

தாரொன்றும் விசாரித்தான். 

54. ஜனக் கும்பலுக்குள்ளே ஒவ்வொ 
Cam ஒவ்வொன்றைச் சொல்லிச் சத் 
தமிட்டார்கள், சந்தடியின் நிமித்தம் 

அவன் உண்மையை அ௮றியக்கூடாமல், 
அவரைக் கோட்டைக்குள்ளே கொண் 
டுபோகும்படி கட்டகாபிட்டான். 

  

  

3௦. அப்படியே ௮வர் படிமட்டுஞ் 
சேர்ந்தபோது, ஜனங்கள் செய்த பல 
வர்கத்தின் நிமித்தம் போர்ச்சேவகர் 

அ௮வணாத் தாூக்கக்கொண்டு போக 
வேண்டியதாயிற்று, 

20. ஏனெனில் ஜனங்கள் : இவனைத் 
தொலையும் என்று கூவிக்கொண்டு கும் 
பலாய்ப் பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள். 

7. அவர்கள் கன்னப்பனாக் கோட். 

டைக்குள்ளேகொண்டுபோறெ சமயத் 
இல், ௮வர் சேனுபதியைநோக்க; கான் 
உம்மோடு ஒரு வார்த்தை பேசலாமா 
என்று கேட்க, சேபைதி ௮வரைப் 
பார்த்து : உனக்குக் HOT SHI win crag 
தெரியுமா ? 

28. சலகாளைக்குமூன்னே ஓர் கலகத் 
தையுண்டாக்கி, நாலாயிரம் கொலைபா 
தகரை வனுாகந்தரத்துக்குக் கூட்டிக் 
கொண்டுபோன எஜிப்துக்கேசக்தான் 
நீயல்லவோ * என்றன். 

59. அப்போது சின்னப்பர் அவனை 
கோச்சி: கான் சிலிரியாகாட்டிலுள்ள 
கார்ஸ்பட்டணக்துச் சுயா னே யூதன் ; 

௮.து உங்களுக்குக் தெரியயபடா த பட் 
டணமல்லவே. ஜனங்களை நோக்கிப் 
பேசும்படி. எனக்கு உத்கரவாகவேண் 
டும் என்று உம்மை மன்ஞுடுகிறேன் என் 
ரோ. 

40, அவன் உத்தரவு கொடுக்கவே, 
சின்னப்பர் படி.யின்மேல் கின்று ஜனங் 

களுக்குக் கைச்சயிக்கினை காட்டினார். 
௮ப்பொழுது மிகுந்த ௮மரிக்கை உண் 
டாயிற்று. ௮வர் எபிரோயபாஷையிலே 
பேசிச் சொன்னதாவது : 

  

39. தார்ஸ் என்னும் பட்டணத்தில் பிறர் சவர்கள் ரோமையரைப்போல் சுயாதின 

மூள்ளவர்களானதால், ஏன்னப்பர் நான் எஜிப் ஐ,ச் சேசத்தானுமல்ல; கொலைபாதகஜ் கூ 

ல்ல; ரோமையன் என்னும் சுயாதினப்பட்ட மூடையவன் என்று ௮றிவிக்கிருர். ° 
tensa 

"7 

| 

4   | 
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92-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் தாம் மனக்திரும்பின வர்த்த 
மானத்தை விவரித்து, தாம் ரோமை 
பிரஜையென்று அறிவித்துத் சண்ட 
னைக்குச் தப்பின விவரமாவது. 

l. சகோதரர்களே, பிசாக்களே, 
இப்போது கான் உங்களுக்குச் சொல் 
லும் பிரதி நியாயங்களைக் கேளுங்கள் 
என்ஞார். 

2. அவர் தங்களை நோக்கி எபிரோய 
பாஷையில் Cure meng அவர்கள் 
கேட்டபோது, ௮௫௪ மெொ௱னமாயிரு 
ந்தார்கள். 

3. விப்பொழது அவர் சொன்ன 

தாவது : நான் யூதன், சிலியா நாட் 
டிலுள்ள தார்ஸ் ஈகரத்தில் பிறந்து, இந் 
தப்பட்டணத் ல வளர்ந்தவன், கமா 
லியேல் என்பவருடைய பாதத்தனரு 
கே ஈம்முடைய பிதாக்களின் வேசதசட் 
டங்களைத் திட்டமாய்ப் படிப்பிக்கப 
பட்டு, இன்று நீங்களெல்லாரும் வேத 
வைராக்பெமுள்ளவர்களாய் இருக் 
கறதுபோலவே, கானும் வேதவைராக் 
இயமுள்ளவனாய் இருகதேன். 

டி. க்கவேண்டுமென்று துணிகது, (இதி 
லட்பட்ட) ஸ்இரகளையும் பூமான்களை 
பும் கட்டிர் சிறைச் சாலைகளில் போடு ' 
வித்தேன்.   

். இதைப்பற்றிப் பிரகான ஆசாரி நீ செய்யவேண்டிய யாவற்றையுங் குறி 
யனும், மூப்பர்களனைவரும் எனக்குச் '! 
சாட்சி சொல்வார்கள். ௮வர்களிடத் 

| 
Foe eee ee penne enim oo லை 

1. அர்ச், சின்னப்பர் மனக்திரும்பின அரலாற்றை இலவ்வாகமம் 9-ம் அதிகாரம் 
2-ம் வசனமுசதல் அர்ச். லூக்காஸ் விவரமாய் எழு இயிருர்தாலும், அதில் சொல்லப்படாசு 
சில விசேஷங்களைச் சமயோஜிசமாய் அர்ச். சின்னப்பர் இல்விடச்இல் தெளிவிக்கிருர். 
தாம் எவ்வித மாய்கைக்குள்ளாகவில்லையென் றும், சமக்கு ஈடக்சவைகள் பட்டப்பகலில் ஈட 
ந்தவைகளென்றும் 0-ம் வசனத்தில் ar ei ISAC i. 14-ம் 15-ம் 16-ம் வசனங்களில் ௮ன 
னியா என்பவரால் சொல்லப்பட்ட அநேக வாக்டயங்களையும், 18-ம் வசனத்தில் இவ்விய 

கர்த்தர்தாமே தமக்குத் தரிசனையாகி அறிவித்த விசேஷங்களையும் கெளிவிக்கறார். 

் “9, இவ்விடத்தில் சத் தத்தைக்கேட்கவில்லை யென்பதற்கு : என்னோடு பேரனவர் 
"சொல்லிய வார்த்தைகளைச் சண்டுபிடிச்கச் தக்கவிசமாகக்கேட்கவில்லை என்றர்த்தமாகும். 

  
  

  

  

weet! ஆயவ வல்வை வய வயனைகல். அண வறை. பதில் அவவ... த்து அலக்மைவதகமைய ல தகைய யா எனு அக்கு wnat 

இலிருந்து சான் சகோதாருக்கு நிருப 
ங்களையும் வாங்கிக்கொண்டு, தீமாஸ்கு 
ஈகரத்திலிருக்கிறவர்களும் தண்டிக்கப் 
படும்படிக்கு, அவர்களைக் கட்டி, எரு 
சலேமுக்குக் கொண்டுவரத்தக்கதாக 
அவ்விடததிற்குப் பயணமாய்ப் போ 

னன். 

  
6. அப்படியே நான் பிரயாணஞ் 

செய்து, மத்தியானவேளையில் தமா 
ஸ்குககரத்தின்கட்டச் சேோநதபோது, 
சம்பவித்ததேதென்றால்: Bienes 
வானக்தினின்று மகா பிரகாசம் என் 
னைச் சுற்றிப் பொகாடக்கது, 

  
7. நான் கரையிலே aAapaC sen, 

அப்போது: சவுலே, சவுலே, ஏன் 
என்னை உபாதிக்கிரப் என்று எனக் 
குச் சொல்லுகிற ஓர் குரலொலியைக் 
கேட் ; 

8. ௮ண்டவரே ; நீர் யார் என்றேன், 

அதற்கு அவர் : ரீ துன்பப்படுத்துகிற 
நசமோயனாகய யேசு நானே என்ரூர், 

9. என்னோேடுகூட இருந்தவர்கள் பிர 
காசத்கைக் கண்டாரகள 2 ஆபினும்   

| என்னோடு பேசினவருடைய குரல் சத். 
1, நானே இந்த மார்க்கத்தைச் சாக | தத்தை ௮வர்கள் கேட்கவில்லை. 

1(1. மீளவும் நான்: ஆண்டவரே, | 

நான் என்ன செய்யவேண்டும் என் 
ன். 5 OG ஆண்டவர் : நீ எழு 

இருந்து தமாஸ்கு ககருக்குப் போ 

த்து அங்கே உனச்குச் சொல்லப்படும் 
என்ஞார், 

sent அவைவவகவைனவன் டை ஒவவகவ வளைவை வையக் வையம் அவமான... அவாமவைவகள்ராவிை. 

  
  அலைக
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| 11. அந்தப் பிரகாசத்தின் காந்தி 
யால் எனக்குக் கண் தெரியா இருந்ததி 
னாலே, என் துணைவர்களால் சைலாகு 
கொடுத்து வழிநடத்தப்பட்டு, கமா 
ஸ்கு நகரத்துக்கு வநதேன். 

12. அப்போது, வேதப்பிரமாணத் 
அக்கு ஒத்த ஈடக்கையுள்ளவரும், ௮ 
கே குடியிருந்த சகல யூகர்களிடகத்தி 
லும் ஈற்சாட்டுயம் பெற்றிருந்தவருமா 
கிய ௮னனியாஸ் என்னும் ஒருவர் 

ட 13. என்னிடத்தில் வந்து கின்று : 
சகோ கரனாகிய சவுலே, ஏறெடுத்துப் 
பாரும் என்ஞுர். அ௮ரகோமே கானும் 
(ப ார்வையடைந் அ) ௮வனா 41) nhs 
gi iti gC ae, 

| 11. ௮வர் எனக்குச சொன்னதா 
வத : நம்முடைய பிதாக்களின் தேவ 

ன் தம்முடைய இருச் சித்தத்தை கீர் 
| அறியவும், நீதிபரரைாத் தரிூக்கவும், 
| அவருடைய * திருவாய் மொழியைக் 

கட்கவும் உம்மை முன்னியமகம் பண் 
ணியிருக்கிருர். 

1௦, எனெனில் நீர் சண்டவைகளை 
யும், கேட்டவைகளையுங்குறித்துச் சக 

ல மனிதர்களிடத்திலும் அவருக்குச் 
சாட்டயோ பிருட்297 

| 16. ஆகையால் இப்போது நீர் தாம 
தப்பானேன் ? எழுந்திருஈது, ௮வரு 
டைய நாமத்தை மன்றாடி, ஞானஸ்கா 

| னம்பெற்று, உம்முடைய பாவங்களைக் 
கழுவும் என்ஞர். 

! 17. பிற்பாடு சம்பலித்ததேசெனில் : 
| நானே, எருசலேமுக்குக் இரும்பிவர்.து, 
தேஜ்லயகத்தில் தெபித்துக்கொண்டிரு 

பில் பரவசமாக, ௮வளாத் தரிசி 

    

18. அவர் என்னை கோக்க : நீ சாம 
தம்பண்ணாமல் சீக்காமாய் எருசலே 

14, நீதிபரர் என்பது உலகஇரட்சகர் 

  cern one aint ant ஸு 

  

  
  

மை விட்டுப் புறப்பட்டுப் போ ;: ஏனெ 
னில் நீ என்னைக் குறித்துச் சொல்லும் 
சாட்சியத்தை (இவர்கள்) ஏற்றுக்கொ ! 
ளாளமாட்டார்கள் என்ளூர், 

  

19. அப்போது கான் : ஆண்டவரே, 
உமது பேரில் விசுவாசங்கொண்டிருக் 
தீவர்களைச் றைச்சாலையில் அடைத்த 
வனும், ஜெப ஆலயங்களில் அடிப்பிக் 

தவனும் நான்தான் என்றும், 

20. உம்முடைய சாட்சியாகிய முடி, 
யப்பருடைய இரத்தம் செதப்பட்ட। 
போது, நான் கூட நின்று அதற்குச் 
சம்படுத்திருககேன் என்றும், ௮வராக் 
கொலை செய்கவர்களுடைய வஸ்இரக் 
FOE காக்துக்கொண்டிருக்கேன் என் 

௮ம் அவர்கள் அறிக்திருக்கிழுர்சவே 
என்றேன். 

21. ௮வர் என்னை கோக்க : நீபோ; 
நாம் உன்னைத் தூரமாய்ப் புற ஜாதியா 
ரிடத்திற்கு அனுப்புவோம் என்று இரு 
வளம்பற்றினார் என்ஞார். 

29. இந்த வார்த்தை வாக்கும் 
அவருக்குக் காதுகொடுத்தார்கள் ; 
பின்னும் ௮வர்கள் உரத்த சத்தமாய்க் 
கூப்பிட்டு : இப்படிப்பட்டவனைப் 
யினின்று தொலையும்; இவன் உயிரோ 
டிருக்கிறது நியாயமல்ல என்ளுர்கள். 

25. அவர்கள் கூக்குரலிட்டுக் கங்கள் 
வல்இரங்களை எறிஈது, புழுதியை 
வாரி ஆகாயத்திலே தாற்றிக்கொண்டி 
ருக்கையில், 

24. அவர்கள என்ன முகாநதிரச் 
தைப்பற்றி அவருக்கு விரோதமாய் 
இப்படிக் கூக்குரலிடுகிருர்களென்.று 
அறியும்படி, சேனாபதி ௮வரைக் கோ 
ட்டைக்குள்ளே கொண்டுபோகவும், 
சாடைகளால் அடித்து, உபாஇக்கவும் 
கட்டளையிட்டான். 4 

பப்ப பதை அச ம்வயவைல்.. வட வெவுவமதி வலைய வளமைய துவளைையமமினைளவை அவ wm வவ tm அவியல் எதன் uate nit 

இசை. 51-ம் ௮. 5-ம் வசனமும் “53-ம். 

௮,இ. 9-ம் வசனமும், ௮ப். ஈடபடி. 7-ம் ௮.இி. 52-ம் வசனமுங்காண்க. | 
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| 85. அந்தப்படி ௮வர்கள் சன்னப் 
| பரை வார்களால் இறுகக் சகட்டினபோ 
து, அவர் தமக்குச் சமீபமாய் நின்ற 
சேர்வைக்காரனைகோக்கி: குற்றவாளி 
யென்று தீர்க்கப்படாத சோமையனை 
அடிப்பதற்கு உங்களுக்கு உ.க்தாவுண் 

ர என்னார். 

20. சேர்வைக்காரன் இகைக்கேட் 
டு, சேனாபதியிடத்திற்போய், இதை 

அவனுக்கு அறிவித்து : என்ன செய்ய 
ப்போகிறீர்? இந்த மனிதன் ரோமைச் 
சுயாதினன் என்றான்.   

்' 27, ஆதலால் சேனாபதி அவரிடத் 
இலே வரது : மீ சோமையனோ £ என் 
ஸணிடக்தில் சொல்லு என்று SHL_S, 
Aa | ஆம், என்மார், 

35. அப்பொழுது சேனாபதி மாறுதி 

| 

தாரமாக: கான் டந்த நகர் உரிமையை 
மிகுந்த இரவியத்தினாலே சம்பாதித் 

தன் என்றான். அதற்குச் சின்னப்பா: 
இ.அ எனக்கு! பிறப்பின் உரிமை என் 
(0, 

29. ஆகையால் அவரை உபாஇக்க 
| எத்தனிகதிருகதவர்கள் உடனே ௮வ 
'ரைவிட்டு விலனோர்கள். சேனாபதி 
யும் ௮வரை ரோமையரோன்று ௮றிதத 
தன்மேல், தான் ௮வரைக் கட்டுவித்த 
| தற்காகப் LMG ST OO. 
{ 

50. அப்படியிருக்க, அவர் என்ன 
முகாந்தரத்தைப்பற்றியூ தர்களால் குற் 

| | PG சாட்டப்பட்டாளான்று அதிகக் 

ee செவல் பெல் Pee sere பழையவை 

அப்போஸ்தலர் நடபடி 99ம் அதிகாரம். 
meted துகை வலம் வ. வவ ௮௯ ஆக Lac ein a a eas aan etl A MOR el linha tate ete jolee   

இட்டமாய் ௮றியகிரும்பி, மறுநாளில் 
அவளாக கட்டவிழ்த்.த, ஆசாரியரை 
யும், சல்கத்தாரனைவனாயுக் கூடி வரும் ' 
படிகட்டளையிட்டு, அவரைக் கூட்டிக். 
கொண்டுபோய் அவர்கள் நடுவில் நிழ. 

தீதினான். 
2-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் ஆலோசனை சங்கத் துக்குமுன் 
பாக நியாயஞ்சொன்னகதும், யூசர்களு 
டைய சதியோசனை வெளிப்பட்ட இனால் 
அவர் செசாரையா பட்டணத்துக்கு . 
அனுப்பப்பட்ட தும், | 

1. சின்னப்பர் லோசனை சங்கத் 
தாரை நோக்: சகோதரரே, நான் 
இந்நாள் பட்டும் சர்வேசாரனுடைய சமா 
சுத்தில், முழுதும் நல்ல மனச்சாட்சி 
யோடு நடஈது வக்தேன் வன்ருர், 

2. அப்பொழுது பெரிய குருவாகிய 
௮னனியா என்பவன் வரை வா 
யில் அறையும்படி கன்னருகில்கின் றவர் 
களுக்குக் கட்டளையிட்டான். 

1. அப்பொழுது சஇன்னப்பர் sya 
னைப்பார்த்து : வெள்ளையடிக்கப்பட்ட 
சுவரே, சர்வேசுரன் உன்னை அடிப் 
பார். வேதப் பிரமாணத்தின்படி. என 
க்கு ஈடுத்தீர் க்கிறவனாய் உட்கார்ந்தி 
Chae & வேகப் பிரமாணத்துக்கு 
விரோதமாய் என்னை அடிக்கக் கட் 
டன யிடுகருயோ என்ளூர். 

1, சமீபத்தில் நின்றவர்கள்? சர்வே 

சுரனுடைய பெரிய குருவைக் தூஷ 
ணிக்கிருயோ என்ளுர்கள்.     ஒத வவ aan aes eee அற அவலம் 

28, ரோமைப்பிர ஜையென்ஐ னும் சுயா it Pam wens சவர் களுக்குக் இடைத்ச உரிமையே 
தெனில் அவர்களை விசாரணையின் தி அடிக்கவாவ௫, விலங்டெவாவது, சி ஓவையிஷ்றை 
யவாவது கூடாசென்பதாம். இதவுமன் திப் போர்ச்சேவகத்தில் அமருறெதம், சோக என் 
னும் உடுப்பையணிர் துகொள்ளுஇறதம் இவை முதலிய விசேஷங்கள் அவர்களுக்கு 
உரிமையாயிருந்த த. 

3. பூர்வீக சரித்து தூலாசரியனான யோசேப் என்பவன் எழுதியிருக்கெபடி. இந்த 
அனனியாவென்னும் பிரதான ஆசாரியன், கர்த்தர் பிறந்த 47-ம் வருஷ மு,சல் 0-ம் வரு 
ஷூம் வரையில் பன்னிரண்டு வஞவூமாய் உலோபித்தனங் கொடுமை முதலிய அர்க்குணங் 
களால் கெட்ட 'பேரெடுத்திருந்சான். சர்வேசுரன் உன்னை அடிப்பாரென்று அர்ச். சின்னப் 

ர் அவனுக்குச் சொன்ன வாக்யெப்படி, இ, பி. 00-ம் வருஷத்தில் அவன் தன் விரோதிக 
ரரிலொருவனால் வாளுக்கு இரையாகி மடிந்தான். 

ee டி ஆவ சாவடி வதம் அவள் பட டை ஒடை அவ்கட வய்அவப்கதைவைகஸவ்துவங்பறகளள்ற no ramen Tt Al ச. 
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5. அதற்குச் சின்னப்பா: சகோதரர் 11. ௮ன்று இரவில் ஆண்டவர் ௮வ 
களே, Hour பெரிய குருவென்று எனக் | ருக்கு முன் நின்று: தைரியமாயிரு ; 
தத்செரியாமல் போயிழ்று. உன் ஜனக் ஏனெனில் நீ என்னைக்குறித்து 61 HS | 

ன் தலைவரைக் தாஷணியாகிருப்பா | லேமில் சாட்சிசொன்னதுபோல் ரோ 
யாக என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே | மாபுரியிலும் சாட்சிசொல்லவேண்டும் | 
orercngt. GT eH (pT. 

    

12. ஆனால் விடிநதபின், யூதரில் இலர் 
ஒன்றாய்க் கூடி, சின்னப்பராக் கொலை 
செய்யுமட்டும் தாங்கள சாப்பிடுவது 

மில்லை, குடிப்பதுமில்லை என்று ஆணை 
பிட்ட்ச் சபதம் பண்ணிக்கொண்டார் 

கள். 

ட். அல்லாமலும அவர்களில் + gy 
சேயர் ஒருபங்கும், பரிசேயர் ஒரு பங் 

குழாயிருக்கிழுர்கள் என்று சின்னப்பர் 

அறிந்து, சங்கத்தின் நடுவில் உரத்த 
சத்தமிட்டு: சகோதரர்களே, நான் 
பரிசேயனும், பரிசேயனுடைய மகஜலு | 
மாயிருக்கிறேன். மரித்தோருடைய 13. இப்படிக் கட்டுப்பாடு செய்து 

உத்தானத்தையும், ௮தின் நம்பிக்கை ! கொண்டவர்கள் நாற்பதுபேருக்கு ௮.இ 

(யையுங்குறித்து, கான் நியாயம் விசா | கமா யிருக்தார்கள். 

ரிக்கப்படுகிறேன் என்ளார். 14. அவர்கள் பிரதான சாமிய 

னிடத்திலும், மூப்பர்களிடத்திலும் 
போய்: நாங்கள் சின்னப்பனைக் கொலை 
செய்யுமட்டும் யாதொன்றையும் உண் 
பதில்லை என்று ஆணைமேல் ஆணையிட் 
டுக்கொண்டோம். 

      
| 

| 7. இப்படி gon சொன்ன௮ட 
னே, பரிசேயருக்கும் சதுசேயருக் 

' கும் வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று; கூட் 
| டமும் (சிரிவினைப்பட்டது. 

} 

8. என்னத இனாலென்முல், FRIST fo. ஆதலால் இப்பொழுது நீங்கள 
யர் உத்தானமும், சம்மனசும் அரூபி ஆலோசனை சங்கத்தாரோடுகூட அவ 

யும் இல்லையென்று சொல்லுகஷர்கள். | னைக் குறித்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை 
பரிசேயரோ அவ்விரண்டும் உண்டெ ' இக நிச்சயமாய் விசாரித்தறிய மன 

ன்று ஒத்துக்கொள்ளுகிருர்கள். அள்ளவர்கள்போல் காண்பித்து, அவ 
னை உங்களிடத்தில் கூட்டிக்கொண்டு 

9, கையால் பெரிய கூக்குரலுண் | வரும்படிக்குச் Cs MUGS ௮.ரிவி 
டாயிற்று. அப்பொழுது பரிசேயரில் யுங்கள். ௮வன் சமீபமாய் வருவதம் 

திலர் எழுந்மூ? இக்க மனிதனிடத்தில் | கு மூன்னே நாங்கள் அவனைக் கொலை 

| இரு குற்றமும் ௧॥ ஹேம்; pt eng செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கிறோம என் 

யாவ Pl சம்மனசாவழு இவனோடு | (Ug & ont 

பேசியிருந்தால் என்ன என்று,சொல் | 1, இஈத௪ சாபபனையைச சின்னப் 

லித் தர்க்சித்தார்கள் பருடைய சகோ தரியின் குமாரன் கே 
ள்விப்பட்டு, கோட்டைக்குள்ளே போ 
ய்ச் சின்னப்பருக்கு அறிவித்தான். 

~~
 

1p. அப்படியே சலகம் அதிகரித்த 
இனால், அவர்கள் சின்னப்பரைப் பிடித் 
துச் சன்னபின்னமாக்கிப் போடுவார் 17. ஆகையால் னெனப்பர் சேர் 

கள் என்று சேனாபஇ பயந்து, போர்ச் | வைக்காரரில் ஒருவனைத் தம்மிடத்தில் 

சேவகர்கள் இறங்கப் போய், அவர்கள் ! வரவழைச்து? இந்த வாலனைச் சேனா 

மத்தியிலிருந்து ௮வரை இழுத்துக் | பதியிடத்தில் உட்டிக்கொண்டுபோ ; 

கோட்டைக்குள்ளே சொண்டுபோகக் | அவரிடத்தில் இவன் ௮.றிவிக்கவேண் | 

கட்டளையிட்டான். டிய காரியம் ஒன்றுண்டு என்முர்., “= 
*     க்ஸ் 

க்ஷண ti namie trainee பல ent, Mian em ne tat et ee atk mend se ah
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18. அப்படியே ௮வன் சேனாபதியி 

டத்தில் இவனை அழைத்துக்கொண்டு 
போய்: விலங்டெப்பட்டிருக்கிற இன் 
னப்பன் உமக்கு ஏதோ செொல்லவேண் 
டுமென்றிருக்கெெ இந்த வாலனை உம்மி 
டத்தில் கூட்டிக்கொண்டு வரும்படி 
என்னை மன்முடினான் எனமுன். 

19. அப்பொழுது சேனாபதி அவ 
னுடைய கையைப் பிடித்து, அவனோடு 
தனிமையான ஒரிடத்தில் போய் : 
நீ என்னிடத்தில் ௮றிவிக்கவேண்டிய 
சங்கதி என்ன? என்று கேட்டான். | 

  
30. அதற்கு அவன் : யூதர் சின்னப 

Um ERD Sag AC aT AH FHF cow 
௮இக நிச்சயமாய் விசாரித்தறிய மன 
துள்ளவர்கள்போல, mi Crs & BH sort 
நீர் தலோசனைச் சங்கததிற்கு முன் 
பாகுவரைக் கொண்டுவா வேண்டு | 
மென்று உம்மை மன்முடும்படி உடன் 
பட்டிருக்கிருர் கள், 

21. ஆனால் கீ ௮வாகளை ஈமபாதே |. 
யும்; ஏனெனில் அவர்களில் காற்பது 
பேருக்கு அதிகமானவர்கள் ௮வனாக் 
கொல்செய்யுமளவும் சாப்பிடுவதுமி 
ல்லை, குடி.ப்பதுமில்லை என்று ஆணையி 

ட்டுச் 'சபதம்பண்ணி, அவருக்கு விரோ 
தமாய்ச் சதிே யாசனை செய்து, உம்மு 
டைய உத்தரவுக்காகக் காத்துக்கொ 
ண்டு தயாராயிருக்கிறார்கள் என்ன்.   

22. ஆகையால், சேனாபதி தனக்கு , 
இவைகளை ௮றிவித்சசாச எவனுக் 

குஞ் சொல்லவேண்டாமென்று வால 
னுக்குக் கட்டக£யிட்டு, ௮வனை ௮னுப 
பிவிட்டான். 

23, பின்பு வன் இரண்டு சோவை 
க்காரறை அழைத்து, அ௮வர்களுக்குச 
சொன்னதாவது: செசாரையா பட் 

      
(permanente see see nt at அவனவவடைவ் வையை ee வத்துவ யமக. வெடியை. 

அப்போஸ்தலர் நடபடி 98-ம் அதிகாரம்; 

டணத்துக்குப் போகும்படி இரு.நாறு 
போர்ச்சேவகராயும், எழுபது குதி, 

வ் விரரையும், இரு.தாறு ஈட்டிக்கார | 
ராயும் இராத்திரி மூன்றாம் மணிக்கு , 
மூஸ்திப்புச் செய்யுங்கள். 

21. அன்றியும் என்னப்பனை வற்றி, 
கேசாதிபதியாயெ பெலிக்ஸிடத்இ 
ற்குப் பத்தரமாய்க் கொண்டுபோகும் , 
படிக்கு வாகன மிருகங்களையும் ஆயத் | 
தப்படுத்துங்கள் என்றான். 

25. ஏனெனில் ஒருவேளை யூதர் 
௮வரைப பலவநதமாய்ப் பிடித்துக் 
கொலைசெய்வார்களென்றும், பின்னால் 
சான் பணம் வாங்கியிருப்பதாக தன் 
பேரில கோள்ஈமத்தப்படுமென்றும் 
அஞ்சினான். 

20. அல்லாமதும ௮வன் பின் ouch 
| மாறு ஒரு காகுிதமும எழுஇனான். ! 
௮, தாவது: மகா கனம்பொருகதய 
தேசாஇபதியாகிய பெலிக்ஸ் என்பவ 
க்குக் களவுதிய லீசியாஸ் வாழ்த்து 
தல் சொல்லி எழுதுவது 2 

27. இந்த மனுஷன் யூதாகளால் பிடி 
பட்டுக் கொலையுண்ணப்போகிற ருண 
தீதில், ரான் போரசச்சேவகர்களோடு 
கூடப் போய், இவன் ரோமையனென் 

அ ௮றிகது, இவனை விடுவித்தேன். 
28. பின்னும அவர்கள் இவன்மேல | 

சாட்டின குற்றத்ைை அறியவேண்டு 
மென்று இவனை அவர்களுடைய | 
லோசனை சங்கததுக்குக் கூட்டிக் 
கொண்டு போனேன். | 

29. ஆனால் அவர்களுடைய வேது | 

தீர்க்கத்துக்கடுத்த விஷயங்களில் இவ 
ன் குற்றஞ் சாட்டப்பட்டதொழிய, | 
மரணத்துக்காவது, விலங்குக்காவது | 
ஏதுவான pi குழழமும் இவனிடத் 
இல் இல்லையென்று கண்டறிந்தேன். | 

| பெய்க பகவ een ee ee tt ene ee பதத. பதவ, வவயவவஷகைகுவவ்வவவவகைவ ம் வஸ்படியகத்த க்கு 

24, வாகனமிருகங்கள் என்னும் 'இந்தச்சொல் இரேக்குப்பிர.இகளில் குதிலாகளென் 
திருச்றெது. அர்ச் சின்னப்பர் அஇிக்கிரமாய்ப் போகும்படி. மாற்றுக் குதிரைகளிருக்கும் 
படி. இவ்வித கட்டளைகொடுச்சப்பட்ட த. 

57. லியொஸ் எழுதிய சாதத்தில் உண்மைப்படி. சொல்லாமல், தான் அர்ச். சன் 
ளப்பருச்குச் செய்ச அநீதங்களை மறைச்துத் தனக்குச் சாதகமாய் எழு இனான். 

ஒலக 
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| 90. பின்னும் ௮வர்கள் இவலுக்கு 
விரோதமாய் எத்கனித்த ௪துயோச 
ணையைப்பற்றி எனக்குச் செய்திவகக 

, இனால், இவனை உம்மிடததி ற்கு அனு... 
பினேன். இவன்மேல் குற்றஞ்சாட்டு 
Spars உமக்குமுன்பாக வநது 
'பேசலாமென்று HUT ECE அறி 
 வித்திருக்கிறேன். ஈகமேயிரும என் 
று எழுஇனான். 

531 அஆகலால போசசேவகா ஆறு 
களுக்குக் கட்டளை பிட்டபடியே, இன் 
னப்பனா அழைத்துக்கொண்டு இர 
வில் ௮கஇிப்பகதிரி ஊருக்குப் போய், 

32. மறு காளில குதிரை வீரரை 
௮வரசோடுகூடப போகுமபடி சிறுததி 
விட்டு, கோட்டைக்கு, இரும்பிவந.தா 
ர்கள், 

98. ௮வாகள செசாரையா பட்ட 
ணத்தில சோநது, தேசாடஇுப௫யிட த 
இல் சிருபசதையும கொடுதது, சன்ன 
பபரையும அலன் முன்பாக சிறுதஇ 
CHT ear. 

94, ௮வன் ௮தை வாடிததபின்பு, 
இவன் எத்தேசததான் என்று கேட்டு, 
சிலிசிய தேசக்கான் என்று அறிநது 
கொண்டு 2 

95. உன்பேரில குறறஞ சாட்டுகிய 
வாகள வ௩கபின் உன் காரியததமைக் 
சேட்பேன் என்று சொல்லி, ஈரோத 
னுடைய கீஇ.யாசனசாலையில் ௮வரைக் 
காபகதுபண்ணும்படி கட்டசளையிட் 
டான். 

21-ம் அதிகாரம். 

சின்னப்பர் பெலிசஸ் என்னும் Og Fi SWS) 
ஹேன்பாசக் தமதுமேல் சாட்டப்பட்ட 
DOS மறுத்து, அவனுக்குச் சுவி 

சஷத்தைப்போதித்தது. 

1. அபபடியிருக்க, ஐது காளைககுப 
பின், பெரிய குருவாகிய ௮னனியா 
என்பவன், சில மூப்பர்களோடும், தெர் 
தீ.துலன் என்னும் ஓர் வாசாலகனோடும் 

  

  

| 
| 

அவவிடத்துக்கு வந்தான். அவர்கள் 
சின்னப்பருக்கு விரோதமாய் (பிராது 
செய்ய) தேசாதிபதியினிடத்தில் போ 
CHT Karr, 

J. சின்னபபா அமைக்கபபட்டு, 
அதிரானவுடனே தொத்துலன் அவர் 

பரில் குற்தஞ்சாட்டத தொடங்கிச் 
சான்னகாவது ; உததம பெலிகஸே, 

உம்மாலே காங்கள் மிகு௩த சமா தான 
செளக்கியக்தகை அனுபவிக்கிற தின 
ம, உம்முடைய பராமரிப்பினாலே 
௮கேக காரியங்கள் சீராக்கப்படுகிற 

தினாலும், 
3. காங்கள எப்போதும சங்கும 

(இஈத௪ சீர்திரு நகங்களை) (மிகுந்த ஈன் 
கியறிதலுடனே ௮ங்கேரிததுக் கொள் 
ORC apie 

4. இப்போது கான் உமமை இக 
நேரம நிறுத்காமல, காங்கள் சுருக்கமா 
ய்ச் சொல்லுவதை நா ஒயவாய்க்கேட் 
கவேண்டுமென்று பன்ிடுகிறேன் 

9. (என்னவெனில்) இரத மனிதன் 
சணியனாகவும, உலகமெகங்குமுளள சகல 
யூதருக்குள்ளும் கலாபங்களை கூட்டு 
கிறவனைவும ஈசரேயருடைய மதக் 
கலாபனைக்குக் காரணனாகவும இருக்கக் 

சண்டோம. 

0. சேவாலயததை முதலாய் இவன் 
தீட்டுப்படுக்க எத்தனிகமான்; நாக் 
கள் இவனைபபிடி க.து, எங்கள் வேதப் 
பிரமாணபபடி கியாயநதீர்க்க மனா | 

யிருந்தோம, 

7. ஆலை oh Aust ov என்னும சேனா 

பதி சடுதியில் வது, மிகு௩த பலாத் 
காரமாய் இவனை வங்கள் சையினி 
ன்று பறிசதுக்கொண்டு, (௮ப். 21-91) 

8 இவன்மேல் குற்தஞ்சாட்டுகிற 
வாகள உமமிடததில வரும்படி கட் 
டசாயிட்டாா... நாங்கள் இவனமேல் 
சாட்டுற ௪கல குற்றங்களையுமபற்றி 
நீரே இவனிடத்தில விசாரித்து அறி | 
நதுகொள்ளலாம் என்றான. 
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9. யூதர்களும் அதற்சிசைவாக ஒத் 
அக்கொண்டு, இவைகள் எதார்த்தந்தா 
ன் என்முர்கள். 

10. அப்போது தேசாதிபதி சின்னப் 
பர் பேசும்படி அவருக்குச் சயிக்கனை 
காட்டி னபடியால், ௮வர் பதில்மொழி 
யாகச் சொன்னதாவது : நீர் நேச 
வருஷகாலமாய இந்தத் சேசத்தாரு 
க்கு சியாயா திபதியா யிருக்கறீர் என்று 

| அறிந்து, நான் ௮இக ஈமபிக்கையோடு 
என் காரியங்களைப்பற்றி மாறுத்தார 
ஞ்சொல்லுகிறேன்.   

11. நான் ஆரா இிக்குமட்டு GT RE 
லேமுக்குப்போய், இப்போது பன்னிர 

' ண்டு காளைக்கு அதிகமில்லையென்று நீர் 
| அறிந்துகொள்ளலாம் (௮ப். 28-13.) 

12. சேவாலயத்திலே நான் யாதொரு 
, வோடு தர்க்கம் பண்ணினதையாவறு 
'ஜெபக்கூடங்களிலே அல்லத பட்டண 

த்திலல ஜனங்களுக்குள் ளே யாதொரு 

கும்பலைக் கூட்டினையாவது இவர் 
கள் சண்டதுமில்லை ; 

13. இபபோது இவாகள என் பேரி 
ல் சாட்டுகிற குற்றங்களை உமக்கு ௬௬ 

| ப்படுத்தவுமாட்டார்கள், 

| 
| 14. ஆபினும இரத ஒரு கர்ரியததை 
உமக்கு முன்பாக ஒத்துக்கொள்ளுகி 
தேன் : சான்னவென்முல், இவர்கள் பகி | 

தத்குனம் என்று சொல்லுகிற மாரக்க 
த்தின்படி, மான் பிதாவையும் என் சர் 
வேசானையுஞ் சேவித்து, வேதபபிர 
மாணத்திலும் தீர்க்கதரிசன ஆசுமங்க 
ளிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிற யாவற் 
றையும் விசுவசித்து, 

15. நீதிமான்களுக்கும அறீதர்களு 

க்கும் உண்டாகும் உத்தானத்தை இவ 
ர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கறதுபோல 
ஈனும் சர்வேசுரனிடத்தில் ஈம்பி, எதி 

 ர்பார் த்திருக்கிறேன்.   
  

  
  

cael netomat ne an 

10. இதினாலே கான் எப்போதும் 
சர்வேசுரலுக்கும் மனிதருக்கும் முன் 
பாகக் குற்றமற்ற மனச்சாட்டுயுள்ள 
வனாயிருக்கப் பிரயாசப்படுகிறேன். 

17. ௮0ேக வருஷங்களுக்குப் பின்பு 
நான் என் ஜனங்களுக்குத் தருமங்களைச் 
செய்யவும், கேர்ச்சிக்கடனையும் காணிக் 
சைகளையும் செலுத்தவும் வரதேன், 

16. கான் சுத்திகரிக்கபபட்டவனாய்த் 
தேவாலயத்தில் கூட்டமும் கலசகமு 
மின்றி இவைகளைச் செய்கையில், 

10. ஆசியா தேசத்தினின்.று வந்தி 
௩௧ சல யூதர்கள் என்னைக்கண்டார் 
கள். அவர்களுக்கு என்பேரில் ஏதாவது 
விரோதமான காரியமிருக்தால், அவர் 
களே உம்முடைய முன்னுக்கு அஜீசாகி 
குற்பஞ்சாட்டியிருக்கவேண்டும். 

20-21. sang நான் அவர்கள 
நடுவில் சின்று : மரித்தோருடைய உத் 
மான த்தைக்குறித்து இனறு உங்களால் 
நியாயகதீர்க்கப்படுறேன் என்று நான் 
சொன்ன ஒரு சொல்லினிமிக்கம் குற் 
ம்ஞ்சொன்னாலொழிய, கான் அலோ 
சனை சங்கத்திற்கு முன்பாக நிற்கும் 

| போது அவரகள என்னிடததில் யா 

| தொரு ௮நீதத்தைக் கண்டது உண்டா 
ணால் இவர்களே சொல்லட்டும் என்முர். 

ஆனால் இரத மாக்கத்தின் விஷ 
ன மிகவும் நன்முய் 21,96 Byes 
பெலிக்ஸ் என்பவன் அவர்களுக்குக் 
கெடு கொடுத்து, சேனாபதியாகிய லீ 
யாஸ் வரும்போது உங்கள் காரியங் 
களை விசாரிப்பேன் என்று சொல்லி, 

23. சின்னபபமராக் காததுக்கொள் 
வும், ௮வர் சுஷ்டமில்லாதிருக்கவும், 
அவருடைய ஜன த்தில் ஒருவனையும் 
அவருக்கு ஊழியஞ்செய்யத் தடை 
செய்யாதிருக்கவும் சேர்வைக்காரலுச் 
குக் கட்டளையிட்டான். 

அதந்குமை... பரடிக்ஸ்ட வந்ன் அஷ Tasker aa eae) 

  

 



  

அப்போஸ்தலர் நடப்டி, 96-ம் அகாரம், dug | 
  
  

ட 94, அப்படியிருக்க, சிலநாட்களுக் 
கருப்பின் பெலிக்ஸ் என்பவன், யூத 
ஸ்திரியான தன் மனைவி அுருசில்லா 
ளோடு வந்து, இன்னப்பரை அழைப் 
பித்து, யேஈுக்றீஸ்துநா சகரைப்பற்றிய 
விசுவாசத்தைக்குறித்து அவர் சொல் 
லக் கேட்டான், 

25. அப்படியே அ௮வர் நீதியையும் 
க௲பையும் இனிவரும் இர்வையையுங் 
குறித்துப் பேசுகையில், பெலிக்ஸ் என் 
பவன் திகிலடைந்து : இப்போதைக்கு 
நீ போகலாம் ; எனக்குச் சமயமிருக் 

கும்ப அ மறுபடி உன்னை ௮மைப்பிப் 
7 ன் என்றான்.   
5, மேலும் சின்னப்பர் தனக்குப் 

பணம் கொடுப்பாடான்றும் நம்பயிருக 

கான், அனதைப்பற்றி ௮வரை அடிக் 
கடி அழைப்பித்து ௮வரோடு பேசு 
வான் 

97. இர்தப்பிரகாரமாய் இரண்டு 
வருஷம் சென்ற பிறகு, பெலிக்ஸ் என் 

பவனுக்குப்பதிலாக, பொர்சியுஸ் பெஸ் 
துஸ் என்பவன் வக்கமையால், பெலி 
க்ஸ் யூசர்களுக்குப் பிரியப்பட விரு 
ம்பி, சன்னபபனாச் இறை-பில் வைத்து 
விட்டுப்போனான். (மாற். 15-14.)   

25-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் செசாரிடம் போகும்படி. அபய 

மிட்டதும், அரிப்பா என்ற அரசன் 

அவரா விசாரிக்ச விரும்பின அம். 

1, பெஸ்துஸ் என்பவன் ௮ககாட் 
ற்கு வந்துசேர்ந்த மூன்று காளைக்குப 
பின், செசாரையாவிலிருந்து ௪ருசலே 
முக்குப் போனான். 

2. பிரகான சாரியரும், யூதர் 
களுக்குள் தலைமையானவாகளும் சின் 
னய்பருக்கு விரோதமாய் ௮வனிடச் 
இல் போய், பிராதுபண்ணி,   

  
  

௦. அவளா வழியில் கொன்றுபேர் 
டும்படி. பதிவிடைசெய்யக் ௧௬இ, தங் 
களுக்குத் தயவுசெய்து ௮வனா “oe 
லேமுக்கு அமழமைப்பிக்கக் கட்டளையிட 
வேண்டுமென்று அவருக்கு விரோச 
மாய் விண்ணப்பஞ்செய்து மனருடி 

ஞர்கள். (அப், 28-15.) 

4. அதற்குப் பெஸ்துஸ் மாறுத்தா 
ரமாக, ரஇன்னப்பர் செசாரையாகவில் 
காவல் பண்ணப்பட்டிருப்பதா சவும், 
தான் ௮தஇூக்கிரமாய்ப் புறப்படுவதா 
வும் சொல்லி:     9. ௮௧த மனிதன் பேரில் யாதொரு 
பாதகம் உண்டானால், உங்களில் வல்ல 
வர்கள் என்னோகூட வாது, ௮வன் 
மேல் குத்றஞ்சாட்டட்டும் என்ன். 

0. ௮வன் ௮வர்களுக்குள்ளே ட்டி “ அவன் அலா கறநற கல க 
அல்லது பத்து நாளைக்குமேல் தங்கா. 
மல், செசாமாயாவுக்கு வந்த, மறுகா | 
ளிலே நியாயாசனத்தில் உட்கார்து, , 
சின்னப்பரைச் கொண்டுவாச் கட்டளை | 
பரீட்டான் | 

7. gat கொண்டுவரப்பட்டபோ | 
அ, எருசலேமிலிருகது வந்த யூதர்கள் 
அ௮வளாச் சூழ்நது நின்று தங்களால் 
ரூபிக்கக்க-டாக ௮0௧ கனமான, 
குற்றங்களை அவாமேல் சாட்டினார்கள். | 

8. அதற்கு சின்னப்பர் எ.இர்கியாய 
மாக: நான் யூகர்களுடைய வேகப்பிர 
மாணத்துக்காகிலும், கேவாலய்க்துக் | 
கென்ூலும், செசாருக்காகலும் விரோ | 
தமாக யாகொருகுற்றமுஞ் செய்யளில் , 

லை என்ஞார். 

9, ஆயினும பெஸ்துஸ் யூதாகளு 
க்குத் தயைசெய்ய விரும்பி, சின்னப் 
பருக்கு மறுமொழியாக? நீ எருசலே 
முக்குப்போய், அவ்விடத்தில் எனக்கு 
முன்பாக இவைகளைக்குறித்து நியா 
யம் விசாரிக்சப்பட உனக்குச் சம்மதி. 
யா என்றான்.   

பபப ப பப்ப பப்பு பிபி வெய்ய பயம வதவைவவரகவசைய வள் அசத பனகமைதவள்வண்ாவளைள்வளு ஒன்னில் அன்ன ஷகு எஸ Serrated Marte னத ள்



$08 அப்போஸ்தலர் நட்படி 9ம் அதிகாரம், | 
எவ வவைவவைமைவையமையையைய ween wen mee ome eee ன் enn ener 

10. அதற்குச் சின்னப்பர் : Geer | 10. நான் அவர்களுக்குப் பிர.த்தியு 
டைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக | த்தாரமாக: குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 

நிற்கிறேன், இவ்விட த்திலே எனக்கு | மனுஷன் குற்றஞ் சாட்டினவர்களுக்கு | 
நியாயத்தீர்ப்புக் இடைக்கவேண்டியது. | முகமுகமாய் ன்று, சாட்டின குற்றத் 

| உமக்கு நன்ராய்த் தெரிந்திருப்பதுபோ | தை நீக்கும்படி பிரதி வாதிப்பதற்கு | 
௧, நான் யூதர்களுக்கு ஓர் பொல்லாம் | அவனுக்கு இடங்கிடைச்குமுன்னே 

| 

கும் செய்யவில்லை. அவனுக்கு அ௮க்கினைத் தீர்வையிடுவது | 
11. கான் பொல்லாங்கு செய்திருக் சோமபையருக்கு வழக்கமல்லவே என் | 

தால் அல்லது மரணத்துக்குப் பாத்திர | PPT ந் 

மான யாதொன்றை ஈடத்திபிருநதால் 17. ஆகையால் அவர்கள் இங்கே 
கான் சாகப் பின்வாங்குகிற இல்லை, கூடிவரதபோது நான் எவ்வளவும் 

Bor இவர்கள் என்மேல் சாட்டு தாமதம்பண்ணாமல், மறுகாள் நியாயா । 
றவைகளில் ஒன்.றும் என்னிடத்தில் சனத்தில் உட்கார்ந்து, ௮ந்த மனுஷ 

இல்லாதிருந்தால், ஒருவனும் என்னை ஊக கூட்டி வரும்படி கட்டளை பிட் 
இவர்களுக்குக் கையளிக்கக்கூடா௮. ' டேன். ் 
செசாரைசரோக்கி அ௮பயமிடிகிறேன் 
என்மார். 

  

15. அனால் குற்றஞ்சாட்டின வாகள 
வரது நின்றபோது, நான் Sino) Kes py 

| 12. ௮பபோது பெஸ்துஸ் தன் ௮ | நினை க்திருநகவைகளில் ஒன்றையும் 
( வோசனைக்காரரோடே பே: மீ செ | அவன்மேல் சாட்டாமல், 
சாரைகோக்கி ௮பயமிடுகிழய், செசா 

| ரி..தீதில் போவாய் என்றான். 

| 18, சலகாள் சென்றபின்பு, அரி 
ப்பா ராஜாவும், பொனிச்கையாளும் 
பெஸ்துவைச் சகதிக்கும்படி செசா 
OM LIT YS வந்தார்கள். 

  
|. 19. தங்களுடைய மத சாரங்க 
ளைக்குறித்தும, மரித்துபபோன யேசு 
என்னும ஒருவர் உயிரோடிருக்கற 
காகச சன்னபபர் சாதிக்கிறதைக்குறி | 
ததும, ல சாக்க விஷயங்களை ௮வனு 
க்கு விரோதமாய்ச் சொன்னார்கள், 

  
14, அவர்கள் ௮ங்கே பலசாள் தங் ee 

கியிருக்கையில், பெஸ்துஸ் சின்னப்ப 20. இப்படிப்பட்ட தர்க்க விஷயங் | 

மைக்குறித்து ராஜாவுக்கு விவரித்துச் களைக்குறித்து நான FHC B® SHI கி 
சொன்னதாவது : பெலிக்ஸ் என்பவன் ! எருசலேமுக்குப்போய், அங்கே இவை 

, காவலிலே வைத்துவிட்டுப்போன ஒரு களைக்குறிக்து நியாயம்ளிசாரிக்கப்பட 
! மனிதன் இருக்கிறான். உனக்குச் சம்மதியா என்று அவனைக் | 

1௦. கான் எருசலேமிலிருஈத கேட்டேன், 
'போது, பிரதான ஆசாரியரும், யூகரு | 91. அதற்குச் சின்னப்பன்: ௮குஸ்து 
“டைய ழமூப்பரும் அவனைக்குறித்து  ராயனுடைய நியாய விசாரணைக்குச் 
என்னிடத்தில் பிராதுசெய்து ௮வனு | தான் நகிறுத்திவைக்கப்படும்பொருட்டு 
க்கு விரோ தமாய் ஆக்கினை ததீர்வையிட ! அ௮பயமிட்டதினால், சான் ௮வனை ராய 
வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டார் ; னிடத்தில் ௮னுப்புமளவும் காவல்செய் 
கள். | யும்படி கட்டளையிட்டேன் என்றான். 

1:3. இதிலே சொல்லப்பட்ட அரிப்பா ராஜா யாரொன்றால், அர்ச். பெரிய இயா 
கப்பரைக் கொன்று போட்ட எரோது ராஜாவினுடய குமாரனும், 24-ம் ௮திகாரம். 24-ம் 
வசனத்தில் காணப்பட்ட துருசில்லாளென்பவளோடும் இதிலே சொல்லப்பட்ட பெர்னிச் 
கைஎன்பவளோடும் கூடப்பிறக்த சகோதரனாமே. இவனுக்கு மரியாமினே என்று இன் 
னொரு சகோதரியும் இருர்தாள், 
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22. அப்பொழுது அ௮௫ரிப்பா பெஸ் 
அவை நோக்கி: ௮ந்த மனிதன் சொல் 
லுகிறதை நானும் கேட்க மனதாயிரு 
க்கிறேன் என்றான். ௮.தற்கு அவன்: 
நாளைக்கு நீர் கேட்கலாம் என்றான். 

23. ஆகையால் மறுநாள் ௮கிரிப் 
பாவும், பெர்னிக்கை என்பவளும் மிகு 
ந்த ஆடம்பர, க்தோடு வரது, சேனைத் 
தலைவர்களோடும் பட்டணத்துப் (ர 
தான மனிதர்களோடும் நியாயவிசா 
ரணைசாலையில் பிரவேூித்தார்கள். உட 
னே பெஸ்துஸ் கட்டளையிட்டபடி 

இன்னப்பர் கூட்டிக்கொண்டுவரப்பட் 
டா, 

21. ௮ப்போறு பெஸ்லுஸ் சொன் 
னதாவது: அகிரிப்பா ௮ரசனே, எங்க 
ளோடு இங்கே வகஇிருக்கிற சமஸ்த 
ஜனங்களே, நீங்கள் காண்டுற இந்த 
மனுஷனைபபற்றி எருசலேமில் யூத 
ஜனங்களெல்லாரும் என்னிடத்கிலே 
வந்து, முறையிட்டு : இவன் இனி உயி 
சோடிருக்கப்படாதென்று கூக்கூரலி 
ட்டு என்னைக் கேட்டுக்கொண்டாாகள். 

25. நானோ இவன் மரணக்துக்குப் 
பாத்திரமான யாதொன்றையுஞ் செய் 
யவில்லை. என்று கண்டுபிடி, த்தேன். 

யினும் ௮குஸ்து ராரயனிட த்திற்குப் 
ம் பாகும்படி இவனே அபயமிட்டதுி 

னால், அவரிடத்திற்கு இவனை ௮னுப்ப த் 

Sion atl SC wear. 

20. அனால் இவனைக் குறித்து ஆண் 
டவனுக்கு எழுதுவதற்கு நிச்சயமான 
கொன்றையுங் காணேன். அனதைப்ப 
தறி இவனை விசாரித்துக் கேட்டபின்பு 
எழுதக்தக்க விசேஷம் ஏதாகிலும் 
எனக்கு விளங்கும்படி, உங்கள் மூன் 
பாகவும், விசேஷமாய் அரிப்பா ௮ர 
சனே, உமது முன்பாகவும் இவனைக் 
கொண்டுவர்திருக்கிறேன். 

27. எனெனில் காரணத்தைக் காட் 
டாமல், ஒருவனை விலங்கிட்டு அனுப்பு 
வது புத்தியற்ற காரியமென்று எனக் 
குத் தோன்றுகின்றது என்முன். 

அப்போஸ்தலர் நடபடி 20-ம் ௮இகாசம், 

  

  

    
  

  

20-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் தாம் மனக் இரும்பின வரலாத் । 

றை அரிப்பா ராஜாவின் முன்பாசச் | 

சொல்லியதும், ௮இரிப்பா அவர்மேல் 

குற்றமில்லையென்று ௮றிந்து வெளி 

யாக்க தும். 

1. அப்படியிருக்க அரிப்பா சின் 
னப்பரை நோக்க : உனக்காக நீ பேசு | 
bug உத்தரவாகின்றது என்றான். | 
அப்பொழுது சின்னப்பர் கையை நீட் | 
டிப் பிரதநியாயஞ்சொல்லக் தொடங் 
Bent, (எப்படியெனில்) : | 

2. அகிரிப்பா ராஜாவே, யூதர் 
கள் என்மேல் சாட்டுகிற சகல காரிய 
ங்களையுங்குறித்து நான் உம்முடைய 
முன்பாக இன்றைக்கு என்னுடைய | 
பிரதிரியாயங்களைச் சொல்லப்போக | 

படியால் என்னைப் பாக்கியவானெ । 

ன்று எண்ணுடன், 

3. முக்கியமாய் நீர் யூதர்களுக்குள் | 
ளே உண்டாயிருக்கிற முறையைகள், | 
தர்க்கங்கள் முதலிய யாவற்றையும் , 

அறிகதவராயிருக்கிறதினாலே (கான்' 
அப்படி. எண்ணுகிறேன்) அகையால் 
நான் சொல்வதைப் பொறுமையோடு 
கேட்கும்படி மன்ரடுகிறேன். 

4. என் இளம்பிராயம் முதற்கொண்டு 
நான் எருசலேமில் என்னுடைய ஜன | 

ங்களுக்குள்ளே இருந்தபடியால், அப் 
பாது முகல் என் ஈடக்கையை யூதர்க. 

ளெல்லாரும் ௮ நிர்தியு (HEE (aT Gor. 

5. ஈமது வேதத்தின் மிசவுங்கண்டி 
ப்பான மார்க்கத்தின்படி சான் பரிசே 
யனாக ஈடந்துவாதேனென்.று துவக்க 
முதல் அவர்கள் ௮.ஜிஈதிருக்கிறதினா 
லே, சாட்சிசொல்ல அவர்களுக்கு மன 
இருந்தால் (சொல்லலாம்).   
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‘$70 அப்போஸ்தலர் நட்படி 96-ம் jj Parma, 
  

6. ஈம்முடைய பிதாக்களுக்குச் சர் 
வேசுரனால் செய்தருளப்பட்ட வாக் 
குத்தக்கத்தின் ஈம்பிக்கையைப்பற்றி 
நான் இப்போது தீர்ப்புக்கு அளாய் 
8.586 nes   

7. இந்த வாக்குததத்தம் நியைவே 
மென்றே நம்முடைய பன்னிரு கோ 
த்திரத்காரும் அல்லும் பகலும் சர்வே 
சுரனைச் சேவித்துவருகிருர்கள். ராஜா 

| வே, இந்த ஈம்பிக்கையைப்பற்றியே 
யூதர்களால் குற்றஞ்சாட்டப்படுகறே 
ன். 

| 
8. சர்வேசான் பரிக்தோரை எழு 

ப்புகிமுொன்றால் அது ஈம்பக்கூடாக 
காரியமென்று நீங்கள் எண்ணுறெதெ 
ன்ன? 

9. முன்னே நாலும் ஈசரோயனாகிய 
| யேசுவின் நாமத்துக்கு விரோதமாய் 
௮0கேக எதிரிடையான காரியங்களைச் 

| செய்யவேண்டுமென் று நினை திருக் 
| தேன். 

10. அப்படியே எருசலேமிலும் 
செய்தேன். பிரதான அசாரியர்களி 
டத்திலே அதிகாரம் பெற்று, TFRs 

கப்பட்டவர்களில் ௮நேகரை நானே 
்இறைச்சாலையில் அடைத்தேன் ; அவர் 
। கள் கொல்லப்படுமபோது நானும் என் 
| சம்மதங்கொடுத்தேன். 

11. சகல ஜெப ஆலயங்களிலும் 

| கான் அரேகந்தரம் அவர்களைத் சண்டி. 
தீது, தேவதாஷணஞ்சொல்லக் கட்டா 

| யப்படுத்தினேன். இன்னும் ௮வர்கள் 
| பேரில் ௮தக கோபவெறிகொண்டவ 
ஞய் அ௮ஈநிய பட்டணங்கள்வனாக்கும் 
அ௮வர்களைத்தொடர்ஈதுஉபாஇத்தேன். 

12. இப்படிச் செய்துவருகையில், 
நான் பிரதான அசாரியாகளிடத்தில் 
அதிகாரமும், உத்தரவும் பெற்று, தமா 
WG ஈகரத்துக்குப் போகும்போது,   

  
  

  

  

13. சாஜாவே, வழியில் ஈடு மத்தி 
யானவேளையிலே சூரியனுடைய பிர 
காசத்திலும் அதிகமான ஒளி வான த்தி 
லிருந்து என்னையும் என்னுடனே கூட 
இருந்தவர்களையும் சூழ்ந்து, பரிரகாசிக் 
கக் கண்டேன், 

14. காக்களெல்லாரும் தரையிலே 
விழுந்தபோது. சவுலே, சவுலே, நீ ஏன் 
என்னை உபாதிக்கிருய் 1? குதிமுள்ளை. 
எதிர்த்து உதைப்பது உனக்குக் கடின. 
மாம் என்று எபிரோய பாஷையில் என 
க்குச் சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தைக். 
கட்டேன். க பட் 

1. ௮ப்பொழமுது நான்; அண்டீவ 

ரே, நீர் யார் என்றேன். அதற்கு அண். 
டவர் : நீ உபாஇக்கிற யேசு நானே. 

ம் 

10. ஆனால் மீ எழுந்து உன் கரீஜ்யூ : 
ன்றி நில்; ஏனெனில் ரீ கண்டவைகளை 
யும், சான் உனக்குத்தரிசனமாடக்காண். 
பிக்கப்போறெவைகளையும்பற்றி உன்: 
னை ஊழியஞகவும், சாட்யொசவும் ஏற் 
படுத்துவகற்காக உனக்குத் தரிசனை 
யானேன். 

17. உன் ஜனத்தினின்றும் புற ஜாதி 
யாரினின்றும் நான் உன்னை இரட்டு 

oS, 

18. அவர்கள் இருளினின்று பிர 
காசததுக்கும், சாத்தானுடைய அதி 
காரத்தினின்று சாவேசுரனிடத்திற் | 
கும் இரும்பவும், ௮வ்விதமாய் என்னை 
ட்பத்றும் விசுவாசத்தினாலே பாவ மன் 
னிப்பையும், அ௮ர்ச்சிக்கப்பட்டவர்க 
க்குள் சுதரதரத்தையும் பெற்றுக்கொ 
ளளவும், அவர்களுடைய கண்க 
ளைத் திறக்கும்படி இப்பொழுது 
உன்னை அ௮வர்களிடத்திற்கு அனுப்பு 
கேன் என்றார். 

  

  19. கையால் அகிரிப்பா ரா 
ஜாவே, நான் அந்தப் பரம தரிசனைக்கு 
அவிசுவாசியாயிராமல்,    
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 எ்ணைன் ழும் 

90, முந்தத் தமாஸ்கு ககரிலும், எரு௪ 
லமிலும், யூதேயா தேசமெக்குமுள் 

எாலர்களிடத்திதும், பின்பு புற ஜாதி 
யாரிடத்திலும் ே பாய், அவர்கள் தவ 
ம்பண்ணவும் தக்க தவக் ரியைகளைச் 
செய்து சர்வேசுரனிடத்தில் மனர்தி 
ம்பவும் வேண்டுமென்று அறிவித் 

தேன். (1 9-20.) 

91. இத காரணமாகவே நான் தே 
வாலயத்திலிருந்தபோத யூதர்கள் என் 
னைப் பிடித்துக் கொலைசெயயப் பிரய 
த்தனம்பண்ணிஞார்கள். (அப். 21-31.) 

22. அகிலும நான் தேவானுக்கிரக 
| உதவிபெற்று இகதாள்வனாக்கும் நிலை 
நின்று, தீர்க்கதரிசகளும் மோயி௪னும் 
இனி ஈடக்கப்போகிறகாக முன்ன 
திவித்தவைகளையே கானும் சிறியோரு 
க்கும் பெரியோருக்கும் சாட்சியாகக் 
கூறுகிறேனொழிய வேறொன்றையும் 
சொல்லவில்லை. (1.கொ, 1-28.) 

23. ௮வையேதென்றால் : கறீஸ்து 
நாதர் பாடுபட வேண்டிய தென்றும், 
மரித்தோருடையஉத் கான த்தில் அவர் 
முகதினவராகி தமது ஜனத்துக்கும் 
புற ஜாதியாருக்கும் ஒளியை வெளிப் 

படுத்துவா ரோன்றும (சொல்லுறேன்) 
என்றார். 

  
94, இவவிசமாய் ௮வா தனக்கா 

கப் பிரதிகியாயஞ்சொல்லிப பேசும் 
போது, பெஸ்துஸ் என்பவன்: உர 
த்தசத்தமாய்ச் சொன்னதாவது : சன் 
னப்பா நீ பிதற்றுகிழய், அதிகக் 
கல்லி உன்னைப் பைத்தியனாக்குகிறது 
என்றான. 

25, அதற்குச சின்னப்பா : உத்தம 
பெஸ்துவே, கான் பித.ற்று தில்லை. 
சத்தியமும், தெளிந்த பு த்தி யுமுள்ள 

வார்த்தைகளைப் பேசு கிறேன்.   

  
  

  

  

20. இந்தச் சக்கஇிகளைப்பற்றி ராஜா 
அ.திந்திருக்குர். ஆகையால் ௮வ 
க்கு முன்பாகத் தைரியமாய்ப் பேசுக 

றன். இவைகளில் ஒன்றும் ௮வரு | 
க்கு மறைவாயிராதென்று நினைக்றே 
ன். ஏனெனில் இவைகளில் எழவும் 
ஒரு மூலையில் நடந்த காரியமல்ல. 

  

21. அகிரிபபா ராஜாவே, நீர்க்க 
தரிசிகளை விசுவசிக்கிறீரோ £? விசுவ௫க் | 
இறீர் என்று ௮.றிஈதிருக்கறேன் என் 
ஞ். 

28 அ௮பபொழுது அரிப்பா சன் 
னபபமாபபார்தது: நான் இறீஸ்துல 
னாகிறதற்குக் கொஞ்சங்குறைய என் 
னை உடன்படுத்துகிறாய் என்றான். 

20. அதற்குச் சின்னபபர் : நீ மாத 
இரமல்ல ; இன்று எனக்குச் செவிகொ 
டுக்கற எல்லோரும் கொஞ்சத்திலும் 
மிகுதியிலும் இரத விலங்குகள் நீங்க 
லாக,கான் எப்படி இருக்கிறேனோ அப் 
படியே ஆகவேண்டுமென்.று தேவசமு 
கத்தில் ஆசிக்கியேன் என்ளூர். 

80. உடனே சாஜாவும, தேசாதிப 
தியம், பொனிக்கை என்பவளும், ௮வ 
ர்களோடு உட்கார்ஈதிருகதவர்களும் 
எழுஈதிருகது, 

31. தனித்துபபோய்: இநத மனிதன் 
மரணத்துக்காடலும விலங்குகளுக்கெ | 
ன்ஏலும ஏதுவான யாதொன்றையும் 
செய்யவில்லை என்று சொல்லித் தங்க 
ளுக்குளே பேசிக்கொண்டார்கள. 

| 
| 32. அப்போ து அகிரிப்பா பெஸ்து 

வைப்பார்த்து : இகத மனிதன் செசா. 

ரிடத்தித்கு அபயமிடா திருந்தால், இவ 
ளை விடுதலையாக்கயிருக்கலாம் என் 

என். | 
வெம் செய. ெவயவயயவ்யயரங்கவ்வையகைத்கவ,.. ப்தனாதல்வைஞ் அது. ll aida lane ne
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1 சின்னப்பர் ரோமாபுரிக்குப் போசச் கப்ப | எதிரோ வந்தபோது, காற்று. இன்னம் 
|. லேதினதும், கப்பல் சேதமாக, தேவா எங்களைத் தடுத்ததினாலே, சால்மோன் 
| இனமாயக் காப்பாற்றப்பட்டதுமான என்னும் ஊரண்டையில் கோத்தா 

வாததமானம. நவின் கரையோரமாய் ஓடினோம். 

| 1. சின்னப்பர் இத்தாலியாவுக்குக் 
் கப்பலே ிப்போகவும், அவரும் மற்ற 

' விலங்குக்காரரும் ௮குஸ்து பட்டா 
§ ont floor சேர்வைக்காரனான யூலியுஸ் 

, என்பவன் வசமாய் ஒப்பிக்கப்படவும் 
. இர்மானிக்கப்பட்டபோது, 

  
i 

8. பின்னும் வருத்தத்தோடு கரை 
யோரமாகவே சென்று நல்லதுறைமூக 
மென்னப்பட்ட ட்ப இடத்தில் சேர்ந். 
தோம். ட அதற்குத் தலாசா ஈகரம். 
சம்பமாபிருககது, 

9. வெகுகாலமுஞ்: சென்று, ஒருசந்தி 
. நாட்களும் கடர்துபோனதால், இனிக் | 
கப்பல்யாத்திரை செய்வது அபா யா. | 

ருக்க, நாங்கள் அதிராமெத்தியம் ஊர் பிருந்ததைப்ப, ஈறி, சின்னப்பா FINS AY ' i 

"க்கப்பலிலேறி, ஆரியா நாட்டின் கரை. காரர்களுக்கு 'எச்சரித்துச் ன்ன 
: ச ல் 'யோரமாய் wr gent Gums 66g | கர அது 

 தூக்கினோம்.. 

2. மக்கேதோனியா சேசத்துத் 
-செசலோனிக்காப் பட்டணத் தானான 
 அரிஸ்தார்க்கு என்பவன் எங்களோடி   

10. ஜனங்களே, இரந்த யாத்திரை 

. 4. மறுநாளில் சதோன்பட்டணத , பாரனது கப்பலுக்கும், சரக்குகளுக்கும் 

Ber துறைபிடித்தோம். யூலியுஸ் | மாத்திரமல்ல, நமது பிராணனுக்கும் 

| 

| 

| 

Gerrencisent & தயவோடு நடப்பித்து, ப முதலாய் ஆபத்தும், வெகுசே தழுழமுள் 
அவர் தம்முடைய சிகேகிதரிடத்தில் எதாகத் அவக்குகறதென்று காண்கி 
-போகவுந் தமது சவுக்கியத்கைப் பார் | றேன் என்றார். 

, தீனுக்கொள்ளவும் உத்தரவுகொடுத் | 
தான். 11. ஆகிலும் சேர்வைக்காரன் சன் 

னப்பரால் சொல்லப்பட்டமைவிட 
| மாலுமியையுக் கப்பல் அதிகாரிபையும், 
| 

| 
அதிகமாய் நம்பினான், 

_ 4. அதிலிருந்து துறைபெயாந்து 
எதிர்க்காத்ருயிருக்ததினலே, ப்புரு 
தீவின் ஒதுக்கிலே ஓடினோம். | 

பின்பு சலிசியா, பம்பிலியா , 13: அகிலும் அந்தத் துறைமுகம் 
நாடின் கடல்வழியாய் ஓடி, fF மாரிகாலத்தில் BGM OD வசதியா 
'யாதேசத்தின் ஈகராமாயெ லிஸ்இிராப் பிராதபடியினாலே, அவ்விடம் விட்டு । 
பட்டணத்தில் சேர்ந்தோம். யாத்திரைசெய்து, தென்மேற்கையும் 
| வடமேத்கையும் கோக்கியிருக்கும் து 

0. இத்தாலியாவுக்கு யாத்திரையா ஹைமுகமாகிய கிரேத்தா திவிலுள்ள 
ய்ப்போகிற அலெக்சாந்திரியாப் பட் | பெனிசையூரத் துறைமுகத்துக்குக் 
டணத்துக் கப்பலை சேர்வைக்காரன் கூடுமானால் ல் எவ்விதமும் சோந்து, மாரி | 
அங்கே கண்டு, ௮திலே எங்களை ஏழ் | காலத்துக்குத் தங்கவேண்டுமென்று 
foe | ௮ேகர் ஆலோ சனை சொன்னார்கள். | 

  

ட த, வுல்காத்தென்னும் லத்தின் பிரதியிலும், சினாயித்திக், அலெக்சார்தரின் என்னும்: | 
S90 Beall gm, லீஸ்திராப் பட்டணமென் நிருந்தாலும் பூர்வீக பிரஇகளில் BORN am |: 
மென் திருச்சக் காண்இரோம். (கிராம்போன்) பதி      
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18. அப்போது தென்றல் மெது 
வாய் விசிக்கொண்டிருக்கதினாலே, த்ங் 
கள் கருத்து ௮னுகூலமானதென்று 
எண்ணி, ௮ஸ்சோன் துறையைவிட்டு 
'ஈங்கூரர் தூக்கிக் கரோத்தாத் Salon 

சரையோரமாய் ஓடினார்கள். 

11. அனல் கொஞ்சத்துக்குள்ளே 
வாடைக்கொண்டலென்னும் கடுங்கா 
த்று ௮திலே மோ ற்று. 

15. கப்பல் அதிலே ௮சபபட்டுக் 

கா நறுக்கு எதிர்கத்துப்போகக் கூடா 
மையால், காத்ரோடே 9. 5 GIG) GT 
ண்டு போகப்பட்டோம். 

16. அப்படியே கவுதா என்ன. 
பட்ட. ஓர் ஈறு தீவின் பக்கதில் ஓடு 
கையில், படகை வசப்படுத்துவது எங் 
களுக்கு வெகு வருச்தமாாரிருகதது. 

17. ௮தை அவர்கள் தூக்கி ஏடுத் 
தபின்பு, கப்பல் சொரிமணலில போது 
மோ என்று அஞ்சி, பல உபாயங்களைச் 
செய்து, ௮சை இறுசக்கட்டிப் பாய் 
௧௯ இறக்கி இவ்விதமாய்க் கொண்டு 
போகப்பட்டாரகள்,   

1b. அன்றியும் நாங்கள் கடுமபுச 
Hav வெகுவாய் அடி.பட்டபடி யினால், 
மறுகாளிலே சரக்குகளை (சமுத்திரத் 
இல்) ) எறிகததுபோட்டார்கள். 

109. மூன்மும் நாளில் 
 தளவாடங்களையும் எங்கள் 

ஸல் எடுத்து எறிநதோம். 

கப்பலின் 

கைகளி 

20). இப்படியிருக்க, பல காளாய்ச் 
சூரியனாவஅ ஈட்சச்சிரங்களாவது கா 
ணப்படாமல், அகோரபுசல் அடித்துக் 
கொண்டிருஈதஇனெலே இனிக் தப்பிப் 
பிழைப்போமென்கிற நம்பிக்கை முழு 
மையும் அ௮ற்றுப்போயிற்று. 

21. இதினிமித்தம் ௮வர்கள் வெகு 
நாள் பட்டினியாயிருக்கையிலே, சின் 
னப்பர் அவர்கள் நடுவிலே நின்று: ஓ 
ஜனங்களே, இரத பத்ம சேதமும 
வராதபடிக்கு என் சொல்லைக் கேட்டுக் 

  

  

இரசோத்தாத் தவைவிட்டு நங்கூரம் தூக் 
காதிருக்கவேண்டியதாயிருந்தது.  , 

22. ஆடலும் இப்போது Base 

இடமனதாய் இருக்கவேண்டும் என்று 
உங்களுக்குப் புத்தி சொல்லுகிறேன். 
ஏனெனில் கப்பலுக்கல்லாதே உங்க 
ளில் ஒருவனுக்கும் உயிர்ச்சேதம் வர 
மாட்டாது, 

25. ஏனென்முல் என்னை அட்கொ 
ள் பவரும், நான் சேவிக்க ற்வருமாகிய 

கடவுளுடைய தூ தன இன்று இராத் 

இரியிலே என் ௮ல் வரது நின்று: 

21. சன்னப்பா, நீ பயப்படாதே; 
செசார் இராயன் முன்பாசு கீ நிற்கவே 
ண்டும். ௮ன்றியம இதோ, உன்னுட 
னேகூட யாத்திரைபண்ணுகிற யாவ 

ரையுஞ் சரவேசுரன் உன் கையில் ஒப் 
படைத்தார் aT om (pT. 

25. அதலால் ஜனங்களே, மனத் 

இடமா யிருங்கள். எனக்குச் சொல்லப் 

பட்ட பிரகாரமே நடக்குமென்று சர் 

வேஈரனை ஈம்பியிருக்கிறேன். 

20. அபினும் நாம் ஏதாவது ஒரு 

இவிலே சேரவேண்டும ஏன்ளூர். 

27. பின்பு பதினாலாம் நாள இராத 
இரியாகி, நாங்கள் அதிரியாச் சமுத்தி 
ரத்தில் யாத்திரை செய்கையில், oF MS 
குறைய நடுச்சாபவேளையிலே கப்பற் 
காரர் ஏதோ தங்களுக்கு ஒரு கரை 
கோன்றுகறதாக எண்ணினார்கள். 

28. உடனே அவர்கள் விழுதுவிட் 
டுப் பார்ச்கையில் இருபது பாகமென் 
று கண்டார்கள். சற்று அப்பால் போ 
னபிறகு பதினைந்து பாகமென்று சண் 

டார்கள். 

2), அகையால் கரடுமுரட. ஈன இட 
aaah Gor இிலிமுமோ என்று ௮ஞ் 
ச, கப்பல் பின்னணியத்தில் நின்று 
நாலு நங்கூரங்களைப் போட்டு, பொ 
முது எப்போது விடியுமோ 'என்று 
காத்திருந்தா£கள. 

ந 
பக to ட் ~ நிலை aah Leh mh adel 

  

 



  

  

8h அப்போஸ்தலர் தடபடி 98-ம் ௮திகாசம், 
  

530. அப்போது கப்பலாட்கள் 
ன்னணியத்திலிருக்து ஈங்கூரல்களைப் 

போடப்போகி பாவளையாய்ப் பட 
கைக் கடலிலே இறக்க, ஓடி ப்போகப் 
பார்க்கையில், 

21. சின்னப்பர் சேர்வைக்காரளை 
யும், போர்ச்சேவகர்களையும், கோக்க : 
இவர்கள் கப்பலிலே தரிக்காவிட்டால், 

நீங்கள் தப்பிப பிழைக்கமாட்டீர்கள் 
என்ஞர். 

92. அப்போது போர்ச்சேவகர் 
படகின் வடங்களை அறுத்து அதைக் 
கீழே விழும்படி விட்டுவிட்டார்கள். 

33 பொழுது விடிந்து வருகையில், 
சின்னபபர் எல்லாரையும் சாப்பிடும் 
படி. கோரி: இன்று பதினாலுகாளாய் 
நீங்கள் ஒன்றும சாப்பிடாமல் பட்டி னி 

யாயிருக்கிமீர்களே. 

34. ஆகையால் உங்கள உயி£ பிழை 
க்கும்படி போஜனம்பண்ண உங்களைக் 
கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். ஏனெனில் 
உங்களில் ஒருவனுடைய தலையிலிருக 
அம் ஒரு உரோமமாவது சேதமாகமா 
ட்டாது எனறார், 

2௦. அவர் இப்படிச் சொல்லியபின், 
உரொட்டியை எடுத்து, எல்லாருக்கும 
பஞ்சப் சர்வேசுரனுக்குத் தோத் 

  
{ 

சூசெய்து, HO FI MOF FInd 
டத் துவக்கினார். 

90. அப்போது அ௮வர்களெல்லோ 
ரும் மனத்திடங்கொண்டு சாப்பிட் 
டார்கள். 

97. காங்கள் எல்லோருமாகக் கப 
பலில் இருதாற்று எழுபத்தாறு பேர் 
Dena ware, 

௦8. அவர்கள் தருப்தியாய்ச் சாப் 
பிட்டபின்பு, கோதும்பையைக் கட 
லிலே தள்ளிவிட்டுக் கப்பலை இலகுவாக் 

| Geni sar. 

80. பொழுது விடிர்தபின்பு, து! 
இன்னகரமையென்று அறியாமல், கணா 
    

யுள்ள ஒரு குடாவைக் கண்டு, கூட 
மானால் அதற்குள்ளே கப்பலை ஓட்டலா 
மென்று யோகி த்தார்கள். 

40. ஆதலால் நங்கூரங்களைத் தாக்கி 
னபின்பு, சுக்கான் கட்டுகளை ஒருமிக் 
கத் தளர்த்திவிட்டுப பெரும்பாயைக் 
காற்று முகமாய் விரித்து, காற்றுப் 
போக்கிலே விட்டுக்கொண்டு கரையை 
கோக்டச் சென்ருர்கள். 

41. அப்படியே இருபுறமுற் கடல் 
மோதிய ஓரிடத்தில்சோந்து, கப்பலைத் த் 
தட்டவிட்டார்கள். ஆகையால் முன் 
னணியம் (தரையில்) ஊன்றி ௮சையா 
மல் நிற்க, பின்னணியம் அலைகளின் 
வலுமையால் உடைநதுபோயிற்று. 

42. அப்படியிருக்க, விலங்குக்காரர் 
களில் ஒருவனும் மீதி ஐடிப்போகாத 
படிக்கு, அவர்களைக் கொன்றுபோட 
வேண்டுமென்று போர்ச்சேவகர்கள் 
யோசனையாயிருநதார்கள் 

43. சேர்வைக்காரனோ சன்னபப | 
ரைக் காப்பாற்றும்படி. மனதுள் ள வனா 
யிருந்தபடியினாலே அவர்களுடைய 

, யோசனையைத் தடுத்து, நீஈதக் கூடு 
மானவர்கள் முத்திக் கடலிலே குதி 
த்து, தப்பிக் கரையேறக் கட்டளை 
யிட்டான். 

11. மற்றவர்களையோ பலகைகளின் 
மேல் லெனாயும, கபபல் துண்டுகளின் 
மேல் சிலராயும், வைத்து கொண்டு 
போனார்கள். இவவிதமாய் எல்லா 
ரக தப்பித்துக் கரைசேரலாயிற்று, 

99-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் மெலித்தாதீவில் மன்று மாதம் 
தங்இயிருக்கபின் ரோமாபு க்குப்போய்ச் 
Criss go, ௮ங்கே யூதர்களுக்குப் பிர 
சங்கஇத்த தும். 

1. நாகங்கள் தப்பிக் கரைசெர்ந்த 
பின்பு அந்தச் தீவின்பேர் மெலித்தா. 
என்று அறிர்தோம். அன்னியரா | 
இய அக்தத்தீவார் எங்களுக்குச் காண் ' 
அத்த உபசாரம் கொஞ்சமல்ல. 2 
  

 



  

அப்போஸ்தலர் நடபடி. 98-ம் அதிகாரம். 27%. 
  

2. அதெப்படியென்மால்: அப் 
பொழுது பெய்த மழையையும் உண் 
டான குளிராயும்பற்றி அவர்கள் 
,பெருகெருப்பை மூட்டி எல்களெல் 
லாணாயும் தேற்றினார்கள். 

3. அப்போது சின்னப்பர் கொஞ் 
சம் விறகுகளை வாரி, தகெருப்பிலே 
போடுகையில், ஓர் விரியன்பாம்பு சூடு 
கட்டிப் புறப்பட்டு ௮வருடைய சை 
யைக் FAIA EO EM corgi. 

4. அந்தஜெந்து ௮வர் கையில் தொ 
ங்குகிறதை அ௮ன்னியராகிய அந்தத் 
தீவார் கண்டு, ஒருவன் ஒருவனை கோ 
க்கி: சந்தேகமின்றி இந்த மனுஷன் 
கொலை பாதகன். இவன் சமுத்திரக் 
அக்குக் கப்பித்துக்கொண்டாலும், 
பழியானது இவனைப் பிழைக்கவிடுகிற 
இல்லை என்ஞுர்கள். 

5. அனால் ௮வர் அத்த ஜெரதுவை 
௮க்கினியில் உதறிவிட்டு, ஓர பொல் 
லாப்பும் இல்லாதிருந்தார். 

6. அவர்களோ அவர் உடனே 
விக்கங்கண்டு, தரையிலே தஇடெொர9ஒன 
விழுந்து சாவார் என்று எண்ணிக் 
கொண்டிருஈதார்கள், நெடுகேரமாக 
அவர்கள் அப்படிக் காத்திருந்தும், 
அவருக்கு எவ்வளவும் பொல்லாப்பு 
வராதகைக் கண்டு, கருத்து மாறி; 
இவர் தெய்வம் என்றார்கள். 

7. அந்தத் தீவின் பிரபுவாகிய புப் 
ய என்னப்பட்டவனுடைய காணி 

பூமி ௮வ்விடத்துக்குச் சம்பமாயிருக் 
தீது. அவன் எங்களை ஏற்றுக்கொ 
ண்டு, மூன்று நாளளவாகப் பட்சத் 
தோடே விசாரித்தான். 

8. ௮ப்போது புப்லியு என்பவனு 
டைய தகப்பன் சுரத்தினாலும், வயிற் 
றுளைவினாலும் வருத்தப்பட்டுக்கெடர்த 
படியால், சென்னப்பர் அவனிடத்தில் 
போய், ஜெபஞ்செய்து அவன்மேல்   

கைகளை வைத்து, ௮வனைச் செளக்கிய 
ப்படுத்இனார். 

9. இது நடந்தபின், அத்திவில் வியா 
தியாயிருக்த சகலரும் வந்து, செளக்க 
யமடைககார்கள். 

10. அவர்கள் ௮நேக வெகுமானங் 
களையுக் கொண்டுவந்து, எங்களுக்கு 
மரியாதை செய்ததுநத்தவிர நாங்கள் கப் 
பலேறுர்கருணத்தில் எங்களுக்கு வே 
ண்டியவைகளையும் கொடுக்கனுப்பி 
ஞர்கள். 

  
11. மூன்று மாகஞ் சென்றபிறகு 

அந்தக் தீவிலே மாரிகாலத்துக்குத் 
தங்கியிருக்க ௮லெக்சாக்திரியாப் பட் 
டணத்துக் கப்பலிலே ஏறிப் புறப்பட் 
டோம், அதுக்கு மிதுனம் ஈான்னும் 

குறி இருந்தது 
19. பின்னும் சிரக்கூஸ் என்னும் 

நகரத்தில் சோஈது, அங்கே மூன்று 
நாள் தங்கினோம். 

18. அ௮வ்விடத்தைவிட்டுக் கனாபிடி 
தீதோடி சொகியு துறைக்கு வந்துசேர் 
ந்தோம். ஒரு காள் பொறுத்து, தென் 
றல் விசவே, புறபபட்டு இரண்டாம் 
நாளில் புத்தேயோலி பட்டணத்துக்கு 
வநதோ Lp, 

14. அங்கே நாங்கள் சகோதரர் 
களைக் சண்டபோது, அவர்கள் தங்க. 

oni. தீ இல் ஏழுகாள குங்கும்படிக்கு 

எங்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்கள், 

௮தின்பின் உரோமாபுரிக்கு வந்து 
சேர்ந்தோம். 

15. அவ்விடத்திலுள்ள சகோதரர் 
(காங்கள் வருற) செய்தியைக் கேள் 
விப்பட்டு (Gor) அப்பியன் சந்தை 
வளாயிலும், (சலா) முச்சத்திரம் என் 
னும் இடம் வரையிலும் எங்களுக்கு 
எதிர்கொண்டுவகதா£கள். சின்னப்பர் 
அவர்களைக் கண்டு, Fi Carat HES 
நன்றியறிக்த தோத்திரஞ் செய்து, 
தைரியமடைந் தார்.  
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10. காங்கள் உரோமாபுரியில் சேர் 
ந்தபோது, சின்னப்பா தம்மைக் காத் 
இருக்கிற போர்ச்சேவகனோடு தமக்கு 
இஷ்டமான இடத்தில் தங்கலாமென் 
து நு வாயிற்று. 

17: மன்று நாள் ழனபின்பு ௮வா 
ஆதர்ச ல் தலைமையானவர்களை ஒரு 

க்க வரவழைக்தாா. அவர்கள் ஒரு 
மித்து வந்திருக்கையில், அவர். அவர் 
களை கோக்க : சகோதரரே, கான் கும்மு 
டைய ஜனத்துக்காவது ஈம்முடைய 
மூன்னோர்களுடைய முழைமைக்கா 
வது விரோதமான யாதொன்றையுஞ் 
செய்யா திருந்தும், விலங்கடபபட்டவ 
னாப் எருசலேமிலிருந்து உரோமைய 
ருக்குக் கையளிக்சப்பட்டிருக்கிறேன் 

18. அவர்கள் என்னை விசாரணை 
செய்தபோது, மரணத்துக்கு ஏதுவான 
யாதொரு குற்றமும் என்னிடத்தில் 
காணாதபடி யினாலே என்னை விடு தலையா 
க்க மனதா யிருந், தார்கள், 

19. ஆனல் யூதர்கள் ௮தற்கு விரோ 
தமாய்ப் பேசவே, நான் செசாரை 

நோக்கி ௮பயமிடும்டடி. அ௮வூயமா 

யிற்று. ஆயினும் நான் என் ஜனகத்தார 
மேல் யாதொரு குத்றஞ்சாட்ட வேண் 
டுமென்று அ௮பபடிச் செய்யவில்லை. 
(௮ப். 25-11.) 

20. இந்தக் காரணமாகவே, கான் உங் 
களைக் காணவும் உங்களோடு பேசவுங் 
கேட்டுக்கொண்டேன். இஸ்ராயேலரு 
டைய நம்பிக்கையைப்பற்றி இந்தச் 
சங்கிலியினால் கட்டப்பட்டிருக்கிமிறன் 
என்ரர். (அப். 20-0; எபே. 0-20.) 

21. அவர்களே ௮வரை நோக்கி: 
உம்மைக்குறித்து யூதேயாவிலிருக்து 
எங்களுக்கு யாதொரு நிருபம் வரவு 

மில்லை ; இங்கே வந்த சகோ தரரர்களில் 
ஒருவனும் உம்மைக்குறித்து யாதொரு 
தீங்கும் அ.றிவிக்கவுமில்லை, பேசவு 

மி 

      

  
  

  

22. ஆலும் எங்கும் இந்த மார்க் 
கத்துக்கு எதிரிடையாய்ப் பேசப்படு 
இறதாக நாங்கள் அதிந்திருக்கெப்டி 
யால், இதின் விஷயத்தில் நீர் என்ன 
௮பிப்பிராயங்கொண்டிருக்கிறீர் என்று 
நீர் சொல்வதைக் கேட்கக் கோருகி 
GC apth என்ருர்கள். (லாக். 11-34.) 

2௦. ஆதலால் அவர்கள் அவருக்கு 
ஓர் நாளை நியமித்து, ௮வர் தங்கியிரு 
நச விடுதியிலே வெகுபேர் அவரிடத் 

இல் வநது கூடினார்கள். அவர், கரல 

மே தொடங்கி சாயுங்காலமட்டுஞ் சர் 
வேசுரனுடைய இராச்சியத்தைப் பிர 
சங்கத்து, யேசுநாதமாக் குறித்து 
மோயிீசனுடைய பிரமாணத்திலும் தீர் 
க்கதரிசிகளின் அகமங்களிலுமிருகது 
அத்தாட்டுகளை எடுத்துக் காட்டி , வியா 
க்கியொனஞ்செய்தார். 

24. ௮வரால் சொல்லப்பட்டவை 
களை௪ இலர் விஈுவட௫த்தார்கள், சிலா 
விசு வ௫க்கவில்லை. 

2... இநதப பிரகாரமாய் அவர்கள் 
ஒருவசோடு ஒருவர் ஒத்திராமல், பூறப் 
பட்டுப் போகையில், சின்னப்பர் அவர் 
களை நோக்கிச் சொன்ன ௨ ஒரு வாக்கிய 
மாவது : Fog பிதாக்களுக்கு இசை 

யாஸ் தீர்க்கதரிசிமூலமாய் இஸ்பிரீத்து 
சாகதுவானவர் ஈன்ரய் acd 
Bayt. அதாவது : 

20. நீ இநத ஜனங்களிடம் போய் ; 
நீங்கள் காதால் கேட்டும், உணரா இருப் | 
(சீர்கள்; கண்ணால் கண்டும், umn Bag) 
Pier 

21... எனெனில் இந்த ஜனங்கள் ஒரு 
வேளை சுண்ணாலுங்கண்டு, காதாலுங் 
கேட்டு, இருதயத்தாலும் உணர்ந்து 
மனந்திரும்பா தபடிக்கும், நான் அவர் 
களைக் குணமாக்காதபடிக்கும் ௮வர்கள் 
இருதயமும் கொழுத்துப்போயிற்று, 
காதும் கேட்பதில் மந்தமாயிற்று, 
தங்கள் கண்களையும் கெட்டியாயமூடிக் 
கொண்டார்கள் என்று அவர்களுக்குச் 
சொல்லு என்பதே,   

   நஸ்னக்
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28. ஆதலால் சர்வேசுரன் தந்தருளி 
ன இரக்க இரட்சணியம் புற ஜாதியா 
ருக்கு௮னுப்பப்பட்டதென்.றும், ௮வா 
கள் அதுக்குள் செவிகொடுப்பார்க 
ளென்றும் ௮.றியக்கடவீர்கள் என்ளர். 

29. ௮வர் இவைகளைச் சொன்ன 
பின்பு, யூதர்கள் தங்களுக்குள்ளே மிக 
ai தர்க்கித்துக்கொண்டு, ௮வரை 
விட்டு வெளியே போனார்கள். 

 அலைைலைையவகி 

  

  

30. பின்பு ௮வர் தமக்காக வாக 
கின வாடகை விட்டில் இரண்டு வருஷ 
(முழுமையும் தங்கி, தம்மிடத்தில் வந்த 
யாவராயும் ஏற்றுக்கொண்டு,   

51. முழுத் தைரியத்தோடு யாதொ | 
ரு தடையுமின்றி, சர்வேசுரனுடைய 
இராச்சியத்தைப் பிரசங்கித்து, கர்த்த ' 
ராகிய யேசுக்கிறீஸ்துவைப பற்றிய 

விஷயங்களைப் போதித்துக்கொண்டு 
வந்தார். 

| 
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பாயிரம். 

காக்தா மனுஷாவதாரமான 58-ம், வருஷத்தில் அர்ச். சின்னப்பர் தரே 

சியா காட்டின் ராஜதானியாகிய கொரிந்து நகர தீதிலிருந்து இரத நிரு. த்தை 

THB MT. இதை எழுதின முகாந்தரம் என்னவென்ளுல், அக்காலத்திலே 

உரோமாபுரியிலிருக்த புதுக் இறிஸ் துவர்களுக்குள்ளே இலர் யூதமிவதத்திலும் 

சிலர் அஞ்ஞான த்திலுமிருக ஸூ மனந்திரும்பினவர்கள ர பிருக்தார்கள். அப்படி. 

அரக்க நரகன். கசாங்களே மோயிசன் “வதத்தைக் கைக்கொண்ட gis 

வாக்குக்குககம் பண்ணப்பட்டாளொன்றும், அந்த இரட்சக் ர் கோர 

இரத்ில் பிறந்தவரான்றும் தங்களைக் சொ ண்டாடி, அஞ்ஞானக்திலிர.அ 

மனக்கிரும்னெவாகளைப் புறக்கணித்றுவக்தார்கள், இவர்சளோ வென்ருல், யூதர் 

கள் அகியாயமாய் யேரநாழனாச் சிலுவையிலே (அறை றந்து கொன்றஇ னாலே, 

Fit Cau 9 or அது யூதர்களை 4 ப்ர கள்ளி, த் ங்களா ழ் 07 சரிர்துகொண்ட ன், ON Bi “I 

சளைப் பாராட்டிப்பேசுவார்கள். 

அகையால் அந்தச் சபையாருக்கு a வாச்குவா கீழும், அக்கி 2யோந்திய 

சமாதானத்துக்கு விரே ரதமான பொருமையும் பொல்லாங்கும் விளைந்து 

கொண்டுவந்த வாச், சின்னப்பா அறிம து, இருதி றது மசாருடைய FU EGG 

தையும் அ௮டக்கும்பொருட்டு, யூதர்கள் Coral & ay னுடைய வேதப்பிரமாணுத் 

தை அதுசரியாத Beye ல, அது அவர்களுக்குப் (ரே யாசனமில்லாஇிரு£ ௪ 

தன்றியே, அ௮ம்சால் அவர்கள் ௮இகச் (Gina ஸிசளாய்ப் போனார்களென் 

அம், அஞ்ரா னிகளோ வெனில் தங்களைப் படைத்த சர்வேசரனை த் THM OU 

மாய் அறிந்திருந்தும், அவனை வணங்கி ஆராஇக்கா தடீனாலே அவர்களும் குற்ற 

வாளிகள்தானென்றும், ஆகையால் இருஇிறச்தாரும் சுவிசேஷத்துக்கு ௮ழைகச் 

கப்பட்டதினுல் விம்பு பாராட்டுவதற்கு முகாந்தரம்ல்லை என்றும், யேசுக் 

இறீஸ்துகாதர் தமது விலைமதியாத இரு இர த்தத்த னாலே உலகக்கதை இரட்டித் 

அச் சகலரையும் இலவசமாய் ௮ழைக்கருன்று விளக்கிக்காட்டும்படி இந்த 

நிருபத்தை எழுதினார். 
379



  

அப்போஸ்தலரான அர்ச். சின்னப்பர் 

உரோமாபுரியாருக்கு | 

எழுதிய நிருபம். 
| 

. 2, சர்வேசகரன் தம்முடைய சுதனைப் ல BT TLD. . தம்மு ‘ ம் மூதல் அதி பற்திய சுவிசேஷத்தை '௮ருளிச்செய் 
சின்னப்பர் தம்முடைய அப்போஸ்தல | வோமென்று ஏற்கனவே தீர்க்கதரி௫ | 

பட்டத்தை மெய்ப்பித் த, உரோமாபுரியி கள் மூலமாய்ப் பரிசுத்த வேதாகமக் | 

அள்ள திருச்சபையை ஆசீர் கதித்த களில் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருஈ 
தாம ௮வாகளைக சாணவிருமபுகிறசாகச தார். (ஆதி 49-10 ; இசை. 40-10; சொல்லி, உலகச்சாருடைய பாவங்க 
ளின்மேல் சர்வேசுரன் கோபமாயிருக்கி ௮௬. 1-4.) 
(POT Mb, HSI பாவங்கள் எவை 
யென்றும் வெளிப்படுத் தரர்,   8. இவர் மாம்சமானமட்டில் தாவி 

தின் சந்ததியில் அவருக்கு உண்டான 
| 
! 

வீர. 
  

1. யேசுக்கிறீஸ் தநா தருடைய ஊழி 
யலும், ௮ப்போஸ் தலனாக அழைக்கப் 4. இவாதான் ஈமது ௮ண்டவராகிய 
பட்டவனும், சர்வேசுரனுடைய சுவி | யேசுக்கிறீஸ்துநாதர், இவர் வல்லமை 
சேஷத்தைப் போதிக்கும்படி பிரித்தெ | யினாலும், அர்ச்சிக்கிற இஸ்பிரீத்துசாந் 
டுக்கப்பட்டவனுமாகிய சின்னப்பன் | துவின்படியே மரித்தவர்களிடச்இினி 
(உரோமாபுரியாருக்கு எழுதுவது.) | ன்று உயிர்த்தெழுந்ததினாலும் தேவ 
(௮ப். 18-2.) சுதனென் று முன்குறிப்பிடப்பட்டார்.   
  

9. தாவிதின் சந்ததியில் அவநக்க உண்டானவர்:--இச்ச வாக்கியத் இனால் பிதாவா 
இய சர்வேசுரனுடைய ஏசசுதனானவர் மெய்யாசவே மனுஷ சுபாவமெடுச்தாரென்றும், 
௮ர்தச்சுபாவத்தோடு தேவசுபாவமும் ஒன் நிருந்ததென்றும், ௮கையால் ௮வர் மனுஷீனாக 
வும் தேவகுமாரனாகவுமிருக்தாரென்றம் காண்பிக்கப்படுகெறது. யேசுகாதசுவாமி தாவீத , 
னுக்கு உண்டான பிள்ளையென்கும்போ து சர்வேசுரனுச்கும் உண்டான பிள்ளையென்று | 
-சொல்லப்படுஇருர், . 

4. தேவசுதனேன்று ழன் தறிக்கப்பட்டவரீ:---1-வ.த. யேசுசாதசுவாமி இவ்வுலகச்தி 
லிருக்கும்போ து கணக்கில்லாச அற்புதங்களைச் செய்ச இனாலே அவருடைய தேவவல்லமை | 
விளங்னெ.த. 2-வது. அவர் சகல புண்ணியங்களையும் உத்தமமான விதமாய் ௮.நுசரித் $i 
மாசற்றவராய் நடந் துவந்ததினாலே அவரிடத்திலே அர்ச்சக இஸ்பிரித் HET துவின் 
வரங்களெல்லாம் சம்பூரணமாயிருந்தன. 8-வது. ௮வர் ஒருவரே தம்முடைய வல்லமையி 
னாலே மரித்தபின் உயிர்ச்செழுகதார். இக்ச மூன்று விஷயங்களும் மனிதர் அதியக்கூடிய 
வைகளாயிருக்தன. இந்த மூன்று விஷயங்களைசக்சொண்டு யேசுகாதசுவாமி  மனுஷரூப 
மாய்த் தோன்றுமுன்னே ௮வர் தெய்வகுமாரனாயிருர் தாரென்று யாவரும் அதிக் துகொள்ள 
லாம். ஆகையால் முன்குறிக்கப்பட்டவர்என்ற வார்த்தைக்கு HTS தமேதெனில்: யேசுநாதர் 
'தெய்வகுமாரனென்று மனிதர் அதியுல்குதிப்புகளால் சுட்டிச்சாட்டப்பட்டவரென் று௮.றி௪. 

    
 



  

380 | .... உரோமர் 1-ம் அதிகாரம். 
  

5. Hot நாமத்தினிமித்தம் சகல | தற்குத் தேவசு தனுடைய சுவிசேஷத் 
ஜாதி ஜனங்களும் வேத விசுவாசத்து | தின் வழியாய் நான் என் உள்ள த்தில் 
க்குப் பணிந்துவரச்செய்யும்படி. ௮வர் | சேவித்துவருகிற சர்வேசுரனே எனக் 
வழியாக வரப்பிரசா தமும் ௮ப்போஸ் | குச் சாட்யோயிருக்கிரர், | 

போம் ச 15. ணை 10. சான் எப்படியாவது. தேவதிரு 
வுளத்தால் ஒருகாள் உங்களிடம் வந்து 
சேரும்படிக்கு க்ஷமமான பயணம் 

 கப்பட்டவர்களாகய நீங்களும் ௮வர் எனக்குக் கிடைக்க வேண்டுமென்று 

களுக்குள் அடங்னெவர்களாயிருக்க என்னுடைய ஜெபங்களில் எப்பொ 
தர்கள். ப டப்ப) | முதும் பிரார்த்தித்துக்கொண்டுவருகி 

| | G moor, (sys, 19-24.) ப 

  | 0. யேசுக்கிறீஸ்துரா தரால் அழைக் 

7. (இப்படி) சர்வேசுரனால் கேக்க 
| வும், அர்ச்சிக்கப்/ பட்டவாகளாக அமை 

' க்கவும்பட்டு, உரோமா புரியில் As 
Bp உங்களெல்லாருக்கும் நம்முடைய 

பி தாவாகிய சர்வேசுரனாலும், ஆண்ட 
| வராய யேசுக்கி நீஸ்துவினாலும் வரப் 12. அதாவது உங்களுக்கும் வனக் 

, பிரசாதமும், சமாதானமும் உண்டா கும் பொதுவாயிருக்கிற ௮க்நியோர்கிய 
ட வதாக, விசுவாசத்தின் மூலமாய் நானும் உங்க 

ட ளோடுகூட அறுதலடையும்படியாக 
... 8, உங்கள் விசுவாசம் உலகமெங் ! உற்கதாக் சாண .இூக்கறேன். 

| கும் பிரபலியமாயிருக்கிறதினாலே, | 
ps கழுத்த நான் உங்கள் எல்லார்பேரா 135. அ௮தேனென்றால், சகோதர Gr, 

oun, oror சாவேசுர னுக்கு யேசக் | மற்றத்தேசத்தாருக்குள்ளே சான் பல 

'இறிஸ்துகாதர் மூலமாய் நன்றியறிர்த னை அடைந்ததுபோல, உங்களுக்குள் 
"தோத்திரம் பண்ணுகிறேன். ளேயும் சிலபலனை ௮டையும்பொருட்டு 

உங்களிடத்தில் வந்துசேரப் பலமுறை 
9. பின்னும் நான் என்னுடைய ஜெ | மனதாயிருந்தாலும், இதுவரையில் 

'பங்களில் உங்களை இடைவிடாமல் | எனக்குத் தடையுண்டாயிருந்ததென் 
நினை தீதுக்கொண்வெருகிறேன் என்ப | நு நீங்கள் அறியும்படி விரும்புகிறேன், 

1]. ஏனெனில் ஞான வரப்பிரசாத 
தீதில் ஏதாகிலும் உங்களுக்கு ௮ளித்து 
உங்களை உறுதுப்படுத்தும்படியாக உங் 
களைப் பார்க்க விரும்புகிறேன். 

  

  
  

5. சகல ஜாதி ஜனங்களும் :- -பூதவேதத்தாரல்லாத அஞ்ஞானிகளெல்லாரும் இவ் 
' வாக்யெத்தால் குறிச்சப்படுகிறார்கள். இவர்களைச் சச்தியவேதச்இல் தஇிருப்பும்படி. அர்ச். 

| தஇன்னப்பர் விசேஷபிரகாரமாய்க் குறிக்கப்பட்டிருக்சார், இசைப்பற்றியே சுவிசேஷூத் துச் 
சென்று பிரித்செடுக்கப்பட்டவரென்று முதல் வாக்கியத்தில் சொல்லியிருக்கிற து. 

| 7. அர்ச்சிர்நப்பட்டவர்களாக?--பழைய ஏற்பாட்டில் சர்வேசுரனாலே தெரிந்துகொள் 
| எப்பட்ட இஸ்.ராயேல் ஜனங்கள் அர்ச்சக்கப்பட்டவர்கள் என்னப்படுகிறாப்போல, புதிய 
ஏற்பாட்டிலும் அப்போஸ்தலர் காலத்தில் விசுவாசிகளாகத் தெரிந துகொள்ளப்பட்டவர் 
கள் தவக். கத்திலே அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்களென்று சொல்லப்பட்டார்கள். சிலகாலத்துக்குப் 
' பின் அவர்களுக்குச் இறீஸ் துவர்களென்று பேர் வழங்கத் துவக்இற்று. கிறீஸ் துவன் என்பது 
- ௮பிலே.சம்பண்ணப்பட்டவனென்றும், யேசுக்கறீஸ் துசாசனாச் சேர்ந்தவனென்றும் அர்த் 
, தங்கொள்ளும். (ரொம்போன்) 

உசோமாபுரியில் வசிக்கிற உங்களெல்வாருக்தம்:--உரோமாபுரியில் குடி.யிருர்த 
“யூசரில் பலரும், அஞ்ஞாணிகளில் பலரும் இற் ஸ்துவர்களானன்மேல், அவர்கள் இரு 
திறச்சார்க்குள்ளும் சில விவாதங்கள் உண்டானசால், அர்ச். சன்னப்பர் இந்த நிருபத்தை 
அவர் களுக்கு எழு தியனுப்பினார். (கொர்செலியுஸ்)   
 



  

  

aGemod lib ern. = «BBD 
in 

ம்க், கரேக்கருக்கும், அ௮க்நியதேசத் | (௮பகூக். 9-4; கலா. 8-]1: எலி, 
தாருக்கும், அறிவுடையோருக்கும், | 10-98.) 

அ.றிவினருக்கும் கான் கடனாளியாயி | ]8. அன்றியும் சர்வேசுரனுடைய 
ருக்கிறேன். சத்தியத்தைத் தங்கள் ௮ரீதத்தனாலே 

- தடுத்துக்கொண்டுவருகித மனித 
15. அப்படியே உரோமாபுரியிலிரு டைய அவபக்தி, அநியாயம் wrap 

க்கிற உங்களுக்கும் எனனால இயன்ற இிற்கும் விரோதமாய் மோட்சத்தினி 
மட்டும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்க ன்று (வரும்) தேேவகோபமும் (௮இல்) 
ஆத்தி ரப்படுகிறேன். வெளியாக்கப்படுகன்ற து.   

19. ஏனெனில் சர்வேசுரன்தாமே 
தம்மைக்குறித்து ௮றியலான விஷயங் 
களை அவர்களுக்கு வெளியாக்கெபடி. 
யால் ௮வைகள அவர்களுக்குத் துலக் 
கமாயிருக்தன. 

16. எனெனில் சுவிசேஷத்தைப் : 
பற்றி நான் கூச்சப்படேன், எஏனென் 
ரூல் முந்த யூதரிலும், பின்பு கிரேக்க 
ரிலும் விசுவசிக்கிற எவனுக்கும் ௮து 
-இரட்சணியமாகிய தேவ வல்லபமா 
-பிருக்கின்றது. (மத். 10-32; 1.கொ. 20. எவ்வாறெனில், கண்ணுக்கெட் 
1-93; அப். 19-10.) டாக. . ௮வருடைய இலட்சணங்கள் 

உலகமுண்டானதுமுதல் சிருஷ்டிக்கப் 
17. எப்படியெனில் கீதிமான் விசு ! பட்ட பொருட்களாலே புத்திக்கெட் 

  
வாசத்தினால் சிவிக்கரன் என்று எழு | டும்படியாடு, ௮வருடைய நித்திய வல். 
தப்பட்டிருக்கிறபடியே, விசுவாசத்தி  லமையையும், தெய்விகத்தையுங் கூட 
னின்று விசுவாசத்தில் (வளருவதால்) | விளங்கப்பண்ணுவதால் ௮வர்கள் போ 
தேவரீதி அதிலே விளங்குகின்றது. | க்குச்சொல்வதற்கு இடமேயில்லை.   
  

14, கிேக்கநக்தம் அநீநியதேசத்தாநக்கதம் ₹--தாய்ப்பாஷையா௫ய இரேக்குப்பாஷை 
பேசினவர்சளெல்லாரும் கரேச்சான்றும், ௮ப்படிப்பேசாத மற்ற எல்லாராயும் அக்நிய | 
ன்றும் மகா நாகரீகம் ௮டைச் இருந்த இரேக்குத் தேசத்தார் சொல்லிவந்தார்கள். இரோக் 
குச் சேசச்சாருச்குண்டான நாகரீகமும் படிப்பும் ௮க்கிய தேசத்தாரறாக்கு இல்லையென்று 
அவர்கள் எண்ணியிருந்த தினாலே, அவர்களுக்குள்: அர்நியதேசத்தார் என்கிற வார்த்தைக்கு 
காகரீகமற்றவர்கள் என்று அர்த்தமுண்டாயிற்று. உரோமானரும் இந்த அந்நிய சேசத் 
தார்க்குள் அடங்கினவர்களாயிருந்தார்கள். (கொர்நெலியுஸ்) 

1. யூதநக்தம் கிரோக்கநத்தம்:--இரேக்குத் தேசத்தார் சாதாரணமாய் அ௮க்கியாணிக 
ளாயிருந்ததினாலும், அவர்கள் பலதேசங்களில் பரவியிருக்ததினாலும், இவ்விடச்திலும், 
இன்னும் பல இடங்களிலும் கிரேக்கர் என்பது அக்கியொணிகளென்று அர்த்தங்கொள்ளு 
இறத. லெ சமயங்களில் யூதர்களல்லாக இதர ஜாதிசளென்றும் அர். த்தங்கொள்ளும். 

(மெஜோச்டயுல்) 
17. விசுவாசத்தினின்று விசுவ!சந்தில் வளநவதால்:--சுவிசேஷ போதகமான து 

ஒருவன் தேவரகசிய .விசுவாசச்சைக்கொண்டு, தருமவழியிலே ஈடக்கத் துவக்க, அந்த 
வழியிலே ஆயுசுகாலமுழு தும் நெறிதவருமல் சென்று கடைசியாய் உத் தமனாகும்படி.செய்கி 
றத. ஆகையால் விசுவாசத்தினின்று என்பத விசுவாசத்தில் துவக்கி என்றும், விசுவாச 
இல் வளருவதால் என்பது விசுவாச நெதிதவருமல் ௮.தில் ஸ்இரப்பட்டு மூடிவுபரியந்தம் 
Berd) D&G) sem gd அர்த்தமாம். . 

அதிக விளங்குகிறது: சுவிசேஷத்தில் விளங்குகிறது என்றர்த்தமா ம். 

18. வெளியாக்கப்படுகிறது சுவிசேஷத்தில் வெளியாச்கப்படுசறது என்பது" 
பயன். (மெனேனியுஸ்) 

19, மனுஷர் சுபாவ புத்தியினாலே சர்வேசுரனிருக்கிறாரொன்றும், அவருக்குள்ள 

இலக்ஷணங்கள் இன்னவென்றும் அறியச்கூடியவர்களாயிருச்சிறார்கள். ந 
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9982... உரோமர் 1-ம் அதிகாரம். 
  

... 81. அதெப்படியென்றால், அவர்கள் அக்கு விரோக ௮நுபோகமாச மாற்றி 
Geos இதஇத்தவில் , அவரைச் | ஞர்கள். 

தேவனாக ஸ்ததித்ததுமில்லை ; ௮வ 27. அப்படியே. ௮ண்களும் பெண் 
oO renee oe oa "கி ம் ரத்து களின் சுபாவ 2 Ager, on விட்டு, 
கன்ன ஆனால ௮ ண் ஒருவரோடொருவர் காமத்தால் பற்றி 
சிந்தனைகளில் உழன்று அலைந்து, மதி | Op. ண்கள்டனே எண்கள் 
கெட்ட அவர்களுடைய இருதயம் MH Ss களு ே ones இருண்டுபோக, (எபே. 4-17.) பங்கமானவைக ஹைவேற்றி, தங 

கள் மதியினத்துக்குத் தகுதியான கூலி 

99. தங்களை ஞானிகளென்று பாரா | யைத் தங்களுக்குள்ளே பெத்றுக்கொ 
ட்டியும், மதியீனராக, ண்டார்கள். 

25. இந்தப்பிரகாரமாய் அவர்கள் சர் 
வேசுரனுடைய அறிவைக் கைக்கொ 
ள்ள மனதில்லாதிருந்ததினாலே, சர் 

மாக மாற்தினாகள். (௪௫. 1005-20; aerial Hou wens on peor நெ. 11-10.) க்குக் கையளிக்கவே, அவர்கள் 
i ௮டாத காரியங்களைச் செய்யும்படியா 

24. இ௫ினிமித்தம் ௮வர்கள் தல் பிற்.று. 
கள் சாரங்களைத் தங்களுக்குள்ளேதா 20. ௮வர்கள் எவ்வித அக்கிரம 
னே இழிவாக்கும்படி சர்வேசுரன் | தூர்க்குணத்திலும், காமம், லோபம், 
அவாகளைக் தங்கள் இருதயங்களின் அஷ்டக தனத்திலும் முழ்செவர்களா 
இச்சைகளாகிய ௮சு௫ிக்குக் கையளித் | ய், பொ௫ுமை, கொலை, சண்டை, வஞ் 
தா. (கலாத். 59-10; எப். 4-19,) | சளை, தீங்குணம் கிறைக்தவர்களாய், 

- , டட... । காதுக்குள் கிறவர்களாய், 
25. ஏனெனில் அவர்கள் சர்வேசுர ' கள அதது 

னுடைய சத்தியத்தைப் பொய் ரூபங் 80. புறணி சொல்பவர்களாய், தெய் 
களாக மாற்றி, சிருஷ்டிகணாவிட்டு, வத்.துக்கு வெ.றுப்ட ரானவர்களாய், இடு 

| 

23. a fla amare கடவுளின் மகி 

மையை ௮ழிவுள்ள மனுஷன், பறவை, 
ிருகம், சர்ப்பங்களைப் போன்ற ரூப           

சிருஷ்டிப்புக்களே தாவிகாயென்று , ம்புக்காரராய, அகங்காரிகளாய், அகந் 
௮வைகளைத்தொழுது சேவித்தார்கள். ! தையுள்ளவர்களாய், தீங்கு உண்டுபண் 
ஆல் சிருஷ்டிகரல்லோ சதாகாலமும் | ணுகிறவர்களாய், பெற்றோருக்கு ௮ட 
அதிபெற்றவர் ஆமென்  ங்காதவாகளாய்,  & 

20. ஆகையால் சாவேகரன் அவர் : 31. மதியினராய், அ௮வையடக்கமற் 
கமா இழிவான துரிச்சைகளுக்குக் கை றவர்களாய், பற்றுதலற்றவர்களாய், 

பிரமாணிக்கர் தவறுகறவர்களாய், இர 
க்கமற்றவர்களாய்ப் போனார்கள். 

யளிக்கவே, அவர்களுடைய பெண்கள் 

KUTA அ நுபோகுத்தைச் சுபாவத் 
    
» 23. ஞானாகமம் 18-ம் ௮தி. 2-ம் வசனமும் 14-ம் ௮இ. 15-ம் வசனமுதல் 20-ம்: 

வசனம் een rule காண்க. 

20. கையளிக்கவே:--சர்லேசுரன் பாவிகளைத் தர் இச்சைகளுக்குச் கையளிக்சரு 
மொன்று வேதவாக்கியஞ் சொல்லும்போது அவர்கள் பாவஞ்செய்யும்படி. ௮வர் தாற்பரியமா | 

யிருக்கிரொொன்று அர்த. சமல்ல. ஆனால் Marae பாவத்தைச் தவிர்க்கும்படி. அவர்களுக்குச் 

| கொடுத்த முதல் ஞான உ தீவியை, அவர்கள் சட்டைபண்ணாமல் பாவவழியில் நிலை நின்றி 
னாலே சர்வேசுரன் அப்பால் அவர்களுக்கு வேறு தவி செய்யாமல் அவர்களைக் சைவிலெரு. 
இரன்தர்த் த்தமாம். | 
 



  
| 

| 
| 

| 

| 

உரோமர் 2-ம் அதிகாரம். 

i ட்ட த at 

"i eS 
, Mr ge Eb nas 

: Yi 
vey ¥ roa 

\ P| 

388 : 

de 

  

82. அவர்கள் சாவேசுரனுடைய 
நீதியை அறிந்திருந்தும், இப்படிப்பட் 
டவைகளைச் செய்கிறவர்களும், இவை 

களைச் செய்கறெவர்கள் மாத்திரமல்ல, 
"இவைகளைச் செய்கறவர்களுக்கு இண 
ககுகிறவர்களும், . சாவுக்குப் பாத்திர 
மாய் இருக்கிரார்களென்.று கண்டுபிடி 
யாமற்போனார்கள். 

2-ம். அதிகாரம். 

ஒருவனுக்கும் மற்றவர்கள்மேல் குற்றஞ்சாட் 
டுவதற்கு ஏதுவில்லையென்றும், மற்றவர் 
கள் மேல் குற்றஞ் சாட்டுகிறவனும் குற் 
றவாளிதான் என்றுஞ் சொல்லி, யூதரும் 
புற ஜாதியாரும் தங்கள் தங்கள் கரியை 
களுச்குதி தக்கபடி. நியாயந்தர்க்சப்படு 
வார்கள் என்று காட்டுகிழூர், 

], அப்படியிருக்க, (பிறனுக்குத்) 

தீர்ப்பிடுகிற மனுஷூனே, நீ யாராயிருக் 
தாலுஞ்சரி, போக்குச் சொல்லுவதற்கு 
உனக்கு இடமில்லை. ஏனெனில் நீ பிற 

ரூயோ, அவைகளை நீயே செய்ய். | 

(மத். 7-2.) 
2. இப்படிப்பட்டவைகளைச் செய் 

இறவர்களின்மேல் சர்வேசுரன் இடுக் 
தீர்ப்புச் சத்தியத்துக்கொத்ததாயிருக் 
கிறதென்று ௮.றிந்திருக்கறோம். 

8. ஆதலால் இப்படிப்பட்டவைக 
fre செய்கிறவர்களுக்குத் இரப்புச் 
சொல்லியும், ௮வைகளையே செய்து 
வருகிற மனுஷினே, நீ தேவ நீதிக்குத் 
தப்பித்துக்கொள்ளுவாயென்று நினைக் 
கராயோ ? 

4. அவருடைய ஈன்மைத்தனம், 
பொறுமை, நீடிய சாந்தம் இவைகளை 
இகழுகராயோ? சர்வேசுரனுடைய 
சாந்தமானது உன்னைப் பச்சாத்காபக் 

துக்கு ஏவுகிறகென்று அறியாயோ £ 

௦. அப்படியானால் உன் கல்கெஞ்சத் 
கனத்துக்கும், பச்சாத்தாபப்படாக 
இருதயத்துக்கும் ஏற்றபடி சர்வேசுர 
னுடைய முனிவும், நீதித் இப்பம் 
வெளியாகும் நாளிலே உன்பேரில் கோ 

  

  

  

  

pags தீர்ப்பிடுகெற விஷயத்தில் உனக் 
கேநீ அக்னேத் தாப்பிட்டுக்கொள்ளு பாக்களையைக் குவித்துக் கொள்ளுகி 
இ௫ய், எவைகளைப்பற்றித் தீர்ப்பிடுகி ரூய். (மத. 10-27.)   
    

92. சர்வேசுரன் பிதாப்பிதாக்களுக்குத் தரிசனையினாலும், இஸ்ராயேல் பிரஜைக. 
ஞுக்கு மோயீசனுடைய வேதப்பிரமாண த்தினாலும் தம்மைத் தெரியப்படுச்தினது போல 
அஞ்ஞானிகளுக்கு இக்ச இரண்டு வகையாய்க் தெரிவிக்காததினலே, அஞ்ஞானிகள் 
மெய்யான சர்வேசரனைச் சற்றும் ௮றியாதிருந்தார்களென்று சொல்லலாமோ? அல்லவே. 
அஞ்ஞாணிகள் சங்கள் சுபாவ புத்தியைக்கொண்டு ௮வலா அறிர்துகொள்ளச் கூமமொான 
மட்டும் உலக சருஷ்டீகளைக்கொண்டு சர்வேசு.ரன் தம்மை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத் இனர். 
பதினெட்டாம் சங்கேகச்தில் சொல்லியபடி. அவைகள் சர்வேசுரனை அறிவிக்க பார்வைக் 
சண்ணாடியுமாய், அவரைப்பிரசங்கெறெ புஸ்தகமுமாயிருக்கன்றன. உலகத்தையம் ௮.இல | 

| டங்யெ சமஸ்த வஸ். துக்களையும், அவைகளில் விளக்கும் ஒழுங்குக்கரமத்தையும், அலங்கார 
| சிறப்பையும், செல்வத்தையும் பார்க்கிறவன் எவ்வளவுதான் படிப்பகியாச மூடனானாலும், 
இவைகளெல்லாவற்றையும் உண்டாகக் காப்பாற்றி டச் இவருகிறவர் ௮வசியமாய் ஒருவர் 
இருக்கவேண்டுமென் றும், ௮வர் சர்வ வல்லவரும், சர்வ ஞானமுள்ளவரும், சர்வ ஈகன்மை சுரூ 
பியுமாயிருக்கவேண்டுமென்று நிச்சயிக்கா இருப்பதெப்படி, ? பிறகே இருக்கிறவனுடைய 
ரூபம் முன்வைக்கப்பட்ட சண்ணாடியிலே சோன் றுறெ.இனாலே ௮வனுடைய சாயலைக் 
கண்டு ௮வனை நிச்சயமாய் ௮றிவதுபோல, சொல்லப்பட்ட சிர்ஷ்டிப்புகளைக் சாண்குறவன் 
அவைகளை உண்டாக்கனெ சிருஷ்டிசரை அவசியமாய் ௮.றிர்.திருக்கவேண்டும். 

1. தீர்ப்பிடுகிற மனுஷனே:--தீர்வையிடுறெது அல்லத தீர்ப்பிடுறெது என்னும் 
பதங்கள் வேதாசம்த்இல் பிறர்மேல் குற்றம் நினைகறெ.து என்றெ அர்.த்.த.த்தில்௮நேச இடங் 
களில் உபயோ௫க்சப்பட்டுவருறெ.த. இவ்விடத்திலும் அப்படியே என்று கண்டுகொள்க. 

| ர்ச், செனப்பர் இர்ச அர்.ச்தக்திலேயே இந்த வார்த்தைகளை வழக்சமாய்ப் பிரயோக். 
ரர். 

... மனிதனே என்பது யூத ஜனங்களைக்குறிக்றெது.(சிராம்போன்) 
ல் ட 
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6. அவனவனுடைய இரியைகளுக் 
குத் தக்கபடியே சாவேசுரன் ௮வனவ 
னுக்குப் பதிலளிப்பார். (மத். 1-27.) 

7. கற்கிரியைகளில் பொறுமையோ 
டு நிலைத்து, மகிமையையும், சங்கையை 
யும் அழியாமையையும் தேடுகிறவர்க 

| ஞக்கு கித்திய சீவியத்தைக் கொடுப் 
பார், 

8. எதிர்வாதம் பண்ணிச் சத்தியத் 
அக்கு இணங்காமல், ௮க்கிரம கொள் 
கைகளை அங்கேரிக்கிறவர்களுக்கோ 
(தேவ) கோபமும் முனிவுந்கான் கிடை 
க்கும். (மத். 16-27.) 

9, அகையால் திங்குபுரிகிற எந்த 
மனிகளுக்கும், யூகனானால் முந்இயும், 
கிரோக்கனானால் பிந்தியுமாக, அன்பமும் 
நெருக்கிடையும் உண்டாகும். 

10. அப்படியே நன்மை புரிகிறவ 
னுக்கும், யூதனானால் முர்தியும், கிரேக் 
கனானால் பிந்தியுமாகச் சங்கையும் சமா 
தானமும் உண்டாகும், 

11. ஏனெனில் கடவுளிடத்தில் பார 

பட்சமில்லை. (உபா. 10-17: லேவி, 
19-17; அப். 10-34.) 

12. ஆகையால் எவர்கள் வேதப் 
பிரமாணமில்லாதவர்களாய்ப் பாவஞ்   

செய்தார்களோ, அவர்கள் வேதப்பிர 
மாணமில்லாமல் கேட்டுக்குள்ளாவார் 
கள், எவர்கள் வேதப்பிரமாணத்துக் 
குட்பட்டவர்களாயப் பாவஞ்செய்தார் 
களோ, அவர்கள் வேதப்பிரமாணத் 
தைக் கொண்டே இர்வையிடப்படுவார் 
கள், 

13. எனெனில் சாவேசுரன் சழுகத் 
இல் நீதிமான்களாகறவர்கள் வேதப் 
பிரமாணத்தைக் காதால் கேட்டிறவர்க : 
ளல்லவே ; ௮தை நிறைவே்நுறெவர் | 
களல்லோ. நீதிமான்களாக்கப் படுகிறார். 
கள். (மத். *-21; இயா,. 1-22,) 

14, ௮வ்வண்ணமே வேதப்பிரமாண 

மில்லாதிருக்கிற புற ஜாதிகள் சுபாவ: 
மாய் வேதப்பிரமாணக்தன்படி. நடக்க 

தபோ Bi, வேகப்பிரமாணமில்லா இருக் 
தும், தங்களுக்குக் தாங்களே வேதப் 

19 riot ணமாயிருக்ஜொர் கள். 

15. அவர்களுடைய மன அறிவே 
அவர்களுக்குச் சாட்சி கொடுக்கிறபடி 
யினாலும், அவர்களுடைய இந்தனைகள் 
குற்றமுண்டென்றும், குற்றமில்லையெ 
ன்றும் தங்களுக்குள்ளே தீர்க்றதினா 
லும், அவர்கள் தங்கள் இருதயங்க 
ளிலே வேதப்பிரமாணத்தின் ஏற்பாடு 
எழுதப்பட்டிருக்கிறகென்று காண்பிக் 

மார்கள், 

ஆ 
  

a, இவ்வாககயச் தில் இரேச்கர் என்பதினால் அஞ்ஞானிசளென்றறிக, அஞ்ஞானிக 
GEG மூன் யூதர்கள் சர்வேசுரனால் தெரிர்செடுக்கப்பட்டு விசேஃவரங்களையடைந் Rote 
Peso, Siaasrefic அஞ்ஞாணிகளைவிடச் கெட்டுப்போன யூசர்களுக்கு ௮ Had கண் 
மிப்பாயிருக்குமென்ற ௮ர்த்தத்திலே அர்ச். சின்னப்பர் முந் இ பூதருக்கும் பிந்தி இரேச்கருக 

ம் என்று சொல்லுடுரார். (மேனோக்கியூஸ்) இதற்கொத்தவண்ணம் அர்ச். இராயப்பர் 
நவம் முந்தி அப்போஸ்தலர்களோடு துவக்குமென்று உரைக௫ர்.(1 இராய. ௮, 

2 Gas தப்பிரமாணமிவ்வாமல:- -வேசப்பிரமாணம் அல்லது பிரமாணமென்றெ 
பதங்கள் பழைய ஏற்பாட்டையும் ௮.தில் விசேஷமாய் மோமீசன் எழுதின வேசசட்டங் 
களையும் குறிக்கும்படி. இப்புஸ் சக,த்தில் பிரயோடிக்கப்படுகன் றன. 

14. புற ஜாதிகள்: -அஞ்ஞானிகள். 

சுபாவமாம்:--சுபாவ ௮றிவினாலே 
நியாயப்பிரமாணம்:--அஞ்ஞாணனிகளுடைய மனச்சாட்சிக்கு பா வம் புண்ணியம் என்று 

தோன்றுறெவைகளைக்கொண்டு அவர்கள் மனதில் சர்வேசரனுடைய Cage ib Li Bai 
SUA GEE gor தெளிவாறெது. ra    
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16. என் சுவிசேஷத்தின்படியே 
யேசுக்கிறீஸ்துசாதராக்கொண்டு சா 
வேசுரன் மனுஷருடைய இரகசியமான 
வைகளை ஈடுத்தீர்க்கிற காளிலே (௮து 
துலங்கும்.) (௮௬. 5௦-22; ௮ப். ஈட, 

17-31.) 
17. நீ யூதனென்று பட்டப்பெயர் 

பெற் று, வேதப்பிரமாணக்த ன்மேல் 

ஊன்றிநின்று, கடவுளைக்குறித்துப் பெ 
ருமைபாராட்டுஇரய். 

18. வேதப்பிரமாணத்தின் வழியாய் 
உபதேசமடைந்தவனாய், ௮வருடைய 
இத்தத்கை அறிந்து, ௮இச௪ ஈன்மை 
யானவைகளையும் பகுத்தறிந்துகொள் 

(| GB caps, 

19. 8 உன்னைக் குழுடருக்கு வழிகாட் 
டியாகவும், ௮ந்தகா ரத்திலிருக்கெவர்க 

ளுக்கு ஒளியாகவும், (மத். 15-14) 
20. ௮றிவினருக்குப் போதகனாக 

வும், பாலர்களுக்கு உபாத்தியாயரா 
கவும், வேதப்பிரமாணத்தில் அறிவு, 
உண்மை, இவைகளின் சட்டத்தையு 
டையவஞககவும் இடமாய் ஈம்புகிழுய். 

21. ஆடலும் மற்றவர்களுக்குப் 
போஇக்கறெ நீ உனக்குத்தானே போ 
இக்காமலிருக்கரய். களவு செய்யக் 
கூடாதென்றுபிரசங்கிக்கற நீயே களவு 
செய்கிழய். — 

22. விபசாரம் பண்ணப்படாதெ 
ன்று சொல்லுகிற நீயே விபசாரம் 
பண்ணுகய். விக்கிரகங்களை ௮ருவ 
ருக்கிற நீயே தேவ காரியங்களை ௮வ 
மதிக்கிய். 

23. வேதப்பிரமாணத்தைக் குறி 
த்து மமைபாராட்டுகிற நீயே வேதப் 
பிரமாணத்தை மீறிச் சர்வேசரனுக்கு 
அ௮வசங்கைபண் ணுகிருய.       

24. அகையால் எழுதியிருக்கிறபடி.' 
யே, சர்வேசுரனுடைய காமம் உங்க. 
ளாலே அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளே தூஷ। 
ணிக்கப்படுசன்றது. (இசை, 15-05; 
ode, 36-20.) | 

25. வேதப்பிரமாணத்தை ௮றுச 

ரித் துவருவாயாகில், விருத்தசேதனம். 
பிரயோசனமுள்ளதென்பது மெய்யே, ! 
ஆனால் வேகதப்பிரமாணத்தை மீறி, 
நடப்பாயாகில், உன் விருத்தசேதனம் | 
விருத்தசே தனமல்லவென்ப தாயிற்றே. 

20. அப்படியிருக்க, விருத்தசேத 
னமில்லா தவன் வேதப்பிரமாணத்தின் 
முறைமைகளை ௮ நுசரிப்பானாகில், ௮வ 
னுடைய விருக்கசேதனமின்மை விரு 
த்தசேதனமாக எண்ணப்படுமல்லோ ? 

  

27. அகையால் சுபாவத்தின்படி 
விருக்தசேசனமில்லா தவன் வேதப்பிர 
மாணத்தை நிறைவேற்றுகிறவனாயிருர் 
தால், ௮வன் வேத எழுத்துகளையும் 
விருத்தசேதனத்தையுங் கொண்டிருக் 

தும், வேதப்பிரமாணத்துக்குத் துசரோ 

கஞ்செய்கற உன்னை ஈடுத்தீர்ப்பானல் 
லோ? 

25. எனெனில் வெளிப்படையாக 
யூதனாயிருக்கிதவனும் . யூதனல்ல; 
வெளிப்படையாக மாம்சத்தில் செய்ய 
ப்பட்டவிருத்தசேதனமும் விருத்தசே 
தனமல்ல, | 

29. அனால் உள்ளத்தில் யூதனாயிரு 

ப்பவனே யூதன்; அவனுடைய இருத 
யத்தில்: இஸ்பிரீத்.துசாந்துவினால் ஆன 
தே விருத்தசே தனமொழிய எழுத் 

இன்படி. ஆனத! விருத்தசே தனமல்ல. 

அவனுடைய புகழ்ச்சி மனுஷரால் ௮ல் 

ல, சர்வேசுரனால் உண்டாகிறது. 

(உபா. 10-10; பிலி, 8-8.) 

  
  

16. என் சுவிசேஷம்:--யேசுகாதர் பேராலே கான் போதித் துவருகிற சத்தியங்கள்,   
அது துலங்தம்: -அத- சான் ௮ஞ்ஞானிகளைக்குறித்து இவ்விடத்தில் சொல்லியது. 

.... 2, அஞ்ஞானியாய்ப்பிறக்தவன் தன் மனச்சாட்ரியின்படி பத்துக்கம்பனையை ௮௮ | 
] சரித் துவந்தால், அவன் விருச்சசேதனம் பெருஇருர் தாலும் விருத்தசேதனம் பெற்ற யூதர் | 

பு களுக்குக்கொடுச்கப்பட்ட வாக்குத் த.த்தங்களுக்கு அவனும் உரிமைக்காரனாகிருன்.. | 

இட 
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9-ம். அதிகாரம். 

அஞ்ஞானிகளைவிட யூதர் எதிலே மேன்மை 
யடைந்திருக்கறார்கள் என்பதும், சகல 

மனுஷரும் பாவிகளாயினும் Curses 
ஸ்துசாதர்மேலுள்ள விசுவாசத்தினா 

லொழிய வேதப்பிரமாணத்தின் இரி 
யைகளால் கீதிமான்களாவதஇல்லை என் 
பதும். 

1. இப்படியானால் யூதனுக்கு ௮இ௧ 
மாயிருக்கறதென்ன ? விருச்சசேதன 
த்தினாலே பிரயோசனமென்ன ? 

9. எவ்விதத்திலும் நிரம்பத்தான் ; 
ஏனெனில் எல்லாத்துக்கும் பேலாகத் 
தேவ வாக்கியங்கள் ௮வர்கள் கையில் 
ஒப்பிக்கபபட்டதே முநதின பிரயோ 
சனம். 

௦. அவாகளில் சிலர் விசுவசியாமற் 
போனாலும், ௮தினால் ஆவதென்ன? 
௮வர்களுடைய ௮விசுவாசம் சர்வே 
சுரனுடைய பிரமாணிக்கத்தை ௮வமா 
க்குமோ? ஒருபோதுமில்லை. (2. இ 
மொ, 2-18.) 

4. ஏனெனில் “£ உம்முடைய வாக் 
கியங்களில் நீர் நீதிபாராகவும், Bi 

தியாயங் கேட்கப்படும்போது வெல்லு 
மபடியாகவும் ?' என்று எழுகபபட்டிரு 
க்கறசல்லோ? அதுபோல, சர்வேகர 
னே சத்திய சுரூபி; மனுஷன் எவனும் 
பொய்யனாமே. (௮௬. 8-8; சங், 
115-12; 50-6.) 

உரோமர் 8-ம் அதிகாரம். 
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| 

| தீனுச் சொல்லுகிரர்களே. அப்படிச் 

  

5. அனால் ஈம்முடைய அக்கிரமம் 
சர்வேசுரனுடைய நீதியை விளங்கப் 
பண்ணுமாடல், என்னசொல்லுவோம்? 
தமது முனிவைக்காட்டுகிற சரவேசுர 
ன் ௮டீதராயிருக்கிராரோ $ 

0. (நான் இந்தக் கேள்வியில் மனு 
ஷர் பாவனையாகப் பேசுகிறேன்) ஒரு 
க்காலும் ௮நீதரல்ல. அுநீதரானால் 
அவர் இவ்வுலகத்தை ஈடுத்தீர்ப்பதெப் 
படி? 

7. என்னுடைய பொய்யினிமிததம் 
சர்வேசுரனுடைய உண்மையானது 
அவருடைய மகிமை விளங்குவதற்கு 
ஏதுவானால், இன்னும நான் பாவியெ 
ன்று சாவையிடப்படுவானேன் ?'   

8. நன்மை வருமபடி. தன்மை செய் | 

யாமலேன் ? இப்படியும நாங்கள் போ 
இக்கிறதாகச் Got எங்களைச் தாவணி 

சொல்லுகிறவர்கள ௮வலத் தீர்வையி 
டப்படுவது நியாயம, 

0). ஆகையால் என்ன? அவர்களி 
லும் நாங்கள் உயர்த்தியோ? பரிச்சேத 
மில்லை. எனெனில் யூதருஞ்சரி, கரோக் 
கருஞ்சரி, எல்லாரும பாவத் தக்குட் 
பட்டவர்கள் என்று ஓப்பிக்தோமே, 
(கலாத். 3-22.) 

10. (வேதத்தில்) எழுதப்பட்டிருக் 
கறதுபோல நீதிமான் ஒருவலுமில்லை. 
(em. 13-3.) 

aoe ema neice cae etna hae eT tit Aes ett   
settee 

மனிதனேவனும் போய்மனுமே: --மனுஷசுபாவம் கெட்டுப்போன இதனாலே மனுஷன் 
இயல்பிலே இலெள?க மனமுள்ளவனாயிருக்இருன். ஆயினும் அதினாலே அவன் எப்போ 
தும் பொய்யே பேசுகிறானென்பது இந்த வாச்யெத்தின் கருத்தல்ல, மனுஷன் சுபாவ 
மாய்ப் பொய்க்கு ஆளாயிருச்சிறான் என்பதே கருத்து. 

6. மனிதன் பாவனையாகப் பேசுகிறேன்: இவ்விடத்தில் அர்ச். சன்னப்பர், 5, 7, 9 
இர்ச வாக்யெங்களில் அடங்கியிருக்க கேள்விகளை ஞானமில்லாசத இலெளகே மனிதர் 
கேட்டுருர்களென்று காட்டும்படி. மனுஷர் பாவனையாசப் பேசுகழேன் என்இரர், 

4. நியாயம் கேட்கப்படும்போது:---இவ்வுலகத்திலே சர்வேசுரன், மனுஷீரை ஈடச் 
தூற வகையில் தோன்றும் நீது அநீதியை யாராவது விசாரிக்கத் துணிர்சால் சர்வேசுரன் 
ரீதி பரரென் று கண்டுகொள்ளும்படி.யாயிருக்கும். சங், 50-0 (மெனோக்கயூஸ்.) 
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11. புத்திமானும் கிடையாது; சர் 
வேசுரனைத்தேடுகிறவனும் கடையா து. 

12. எல்லாரும் வழி பிசசிப்போனா 
ர்கள் ; ஒருங்குடன் ஒன்றுக்கும் உத 
வாமற்போணனாகள் ; நன்மைசெய்கிற 
வனைக் காணோம். ஒருவனென்கிலும் 
இல்லை 

19. அவர்களுடைய தொண்டை 
இறக்கப்பட்ட கல்லறை ; தங்கள் கா 
வால் வஞ்சனை பண்ணுவார்கள்; ௮வர் 
களுடைய உதடுகளின் கீழே சர்பபத் 
இன் விஷமிருக்கிறது. (சங். 5-11; 
159-1.) 

14. அவர்களுடைய வாய்நிறையச் 
சாபமும், சசப்புகதான் இருக்கிறது. 
(சங். 9-7.) 

15. இரத்தத்தைச இநதுவதற்கு 
அவர்கள் கால்கள் வேகமாய் நடக்கும. 
(இசை. 5909-7; பழ 1-10) 

10. ௮வாகள்போகிு பாதைகளில் 
நாசமும் கிர்ப்பாக்கியமுமிருக்கிறது. 

17. சமாதான நெறியை ௮வாகள் 
அறியமாட்டார்கள். 

13. ௮வர்கள் கண்களுக்கு முன்பா 
கத் தெய்வ பயமில்லை (௪௨. 35-2 ) 

10. ௮பபடியிருக்க, எல்லா வாயும் 
அடைபட்டு, உலகமனைத்தும கடவு 

  
  லல eer mttaer eters ee 

19. இவ்விடத்தில் பததாம் வாக்கியமுதல் பதினெட்டாம் வாக்கியம் வரையில் குறி 

  

ளுக்குக் 8ழ்ப்பட்டிருக்கும் பொருட்டு, 
வேதப்பிரமாணம் உராககறெதெலலாம் 
வேதபபிரமாணக்துக்கு உட்பட்டவர்க 
ஞக்கே உரைாக்கறெதென்று ௮றிர்திருக் 
கிறோம். (சங். 95-9.) AAO   20. எநத மனுஷனும வேதபபிரமா 
ணத்தின் கஇரியைகளால் தேவசமுகத் 
தல் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை. ஏனெ | 
னில் வேதப்பிரமாணத்தின் வழியாய்ப் 
பாவத்தின் ௮றிவுண்டாகறது. (கலா. | 

) 
21. இப்பொழுதோ, சர்வேசுரனு 

டைய நீதியானது வேதபபிரமாணமின் 
றி வெளியாக்கபபட்டிருக்கிறது. வேத 
பபிரமாணமும தாக்கதரிசனமும YB | 
த்குச் சாட்சியாக நிற்கின்றது. 

| 

22. யேசுக்கிறீஸ்துகாதார்பேரிலுள்ள 
விசுவாசத்தினலுண்டாகும் Fi Caves | 
னுடைய நீதியானது யாதோர் விததி 
யாசமுமின்றி ௮வனாை விசுவ௫ிக்கற 
எல்லாருக்கும், எல்லார்மேலும் வருக. 
றது. (கலா, 8-2,) 

23. எல்லாரும பாவஞ்செய்து, கட | 
வுளின் மகிமையற்றவர்களாகி, 

24. அவருடைய இருபையால் இறீ 
ஸ்து யேசுகாதரிடத்திலுள்ள இரட்ச. 
ணியததால் இலவசமாய் நீதிமான்களா | 
க்கப்படுகிரர்கள். | 

ப்பிடப்பட்டி ரக் தற்குணங்கள் அஞ்ஞாணிகளைக குறிக்கிததொழிய தஙகளைககுறிச 
இறதில்லையென்று யூதர்கள் எண்ணாதபடிககு அவைகள் வேதப்பிரமாணச துககுட்பட்ட | 
யூகர்களையும் குதிககெறதென்று அர்ச். சின்னப்பா அறிவிக்கிறார். 

20-21 நியாயப்பிரமாணத்தின் வமியாம்ப் பாவத்தின் ௮றிவு உண்டாகிறது --மோ 
யீசன் வழியாய்ச் சாவேசுரன் கட்டளையிட்ட பத.துககற்பனைகளினாலும் சடஙகுகளினா 
லும் பாவமிது புண்ணியமிசென்று யூதர்கள் அ௮றிரதசொண்டாகளேயொழிய பழைய 

ஏற்பாட்டின் சடங்குகளை அனுசரித்ததினாலே மாத்திரம் அவாகள் நீ.திமான்கள॥ க்கப் 
படவில்லை. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் யேசுநாதசுவாமி ஏற்படுத்திய தேவத்திரவிய   
அனுமானங்களால் மனிதன் நீதிமானாச்சப்படுகுறான். இர்ச.த சேவத்.திரவிய ௮னுமானங் 

களெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டின் சடங்குகளை வியாத்தமாக்கப்போட்டன. 

91-22, சர்வேசுரனுடையநீதி, தேவநீதி:--இவ்வா ததைகள் சாவேசுரனால் ரீதி 
மானாகும் தன்மையென்று அர்.த்தங்கொள்ளும். 

ண இவல வழமை அவவை கவ வவுகல்... வஷள்கதசைவையவ A “he re ere atin tenes 
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(888 உசோமர் 8-ம் "அதிகாரம், 

Le ப ளு! ந வ்கவ்வம் கங்கு et 
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25. அவருடைய இரத்தத்தின்மேல் 
வைக்கப்படும் விசுவாசத்தின் வழியா 
ய்ச் சாவேகரன் ௮வராக் இருபா தார 
ப்பலியாக ஏற்படுத்தி, இவவிதமாய்ச் 
சாவேசுரன் சென்ற காலங்களின் பா 
வங்களை மன்னித்த விஷயத்தில் தமது 

நீதியைக் காண்பிக்கச் சித்தமானார். 
| (எபி. 9-15.) 

20. இன்னமும் சர்வேசுாரன் ௮வை 
'ககாச் சத்துக்கொண்டுவநததில் தம் 
(முடைய நீதியை இக்காலத்திலே விள 
ங்கும்படி செய்தார். ௮கையால் அவர் 

நீதிபரராயிருப்பதுமன்றி, யேசுக்கிறீஸ் 
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சர்வேக.ரனானவர் யேசுகாதர் படவேண்டியிருந்த பாடுகளை முன்னிட்டு ௮வ 

அகாதாபேரில் விசுவாசம் வைக்கிறவ 
னையும் நீதிமானாக்குகிராரொன்று வெளி 
யாகஇிறது. 

27. அப்படியிருக்க, நீ மேன்மை பாரா 
ட்டுகறதெங்கே ? ஓழிர்துபோயிற்றே. 
எந்தப் பிரமாணத்தினாலே £ இரியைக 
ளின் பிரமாணத்தினாலோ ? அல்ல, விசு. 
வாசத்தின் பிரமாணத்தினாலேதான். 

28. ஆதலால் வேதப்பிரமாண,த்தின் 
கரியைகளில்லா மல், விசுவா சத்தினாலே 
மனிதன் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என் 
பதே நம்முடைய முடிவான கொள்கை 
யாமே. 

வெலை மவ cine செனகல்... ntti teat int 

டைய மனுஷ்வதாரத் தக்குழுன் சசல BIG ஜனங்களும் செய்த பாவங்களைச் சகித் ஐக் 
கொண்வெரச் சித் தமாயிருந்ததினாலே அவருடைய நீதியும் சயவும் ஒருப்பட விளங்குகிறது, 

25. மனிதர் ரீதிமான்கள் ஆவஇன்பேரில் அர்ச். சின்னப்பர் போதிக்க தன்மை 
யாவது$ 1-வது. உலகத்தில் பிறக்கு ஞ் சமஸ்த மனிதரும் பாவச் இற்குட்பட்டவர்களாய்க் 
கோபாக்னையின் புத்இரர்களாய்ப் பிறக்கிறார்கள் ) 2-வது. சர்வேகுரனாலே மாத்திரம் 
மனிதர் *இமான்கள், ௮தாவ.த பரிசுதசவான்களாக்கப்படுகிழுர்கள், 8-வது யேசுகடதீ 
ஸ்துகாதமைப்பற்றும் விசுவாசச்தைச்சொண்டு நீதிமான்களாக்கப்படுகிருாகள். 4-வது. 

  

வேற்றுமையொன்றின்றி யேசுக்கிறீள் துகாதனா விசுவாசிககிற யூதர்களும் ௮அஞ்ஞாணிக 
ஞம் நீ.திமான்களாக்கப்படுகளார்கள். 5-வது. இலவசமாய் முழுதுஞ் சர்வேசுரனுடைய 
இரச்கத்தனாலேயே நீதிமான்களாக்கப்படுஇருர்கள். 0-வது. ஈமககாசப் பாடுபட்ட யேசுக் 
இநீஸ் தராதருடைய பேறுபலன்களைப் பார்ச் துச் சர்வேசுரன் மனிதர்களுக்கு இலவசமாய் 
இரச்கஞ்செய்இருர். 7-வது, யேசுக்கிறீஸ் துகாச.ராலே உண்டாகிற இரட்சணியம் இரச்சஞ் 
சிர். இன இருபாதாரப்பலி மேமாயாயிருக்கின்ற.து. 8-வது. அந்தக இருபாதாரப்பலியின் பல 
னை அவருடைய இரத்தத் இன்மேல் காம் வைக்கும் விசுவாசத்தினாலே ஈமக்குச் சொகர்தமாக 
இச்கொள்ளுகறோம். 9-வது. அந்தத் இரு இரத்தப்பலன் பூர்வீக காலக்தொடகடு நடந்து 
வருகிறது. இரட்சகர்பேரிலுள்ள விசுவாசத்தால் பூர்வீகத்தாருடைய பாவங்களைச சாவேசு 
ரன் மன்னித்தார். ஆதலால் உலகழமுண்டான காள்முதற்கொண்டு யேசுகாதர் பிறந்தநாள் 

' மட்டும் உலகத்தில் சீவித்த மனிதர்களுடைய இரட்சணியச் துக்கும், ௮வர் பிறந்த துழுதல் 
| உலகமுடியுமட்டும் உள்ள விசுவாசுகளுடைய இரட்சணியத்துககும் ௮ற்ப வித்தியொாசமு 
| மில்லை. அவர்கள் வரவேண்டியிருர் த இரட்சகா விசுவாரித்தபடியினாலே ௮ந்த விசு 
வாசத்தின் முசாக்தரமாகச் சர்வேகுரன் இலவசமான இரக்கத்தினால் ௮வர்களை நீதிமான்க 
"ளாச்கியிரட்சித்தார். இவர்கள் வ௩த இரட்சகனா விசுவா சிகறெபடியினாலே ௮ந்த விசுவா 
சத்தினிமித்தஞ் சர்வேசக.ரன் இலவசமான இரக்கத்தினால் இவர்களை நீதிமான்களாககியிரட் 
He Bap i. 
மொன்று, முகாந்தரமொன்று, பேறுபலனுமொன்றுதான். 

ஆகையால் இரு தஇறத்தாருடைய விசுவாசத் துக்கும் ஆசகாரமொன்று, காரண 
10-வது. மனிதர்களுககாக 

மரித்த யேசுச்சிறீஸ் துசாதர்பேரிலுள்ள விசுவாசத்தினிமித்தம் மனிதர்களை நீதிமான்ச 
ளாக்குற சர்வேசுரன் தம்முடைய சேசகுமாரன் சானே பாவிகளுச்காகப் பாடுபட்டு மரிச் 
கவேண்டுமென்று தீர்மானித்த தினால், சரியான பரிகாரமில்லாமல் பாவத்தை மன்னிக்கிற 
இல்லையென்ற தம்முடைய அளவிலாத நீதியையும், பாவிகளை இரட்சிக்க அவளைப் 
பலியாகக் கொடுக்கச் சம்மதித்ததினால் தாம் மனிதர்கள் பேரில் வைத்த அளவில்லாத இரச் 
குத்தையும் பிரத்தியட்சமாய்க் சாண்பித்த துக் தவிரப் பாவத் தின்பேரில் தாம் வைத்த நிகரில் 
லாச பசையையும் விளங்கப்பண் ணுகரர். 1]-வது. விசுவாசத்தினால் உண்டாறெதாகச் 
சொல்லப்பட்ட மீதியானது எக்காலத்திலும் உண்டாயிருக் த, மோமீசன் வேதப்பிரமாண 
தீ.இனாலுர் இர்ச்சகரிசகளாலும் மறைவுள்ள பிரகாரமாகச் குதிச்சப்பட்டு இக்காலத்தில் சுவி 

இத்கத்தினாலே பிரத தியட்சமாய் விளங்குகறதென்றும் போ இகஇருர். 
ண் Hed கஷ்ட மஷஷஷ்க். 
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29. சாவேசாரன் யூதர்களுக்கு மாத 
இரமோ தேவன்?  றஜாஇகளுக்கும் 
தேவன் அல்லவா ? ம், சந்தேகமறப் 
புதஜாதிகளுக்கும் ௮வர் தேவன்தான். 

80. ஏனென்றுல் விருத்தசேதன 
ழேள்ளவர்களை விசுவாசத்தின் ரூலமா 
கவும், விருத்தசே தனமில்லா தவர்களை 
விசுவாசத்தினாலும், நீதிமான்களாக்கு 
இற சரவேசுரன் ஒருவர. 

91. அப்படியிருக்க, விசுவாசத்தின 
லே வேதப்பிரமாணத்தை அழித்துப் 
போடுகிரோேமோ ? ஒருபோதுமில்லை. 
பிரமாணத்தை நிலை நிறுத்துகிறோம். 
(மத். 5-17.) 

4-ம். அதிகாரம், 

அபிரகாம் வேதப்பிரமாணத்தின் இரியைக 
எளினால் அல்ல, வரப்பிரசா தத்தினாலும் 
தேவவிசுவாசத்தினாலும் நீதிமானாககப் 
பட்டாா என்பதும், புற ஜாதியார் விசு 
வாசத்தினாலே சர்வேசுரனுக்குப் பிள்ளே 
Sarit Glog SOT என்பதும் 

1. அப்படியானால், நம்முடைய பிதா 
வாகிய அ௮பிரகாம் மாம்சத்தின்படி என்   

னத்தைக் கண்டடைந்தாரான்று சொ 
ல்லுவோம்? 

2. அபிரகாம் கரியைகளினாலே நீதி 
மானாக்கப்பட்டிருப்பாராகல், அது 
அவருக்கு மகிமைதான் ; ஆயினும் சர் 
வேசுரனுடைய சமுகத்தில் அல்ல. 

8. எனெனில் வேதவாக்கயெஞ் சொல் 
லுவதென்ன ? அபிரகாம் சர்வேசுரனை 
விசுவ௫ித்தார், அதுவே அவருக்கு நீதி 
யாக எண்ணப்பட்டதென்றல்லோ 
சொல்லுகின்றது. (அதி. 15-0; கலா, 
8-0; இயா. 2-28.) 

4. ஆனால் வேலைசெய்கிறவனுக்குக் 

இடைக்கிற கூலி கிருபையினால் அல்ல 

வே, கடமைப்படி சணிக்கப்படுகிற ௪. 

் அப்படியே ஒருவன் கிரியைக 
௯௪ செய்யாதிருஈதும, ௮வபக்களை 
நீதிமானாக்குகிறவாமேல் விசுவாசம் 
வைப்பானாகில், தேவடுிருபையின் இர் 
மானத்தின்படி. ௮வனுடைய விசுவாச 
மே அவனுக்கு நீதியாக மதிக்கப்படும், 

et 
  ry   கல்ஷவகவசைகைகளைவையய லவ 

  
80. ஒரு காரியத்தின் மூலமானது மரத்தின் வேரைப்போல் மறைவானதாயிருக்கிறது. 

வழி என்பதோ சண்ணுக்கு வெட்டவெளியாய்த் தெரிந்த காரியம். அப்படியே, பழைய 
ஏற்பாட்டு யூசர்கள் வெளிப்படையாய் இருக்ச விருத்தசேசனச் சடங்கினால் நீதிமான்கள் 
ஆகாமல் தங்களுக்கு வாச்குச்சத்சம் பண்ணப்பட்ட உலக இரட்சகர் மேல் விசுவாசமாயிருந் 
ச.தினாலே நீதிமான்களானார்கள், ஆனால் இந்த விசுவாசம் மறைந்திருககிற வேர்போல் 

அவர்கள் நீதியடைறெ தக்கு மூல காரணமாயிருந்தது. உலக இரட்சகர் வந்தபின் ௮வர் 
மேல் விசுவாசம் வைத்து நீதிமான்களாகறெவர்களோ எல்லாருக்கும் வெட்டவெளியான 
பாதையிலே ஈடகூறெவர்களுக்குச் சமானமானவர்கள். ஏனெனில் யேசுரசாதசுவாமி உலக 
இரட்சசன்று தெளிவாய் அறிந்து விசுவிக்கக் கூடியவர்களாயிருக்கிறாகள். 

81. மத். 5௮. 0 வ௪. வியாக்கியானங்காண்க. 

2. நீதிமானுக்கப்பட்டிரப்பாராகில் மனிதர் அவரை நீதிமானென்.று எண்ணினால்; 

8. வேதவாக்கியம் :--அபிரகாமுக்குக் கணக்கற்ற சந்ததியை உண்டாககுவோமெ 

ன்று சர்வேசுரன் அவருக்கு வார் த்தைப்பாடு கொடுத்தபோது அபிரகாம் சர்வேசாரனுடைய 

வாக்கைப் பூரணமாய் விசுவரித்தாரொன்றும் ௮ந்.த விசுவாசம் அவருக்கு நீ Bure எண்ண 

ப்பட்டதென்றும் மோயீசன் வசனிக்கிறார். (ஆதி. ௮, 15. வ௪. 6.) அப்போஸ்தலர் அத் 

வாக்யெத்தை எடுத்துக் கூறும்போது அபிரசாம் ஒரு சமயமாத்.இரமல்ல, சன் ஆயுசுபரியக் 

தம் சர்வேசன் வாக்கை ஈம்பி, அவர் சித்தத்தின்படியே கடக் துவந்ததினாலே அவர் நீதி 
மானானாரொன்டற கருத்தோடே பேசுகமுர். (சரொம்போன்.) ரு 

5. நீதிமானுக்தகிறவர்மேல் விசுவாசம் :--வேத புஸ்.தக)த்தில் gpa Gwe அலலது 
நத்தரில் விசுவாசமாயிருக்கறது என்று சொல்லும்போது 3 ஒருத்தர வாக்கெத்தை விசுவ 

த்.து அவர்பேரில் ஈம்பிச்கையும் கேசமும் வைச்றெதென்று அர்த்தங்கொள்ளும். (கொர் 

னேவியூஸ்). 
~~ செவல யன் சைய ௮ ர 

  

       



  

  

800 உரோமர் &-ம், அதிகாரம். 
  

0. அவ்விதமே இரியைகளில்லாமல் 
சர்வேசுரனுக்கு ஏற்கையாகி, அவரால் 
நீதிமானாக மதிக்கப்படுகிற மனுஷனு 
டைய பாக்கயெத்தின்மேல் தாவிது 
என்பவர் சொல்லுவதாவது : 

7. எவர்களுடைய வுக்கிரமங்கள் 
மன்னிக்கப்பட்டதோ, எவர்களுடைய 

பாவங்கள் மூடப்பட்டதோ, அவர்கள் 

பாக்கியவான்கள். (சக். 81-],) 

8. கர்த்தர் எவன்மேல் ௮வனுடைய 
பாவங்களைச் சாட்டாதிருக்கராரோ, 
அவனும் பாக்கியவான் (என்கிஞா்), 

0. ஆதலால் இகதப் பாக்கியம் விருத் 
தசே.தனமுள்ளவனுக்கு மாத்திரமோ, 
விருக்கசே தன.மில்லா தவனுக்குங் கூட 
உண்டோ ? அபிரகாமுக்கு விசுவாச 
மே நீதியாக மதிக்கப்பட்டதென்று 
சொல்லுகிறோமே. 

10. ௮து எவவிதமாய ௮பபடி மதிக் 

கப்பட்டது? விருத்தசேசனத்திலோ? 
விருத்தசே தனமின்மையிலோ ? விருத் 
தசேதனத்தில் அல்ல ; விருத்தசேதன 
மின்மையிலேதகான் மதிக்கபபட்டத. 

11. அவர் விருத்தசேதனமில்லா 
மல், விசுவாசத்தினாலே அடைநத நீதிக் 
கு முத்திரையாக விருக்தசேசன 

    

அடையாளத்தைப் பெற்றுக்கொண் 
டார். இவ்விதமாய் விருத்தசேதன 
மில்லாமல், விசுவ௫க்கிறவர்களெல்லா 
ருக்கும் ௮வர் தகப்பனாயிருக்கிருர், 
ஆகையால் அவர்களுடைய விசுவாசம் 
அவர்களுக்கு நீதியாக எண்ணப்படுகி 

2௫. (ஆதி. 17-17.) 

12. (அப்படியே) விருத்தசேதனக் 
காரருக்குமல்லாமல், கம்முடைய பிதா 
வாகிய அபிரகாம் விருத்தசேதனமில் 
லாதிருகத காலத்தில் ௮வரிடத்திலிரு 
நத விசுவாசத்தின் தடத்திலே நடக் 
இறவர்களுக்குங்கூட ௮வா விருததசே 

தனத தகப்பனாயிருக்கும்படி. (அத 
முத்திரையைப் பெற்ஞுாா). 

13. அல்லாமலும், உலகமானது ௮வ 
ருக்குக் காணியாட்சியாக இருக்கும் 
என்கிற வாக்குத்தத்தம அ௮பிரகாமுக் 
காவது, ௮வர் சநததஇிக்காவத நியாயப் 
பிரமாணத்தின் முகாநதரத்தைபபற்றி 
யல்ல, விசுவாசததினாலாகிற நீதியைப 
பற்றியே கொடுக்கப்பட்டது. (கலா, 
39-18; எபி, 11-0,) 

11. எனெனில் பிரமாணததைக் 
கொண்டிருக்கிறவர்களே #5650 aut 
எிகளானால், விசுவாசமூம விணாய்ப் 
போம; வாக்குத்தததமும அழிகறு 
போம். 

9. அபிரகாம் எண்பத்தாறு வய தள்ளவராயிருக்கும்போ த. இஸ்மாயேலைப் பெற் 
apt (98). 6-16.) 

10. அதற்கு முந்தியே உன் சந்ததியைக் கணகூன்றிப் பலுகச் சேயவோமென்று 

  
-சர்வேசுரன் அவருக்கு வாக்குத்தச்தஞ்செய்இருந்தார். அரச வாககுத்தத்தத்சை ௮பிரகாம் 
விசுவசித் த, ஈடர்து வர்ததினாலே அவருடைய விசுவாசம் ௮வரை நீதிமானாகனெதென்று 
மோமீசன் சொல்லுகருர், (ஆதி. 15-7.) விருத்தசேதனச் சடங்கோவெனில் அபிரகாம் 
தொண்ணனூற்றொன்பதுவயதாயிருச்கும்போது அவருக்குக் கற்பிக்கப்பட்ட ௧. (HG).17-24.) 
ஆகையால் ௮வர் விருத்தசேதனமில்லாமல் விசுவாசத்தால் ரீதிமானானாரான்று தெளிவா 
இற. (ரொம்போன்.)   

12. விருத்தசேதனம் பெற்ற யூதர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, அதைப் பெழுமல் அபிர : 
கசாமைப்போல சர்வேசுரன் பேரில் விசுவாசம் வைத்து ஈடக்கிற ௮ஞ்ஞானிகளுக்கும் ௮வர் 
தசப்பனாகுருசொன்பதும் ௮ப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் சேவ வார்த்தைப்பாடு பலிக்தததென் 

பதும் இவ்வாக்கியத்தின் கருத்து. (தோமாஸ்) 

  

nectar stalin) tai t= pains ஜலக்வவகைவவை கவு, வடட tener me ~ one செல, ம eee



-கஇனையை உண்டாக்குகின்றது. 

  

; உரோமர் 4-ம் அதிகாரம். 901] 
  

15. நியாயப்பிமாணமோ கோபாக் 
ஏனெ 

னில் நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதவிட 
த்தில் ௮தின் மீறுதலுமிராது. 

16. அகையால் (சுதந்தாமானது) 
விசுவாசத்தினின்று வருகிறது. ௮தஇன் 
நிமித்தம் வாக்குத்தத்கமானது ஈம் 
மெல்லாருக்கும் பிதாவாகிய ௮பிரகா 
முக்கு கியாயப்பிரமாணத்தினால் மாத் 
இிரமல்ல, விசுவாசத்தினாலும் பு.த்திரரா 
இய சகலருக்கும் இருபை வரத்தால் 
உறுஇப்பட்டி ருக்கிறது. 

17. அரேகம் ஜாஇகளுக்கு உன்னைப் 
பிதாவாக ஏற்படுத்தினேன் என்று 
எழுதியிருக்கறபடியே,௮வர் inf &C a0 
ரை உயிர்ப்பிக்கிறவருமாய், இல்லாத 
வைகளை இருக்கிறவைகளைப்போல 
ழைக்கிறவருமாகிய சர்வேசுரனை விசு 
வசித்து, ௮வர் சமூகத்திலே ஈம்மெல் 
லாருக்கும் பிதாவானார். (ஆதி. 17-4.) 

18. ௮வர் ௮கேகம் ஜாதி ஜனங்க 

ளுக்குக் தகப்பனாவாரன்று ஈம்புகிற 
அக்குச் தடையிருநதும், ஈம்பியே விசு 
வித்தார். ஏனெனில் உன் சந்ததி 
௮வ்விகமே அகுமென்று அவருக்குச் 
சொல்லப்பட்டிருஈ,௧௮. (அதி. 15-05.) 

10. ௮வர் விசுவாசத்திலே பலவின 
ராகவுமில்லை ; தான் ஏறக்குறைய _நாறு 
வயதுள்ளவராசக்கொள்ள, தன் சரீ 

  

  

சமுஞ் செத்து, சாராளுடைய கர்ப்ப 
மும் வறண்டுபோயிற்றென்று யோசித் 
தவருமல்ல. 

20. சர்வேசுரனுடைய வாக்குத் 
தத்தத்தின்மேல் ௮வர் சநதேகப்பட் 
டுச் தத்தளிக்கவுமில்லை. அனால் சர் 
வேசுரனைக் கொண்டாடி விசுவாசத் 
இல் உறுதிப்பட்டிருநதார். 

21. எனெனில் ௮வர் என்னென்ன 
வாக்குத்தத்தம்பண்ணுவாரோ, ௮தை 
நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்களுர் என் 
௮ சம்பூரணமாய் அறிந்திருந்தார். 

22. அகையால் அது அவருக்கு நீதி 

யாக மஇிக்கப்பட்டது, 

29. மேலும் அது அவருக்கு நீதி 
யாக மதிக்கப்பட்டதென்று ௮வராக் 
குறித்துமாத்திரம் எழுதப்பட்டதல்ல ; 
GEOG HO SID எழுதப்பட்டிருக் 
இறது. 

24. ஏனெனில் நம்முடைய அண்ட 
வராய யேசுக்கிறீஸ்துகாதரை மரித் 
தோரிலிருஈது உயிரப்பித்தவாமேல் 
நாம் விசுவாசமாயிருந்தால், நமக்கும் 
௮து நீதியாக மதிக்கபபடும், 

25. எனெனில் அவர் நம்முடைய 
பாவங்களுக்காகக் கையளிக்கப்பட்டு, 
நம்மை நீதிமான்களாக்கும்படி. உயிர்த் 
தெழுர் தருளிஞார். 

  

15. இராஜ கட்டளையை அறிக்து மீறுதெறவன் CarureMaee gorsBapar. 

  
இராஜ கட்டளை இல்லாவிட்டால் மீறுகறவனுமில்லை, ஆக்கினை யுமில்லை என்கவேண்டும். 
அப்படிப்போல தேவகட்டளையை அறிக்து மீறுகறவன் சேவமுனிவுக்குள்ளாகறான். 
சேவகட்டளை இல்லாவிட்டால், மீறுெவனுமில்லை, தேவ மூனிவுமில்லை. ஆகையால் 
விருச்சசேசனச் கட்டளையைப் பெருத அஞ்ஞானிகள் இறீஸ்.துவர்களாகும்போ த விரு 

த்தசேசனமில்லாமல் ரீதிமான்களாகழுர்களென்று ஒப்புச்சொள்ளவேண்டியது. (இராம் 
போன்). ” 

2. அர்ச், சின்னப்பர் 8-ம் ௮இகொரத்தில் மனுஷன் யேசுகாதரைப் பற்றும் விசுவா 

சத் இனாலே இலவசமாய் நீ.திமானாக்கப்படுகரானென்று Cur Ss su பிற்பாடு, இவ்வதிகார 

தீதில் ௮தற்கு ௮த் காட்சியாக ௮பிரகாமென்பவர் இரியைகளினாலே அல்ல, விசுவாசத்தி 

ஞாலேயே இலவசமாய் ரீதிமானானாரன்று ௮நேக இஷ்டார்சரங்களினாலும். நியாயங்களி 
லும் காண்பிகருர். அப்போஸ்தலராகய ர்ச். இயாகப்பரோவென்றால், தம்முடைய 

சிருபத்தின் இரண்டாம் ௮.இகாரம் பதினாலாம் வசனச் தொடங்கி இருபத்து சாலாம் வசன 

மட்டுக்கும் மனுஷன் விசுவாசத்தினாலே மா,த்.திரமல்ல, விசுவாசத்தைக்கொண்டு செய்யப் |   
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றோம். எனெனில் துன்பம் பொறுமை 
யையும், பொறுமை பரீட்சையையும், 

யேசுமாதனாப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே | (யாக, 1-3.) 
உண்டாகிற நீதியின் பலன்களை இதிலே 
சின்னப்பர் விவரிக்கிருர். 

2-ம். அதிகாரம். 

1. பரீட்சை நம்பிக்கையையும் உண் 

டாக்குகிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம். 

5. நம்பிக்கையோவென்முல் ஈம்மை 
வெட்கிப்போ கப்பண்ணாது, எனெனில் 
ஈமக்கு அளிக்கப்பட்ட இஸ்பிரீத்துசாக 
துவினாலே தேவ௫ூகேகம் நம்முடைய 
இருதயங்களில் எப்பச்கத்திலும் பொ 

2. அவர் மூலமாய் விசுவாசத்தைக் தியப்பட்டிருக்றேது. 
கொண்டு நாம் இந்த வரப்பிரசாத(ஸ்தஇ 0. இல்லாவிட்டால், நாம் இன்னும் 
இயில்) பரரவேடக்கக் திருபைபெ ற்று, பலவிீ னராயிருக்கும்போ து, குறி தீத 

| 

1. ஆகையால் காம் விசுவாசத்தினா 
லே நீதிமானகளாக்கப்பட்டிருப்பதால், 
கம்முடைய ௮ண்டவராகிய யேசுக்கறீ 
ஸ்துகாதர் மூலமாகச் சர்வேசுாரனோடு 
சமாதானத்தைக் கொண்டிருப்போ 
மாக.   
இதிலே கிலைத்துச் சர்வேகானுடைய | காலத்திலே ௮க்கிரமிகளுக்காகக் இறீ 
பிள்ளை களுக்குரிய மகிமையின் ஈம்பிக் , ஸ்துகாதர் மரிபபானேன் £ (எபி, 9- 
கையால் மேன்மை பாராட்டுகிறோம். | 11; 1. இரா. 58-18.) 
(எபே. 2-18.) 7. நீதிமானுக்காக ஒருவன் மரிக்கிறதே 

9. இதுமாத்திரமல்ல; துன்பங்களி | அரிது. அூலும் ஈல்லவனுக்காக ஒரு 
ல முதலாய் மேன்மை பாராட்டுகி | வேளை ஒருவன் மரிக்கத் துணியலாம். 

  

| 

பட்ட இரியைகளினாலே நீ.திமானாச்கப்படுரொனென்றம், அப்படியே ௮பிரசாமென்பவ 
ருடைய இரியைகளினாலே அவருடைய விசுவாசம் ௮வருக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டசென் 
அங் காண்பிகடுமுர். ௮தினாலே அர்ச், சன்னப்பருடைய போதகமும், அர்ச். இயாகப்ப 
ருடைய போகமும் ஒன்றுககொன் று ௪இராய் இருகறெதென்போமோ? ஒருபோ துமில்?ல. 
இதிலே அர்ச், சன்னப்பர் மோமீசனுடைய பிரமாணத்தின் இரியைகளினாலே மனுஷன் 
கீதிமானாச்கப்படுறொனென்று எண்ணிச்கொண்டிருந்த யூதர்களை மறுத்து, அக்தப் பிரமா 
ணச்தின் ரெியைகளினாலே மனுஷன் நீதிமானாக்கப்படுகற தில்லை, யேசுகாதரைப்பற்றும் 
விசுவாசக்தனாலேயே இலவசமாய் நீதிமானாச்கப்படுகரொனென்று காண்பிக்கமுர். 

அர்ச். இயாகப்பரோவென்முல், மனுஷன் நீஇிமானாகும்படிக்கு யேசுமாதரைப்பற்றும் 
விசுவாசமாத்திரம் போதுமென்றும், விசுவாசச்தோடுகூட புண்ணியக் இரியைகள் ௮வசர 
மல்லவென் நஞ் சாஇத்துக்கொண்டு வரச சல பேர்களை மறத்து, விசுவாசத்தினால் பண் 
ணப்படுறெ தர்மக்கிரியைகள் இல்லாவிட்டால், ௮ந்த விசுவாசஞ் செத்த விசுவாசமென்   றும், பிரயோசனமில்லாத விசுவாசமென்றும், அர்த வெறும் விசுவாசத்தினாலே மனுஷன் 
 8ீதிமானாக்கப்படமாட்டானென்றுங் காண்பித்து, ௮பிரசாம் தன் குமாரனைப் பலியிடத் 
- துணிந்த ரெயையினாலே நீ.இமானாக்கப்பட்டார், இதினாலே அந்தக இரியை அ௮பிரகாமு 
டைய விசுவாசத்தோகூட முயற்சி செய்து, அவருடைய விசுவாசத்தைப் பூரணமாக்கு 
னதென்று காண்பிக்கிறார், ஆகையால் 8-ம் ௮இ. கடைசி வியாக்யொனத்தில் சொன் 
ன.துபோல், மனுஷன் நீதிமானாகும்படிக்குக் ரியைகள் வேண்டியதில்லை என்று அர்ச், 
சின்னப்பர் சொல்லுகிறபோதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே கற்பிக்கப்பட்டிருக்த 
விருத்தசேசன ஆசாரம் பலி முதலிய சடங்குகளைப்பற்றி ௮சைச் சொல்லுொரொழிய) 
விசுவாசதீ இனால் உண்டாகிற தர்மக்சரியைகள் ௮வசரமில்லையென்று ௮வர் போதித்சதா 
கச் சொல்லவும் எண்ணவுவ் கூடாது; ௮ந்த விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற தர்மக்ரியை 

கள் ௮அவரியமாய் வேண்டுமென்று அவரே போ தித் துக்கொண்டு வருகரர். ஆகையால் அர்ச், 
சின்னப்பர் போதகத்துக்கும் அர்ச். இயாகப்பர் போசுகத் துக்கும் அற்பமென்டலும் பின்ன 
(பே தமில்லையென்று அதிக,   
  கர்கள்
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8. ஆனால் காம் இன்னும் பாவிகளா 
யிருக்கும்போதே, குறிக்கப்பட்ட கா 
லத்தில் ஈமக்காகக் இறீஸ்துகாதர் மரித் 
தினாலே சர்வேசுரன் ஈமது பேரில் 
வைத்திருக்கற ௮ன்பை விளங்கப்பண் 
ணுகிரூர். 

9. ஆகையால் இப்போது சாம் 

அவருடைய இரத்தத்தினாலேநீதிமான் 
களாக்கப்பட்டிருக்க, கோபாக்கினைச் 
குள்ளாகாமல், அவரால் இரட்சிக்கப் 
படுவது ௮௧ நிச்சயமாமே. 

10. நாம் சர்வேசுரனுக்குச் சத்து 
ருக்களாயிருக்கையிலே, தேவ சுதனு 
டைய மரணத்தினால் ௮வரோடு சமா 
தானமாக்கப்பட்டிருக்க, சமாதான 
மாக்கப்பட்டபின்பு ௮வருடைய ஜீவ 
னால் காம் இரட்டிக்கப்படுவது ௮இக 
நிச்சயமாமே. 

11. இதுவுமல்லாமல், காம இப்பொ 
முது சமாதானத்தையடையும்படி செ 
ய்த நம்முடைய ஆண்டவராயெ யேசுக் 
இறீஸ் துகாதர்பேரால் காம் சர்வேசுர 
னிடத்தில் மகமை பாராட்டுகிறோம். 

12. இவ்வண்ணமாச ஓரே மனித 
னாலே பாவமும், பாவதீதினாலே மரண 
மும் இவ்வுலகத்தில் எப்படிப் பிரவே 
இக்ததோ, ௮ப்படியே ௮ந்த ஒரு மனி 
தனாலே சகலரும் பாவிகளானபடியினா 
லே,சாவும் சகல மனிதருக்குள்ளும் பா 
ய்கதது. (ஆதி, 8-19; 1 கொ. 15-21.)   

18. (ஆதிமுதல்) நியாயப்பிரமாண 
காலம் வனாயில் உலகத்திலே பாவமிரு 
தது உளளதுகான். ஆயினும் நியா 

யப்பிரமாணமில்லா திருக்தபடியினாலே, 
௮து குற்றமாக (மனிதாமேல்) சாட்ட 
ப்படவில்லை. 

14. ஆூலும் வரவேண்டியவராயிரு 
ந்தவருக்குக் குறிப்பாயிருந்த ஆதாம் 
முதல் தொடங்கி, மோயிீசன் வரைக் 
கும் ஆதாமின் மீறுதலுக்கொப்பாய்ப் 
பாவஞ்செய்யாதவர்களையும் மாணமா. 
ன ஆண்டுகொண்டுவநதது. 

  
15. ஆனால் வரப்பிரசாதத்தின் ௮ள 

வு குற்றத்தின் ௮ளவைப்போல் அல்ல 
Gar; எப்படியெனில் ஒரே மனிதனு 
டைய குற்றத்தினாலே அ(கேகர் மரித் 
தார்களென்னுல், ௮வர்களிலும் ௮இக 
மானபேர்களிடத்தில் யேசுக்கிறீஸ்.து 
நாதராகய ஒருவருடைய இிருபையி 
னாலே சர்வேசுரலுடைய வரப்பிரசாக 
மூம், கொடையும் எவ்வளவோ மிகுதி 
யாய்ப் பெருகயிருக்கறது. 

16. வரப்பிரசாதத்தினாலே (விளைந்த 
பலன்) ஒரு பாவத்தினாலே வஈத பல 
னைப்போல் அல்லவே. ஓரே குற்றத்தி 
னாலே காம் சாபத் தீர்வைக்குள்ளா 
னோம். வரபபிரசாதமோ, ௮0ேக 
பாவங்களினின்று ஈம்மை நீதிமான்ச 
ளாக்குகின்றது. 

| 
| 

  

  

  — 

13. பாவம் குற்றமாகச் சாட்டப்படவில்லை என்பதின் ௮ர்.த்தமாவது மோமீச   னாலே வேதங்கொடுக்கப்படுமுன், மனிதர்களுக்கு எழுதப்பட்ட கற்பனையில்லா திருந்தபடி 

யினாலே, அவர்கள் வேத் சனம், துர் இச்சை இவை முதலிய பாவங்களைப் பெரிய குற்ற 

மாக எண்ணாமல், பயமின்றிச் கட்டிக்கொண்டார்கள். வேதப்பிரமாணங் கொடுக்கப்பட் 

டபின்பு அந்தப் பாவங்கள் வேத கற்பனைகளுக்கு விசோதமென்று அவர்கள் தெளிவாய்க் 

சண்டுணர்ம்தாலும், அவைகளை விட்டொழிப்பதற்கான விசேஷ உதவியைச் கற்பனைக 

ளால் அடையவில்லை. அப்படி ௮.௧ தெளிவுள்ள ௮.றிவோடு செய்த பாவம் HAS பெரிய 

குற்றமாக அவர்கள்மேல் சாட்டப்பட்டது. ஆகையால் வேதப்பிரமாணம் கொடுக்கப்படு 

மூன் ௮தியாமல் பாவத்தைச் கட்டிக்கொண்டவர்கள் அரதப் பிரமாண கொ௫ுகசப்பட்ட 

பின் பாவத்தை அறிந்தே சட்டிக்கொண்டார்கள், இதுவே வேதப்பிரமா ணத்துக்கு மூன 

னிருர் தவர்களுடைய பாவத்துக்கும் பின் வர்.தவர்களுடைய பாவத் துக்கும் உளள வித்தி 

யாசமொழிய சர்வேசுரனுடைய சமுகத்திலே முன்னும் பின்னும் பாவம் பாவக்தானெ 
or ms.   
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"உரோமர் 8ம் அதிகாரம். 

  

  

| 17. எப்படியெனில், ஒருவனுடைய 
| குத்தச்தினலே, அந்த ஒரு குற்றத்தின் 
நிமித்தமாக மாணம் ௮ரசாட்டுசெய்து 

'வந்தால், வரப்பிரசாதத்தையும், வரங்க 
| ளையும், நீதியையும் ஏராளமாய்ப் பெற் 
அக்கொள்ளுகிறவர்கள் யேசுக்கிறீஸ் 

| துகாதர் ஒருவராலே சீவியத்தில் ௮ர 
சாண்டு வருவார்களென்பது எவவள 
(வோ ௮இக கியாயமாயிருக்கின்றது. 

| 18. ஆகையால் ஒருவனுடைய குற்ற 
ட த்தினாலே ௪கல மனிதர்பேரிலும் ஆக் 
கனை த்தீர்ப்பு உண்டானதுபோல, ஒரு 
வருடைய கீதியினாலே சகல மனிதருக் 
கும் உயிர்தரும் நதி உண்டாகின்றது. 

10. ஏனென்றால் ஒரே மனுஷனு 

பாவிகளாக்கப்பட்டதபோல, ஓசோ 
ஒருவருடைய ழ்ப்படி தலினாலே | 
அதேகர்நீதிமான்களாக்சுப்படுவார்கள். 
(பிலிப். 2-8.) 

20. குற்றம் பெருகும்படி நியாயப் 
பிரமாணம் இடையில் நுழைர்தது. 

ஆனாலும் குற்றம் பெருனெ இடச் 
தில் வரப்பிரசாதம் ௮திமிகப் பெரு 
இற்று. 

21. எப்படியெனில் பாவமானது 
சாவைக் கொண்டுவந்து விட்டு அண்ட 
துபோல, வரப்பிரசாதமானது நமது 
ஆண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்துகா தர் 
மூலமாய் நீதிவழியாக நித்திய சீவியக் 

  
  டைய ழ்ப்படியாமையினாலே Chat | OFS FHS, ஆளும்படியாயிற்று, 

21. இந்த அதிகாரத்தின் ௮பிப்பிராயத்தைத் தொகுத்துச் காட்டுந்கன்மையாவது. 
மனுஷன் யேசுக்கிறீஸ்துமாதரைப்பந்திய விசுவாசத்தினாலே இலவசமாய் நீதிமானாக்கப் 
படுகிருனென்று மூன்முாம் நாலாம் அதிகாரங்களில் அர்ச். சனனப்பர் போதத்தபிறகு 
அப்படிப்பட்ட நீதியின் மேன்மையையும் பிரயோசனச்தையும் இதிலே காட்டுரொர். 
1-வது. ஈம்முடைய இரட்சகராக யேசுக்கிறீஸ் துகாதருடைய பேறுபலன்களினாலே சர் 
"வேசுரனோடு சமாசானமாய்ப் போடஇிரோம். 2-வது. காம் சர்வேசுரனுக்குப் பிள்ளேகளாகி 
ற்துர் தவிர, அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்குக் கொடுக்கும் நித்திய பாக்கியத்தை. அடை 
வோமென்றும் ஈம்பிக்கையாயிருக்கிமேம். 8-வது. கஸ்இி துன்பங்கள் அந்தப் பாக்கயெத்து 
க்கு வழியாயிருப்பசால், ௮வைகளிலே சந்சோஷப்படுகிழேம், 4-வது, அந்த ஈம்பிக்கை 
யின் முகார்இரமேதென்முல், நாம் இன்னம் பாவிகளாயிருக்கையிலே யேசுக்ிறீஸ் துராதர் 
ஈமக்காகப் பாபெட்டு மரித்திருக்க, ௮வருடைய இரு இரத்தத்தினால் காம் நீதிமான்களாக் 
சப்பட்டபிறகு, எவ்வளவோ அ௮.திகமாய்த் தேவ கோபாக்னையினின் நு ஈம்மை இரட்சித் த, 
நித்திய2வியச்தைக் கொடுப்பாரொன்பசாம். 5-வது. யேசுக்கிறீஸ்துசாதராலே நமக்குப் 
பெறுவிக்கப்பட்ட நீதியின் ௮வசாத்தையம், மேன்மையையுங் காண்பிக்கத்தச்கதாக ஈம் 
மூடைய கேட்டுக்குக் காரணமாயிருக்சு ஆதாமையும், ஈம்மூடைய இரட்சணியத் க்குச் 
காரணமாயிருந்த யேசுக்கிறீஸ் துமா.தரையும் ஒருவர்க்கொருவரை எதிராகக் காண்பித்து, 
(pt Ser ஆதாம் எல்லா மனிதருடைய கேட்டுக்குச் காரணமாயிருந்த தபோல, இரண்டாம் 
ஆசாமாயெ யேசுக்கிறீஸ் துகா.தர் எல்லா மனிதருடைய இரட்சணியத் துக்குங் காரணமா 
யிருக்கருர் என்கிமுர். பின்னும் முந்தின ஆதாமுக்கும் 2-ம் ஆசாமாஇிய யேசுக்கறீஸ். து 
நாதருக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளைச் தொகுத்துச் சாட்டி, ஆதாம் ஒரேபாவத்தை நமக்குச் 
கொடுத்திருக்க, யேசுக்கிறீஸ் துநாதர் ௮ந்த ஜென்மப்பாவச் தினின்றுமா ச. இிரமல்ல, சகல 
மான பாலங்களினின்றும் ஈம்மை இரட்சித்தாசொன்றும், ஆதாம் தனது பாவத்தால் ஈம் 
மிடத்தில் ஜென்ம நீதியை அழித்துப்போட்டிருக்க, யேசுக்கறீஸ்துசாதர் ௮நத ஜென்ம 
நீ.தியிலும் மிகவும் மேன்மையான நீதியையஞ், சகலமான ஈன்மைகளையும் ஈமக்குப் பெறு. 
வித்தாரொன்றும் விஸ்தரித்துச் காண்பிக்கழுர், அப்படியிருக்க, ஆஇித்தகப்பன் உண்டாச் 
கப்பட்ட ஜென்ம 8 தியின் ௮ தஸ்சைப்பார்ககிலும், Gunso ஸ்துகாதராலே இரட்?க்கப் | 
பட்டவர்களாயிருக்றெ ஈம்முடைய ௮ந்தஸ்து ௮இி௧௪ மேன்மையாயிருக்கறெதென்.ற சொல், 
லச்கூடுமோ ? சந்தேகமறச் சொல்லக்கூடும். அந்த ௮க்தஸ்திலே ஆதிச் தாய் சந்தைகள் 
ஜென்ம கீதியோடும் இஷ்டப்பிரசாத.த்தோடும் இருரந்தார்களென்பது மெய்யே. ஆனால் 
இதின் பதினேழாம் வசனத்இல் சொல்லியிருக்க துபோல, யேசுநாதர் ஈமக்கு நீதியையும் 
'இஷ்டப்பிரசாதத்தையுஞ் சம்பூரணமாய்ப் பெறுவித்தார். ௮2 அந்தஸ்திலே ஆசா | 
   



  
(ம். ௮ இகா ரம், 

இறீஸ்துவர்கள் பாவத்துக்கு மரித்துச் சர் 
வேசரனுக்காசச் €ீவிச்கவேண்டும் என் 
பது. 

1. அப்படியிருக்க, என்னசொல்லு 
வோம்? வரப்பிரசாதம் பெருகும்படி. 
பாவத்திலே நிலைக்கொள்ளுவோமோ? 
(1. இசா, 2-24,) 

2. சுவாமி இரட்சிக்க ! பாவத்துக்கு 
மரித்தவர்களாகிய நாம் இன்னும் ௮தி 
லே சீவிக்கெறதெப்படி.? 

8. யேசுக்கிறீஸ்துகாதர் பேராலே 
ஈமமில் ஞானஸ்ரசானம் பெற்றவர்கள் 
எல்லாரும் அவருடைய மரணத்இனா 
லே ஞானஸ்கானம்பெற்றஜோேம் என்று 
அ.றியாதிருச்கிறீர்களோ 1 

4. தெப்படியெனில்,।9தாவின் மகி 
மையினாலே கிறீஸ்துநாதர் மரித்தோரி 
லிருகது உயிர்த்தெழுஈததுபோல, கா 
மும் புதிதான சீவியமுள்ளவர்களாய் 
நடஈதுவரும்பொருட்டு ஞானஸ்கானத் 
தஇினாலே (பாவத்துக்குச்) சாகும்படி 
௮வரோடுகூட காமும் அடக்கம்பண் 

உசோமர் 0-ம் அதிகாரம். 

  

பவம் 1 alae 
” ம் | 

ணப்பட்டோம். (கலா. 39-97; கொ 
லோ. 9-12; எபி. 1-1.) 

9. ஆகையால் காம் அவருடைய மர 
ணத்துக்கு ஒப்பாக ௮வரோடு ஓட்ட : 
வைக்கப்பட்டவர்களானால், உத்தான 
தீனுக்கும் அவரோடு ஒத்தவர்களாக | 
௮ வரில் ஒட்டவைக்கப்படுவோம். | 

  

0. ஏனெனில் பாவச் சரீரம் அமி 
ந்து, நாம் இனிப் பாவத்துக்கு ௮டிமை 
களாகாதபடிக்கு, நம்முடைய பழைய 
மனிதன் ௮வரோடுகூடச் சிலுவையில் 
அறையப்பட்டிருக்கிருனென்று ௮றிஈ | 
திருக்கிறோம் 

7. மரித்தவனோவெனில் பாவதஇ | 
னின்று (விலக) நீதிமானாக்கப்பட்டிருக் | 

திமுன். | 

8. அகையால் கிமீஸ்துகா தரோடுகூட | 
மரிததோமாகில், இறீஸ்துகாதரோடு 
கூட நாமும் சீவிப்போமென்று விசுவ, 
சிக்கிரம். 

0. ஏனெனில் மரிததோரிலிருநது 
உயிர்த்தெழுகத கிறீஸ்துகாதர் இனி। 
மரிக்கமாட்டாரொன்று அறிநதிருக்கி 
ஷேம். மரணம இனி ௮வரை அுளத் 
தக்கதில்லை. 

  | சீவியத்தை அடைந்த சுபாவமென் நறியவும். 

  
  

  

பாசங்கள் இல்லாதிருந்தது மெய்யே. அனால் இந்த அந்தஸ்திலே காம் யேசுக்கிறீஸ்து 
நாதருடைய பேறுபலன்களைக்கொண்டு ௮வைகளுடனே யுத்தம்பண்ணி ஜெயங்கொண்டு | 
௮.இனால் அளவில்லாத ஈன்மைகளைச் சம்பா இத்துக்கொள்ளுஇறோம். 0-வது. ௮ந்த ௮5 
தஸ்.திலே சீவிய விருக்ஷம் இருந்தது மெய்யே. ஆனால் அதற்குப் பதிலாக நித்திய 
சீவியச்சைச் தருற சீவிய அப்பத்தை யேசுக்கிறீஸ் துகாதர் ஈமக்கு ஏற்படுத்தினார். 
7-வது. அந்த அநர்தஸ்திலே இல்லாத மரணம் இப்போது நமக்கு உண்டு. இந்தச் சரீர 
மரணச்தினின்று யேசுக்கிறீஸ்துசாதர் நம்மை மீட்கவில்லை என்பது மெய்யே. ஆனால் 
யேசுக்கிறீஸ் தகாதர் தம்முடைய இருமரணத்தினாலே ஈம்முடைய ஆத் தமத்துக்குச் சதச 
மான £வியத்தைப் பெறுவித்த துமன்தித் தமது உயிர்த்தலினாலே நமது சாரங்களுக்கும் 
உலக முடிவிலே வரப்போற உயிர்த்தலைத் தம்முடைய மஏமையான உயிர்த்தலுக்கு ஒப் 
பாக ஏற்படுத்தினாான்று அறியவும். 

3. மரணத்தினால் என்பதற்கு மரணததின் சாயலாக என்று அாத்தங்கொள்க. 
யேசுராதர்சுவாமி மரித் துக் கல்லறைக்குள் வைச்கப்பட்டதுபோல, நாமும் தண்ணீ (BS Her 
ஞானஸ்ரானத்தினாலே ௮மிழ்த்தப்படுகிறோம். ஆதி துவக்கத்தில் ஞானஸ்கானங் கொடு 

க்கும்போது தண்ணீரில் ஒரு முழுக்குப் போடும்படி செய்தார்கள். | 

  

6. 'பழைய மனிதன் என்பதும், பாவச் சரீரம் என்பதும் என்னவெனில் ஜென்ம 
பாவச்.இனாலே, தர்ம குணங்கெட்டு, பாவத்.துக்குச் சார்பான பற்று தலையுடைய மலுஷ 
னுடைய சுபாவமாம். புது மனிதனோவென்றால் வரப்பிரசாதத்தினாலே புதிதான ஞான
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| 10. அவர் மரித்ததோ, பாவத்துக் 
சென்று ஒரே விசை மரித்தார். அவர் 
சீவிக்கிறதோவெனில், சர்வேசுரனுக் 
கென்று (எர்காளும்) சீவிக்கிளுர். (எபி. 
9-25.) 

11. அவ்வண்ணமே நீங்களும் பாவ 
த்துக்கு மெய்யாகவே மரித்தீர்களென் 
௮ம், நம்முடைய ஆண்டவராகிய யேசு 
க்ரீஸ் துநா தரிடமாய்ச் சர்வேசுரனுக் 
காகவே சீவிக்கறீர்களென்றும் எண் 

| ணிக்கொள்ளுங்கள். 

12. சரீரத்தின் இச்சைகளுக்கு நீல் 
கள் சீழ்ப்படியாமலிருக் ம்படி., சாவுக் 

குரிய உங்கள் சரீரத்திலே பாவத்தை 
அரசாள விடாதேயுங்கள். 

13. ௮வவண்ணமே உங்கள் ௮வய 
வங்களை அநீதத்தின். எத்தனங்களாகப் 
பாவத்துக்கு ஒப்புச்கொடாமல், மரித் 
தோரிலிருந்து உயிர்த்தவர்களாக உங் 
களைச் சர்வேசுரனுக்கு ஒப்புக்கொடுச் 
த, உங்கள் அ வயவங்களையும் நீதியின் 
நடக்கைக்குரிய எத்தனங்களாகச் 
சுவாமிக்குச் (கையளியுங்கள்), 

14, பாவமானது உங்களை மேற்கொ 
ளளமாட்டாது, ஏனெனில் நீங்கள் 
நியாயப்பிரமாணத்துக்கு ௮ல்ல, வரப் 
பிரசாதத்துக்கே &ழ்ப்பட்டிருக்கிறீர 
கள. 

19. அப்படியானால் என்ன? காம் 
நியாயப்பிரமாணத்துக்குக் கழ்ப்பட்டி 
ராமல், வரப்பிரசாதத்.துக்குக் £ழ்ப்பட் 
டிருப்பசால் பாவஞ் செய்வோமோ ? 
சுவாமி இரட்சிக்க ! | 

76. சாவுக்கு ஏதுவான பாவத்துக் 
கானாலும், நீதிக்கு ஏதுவான சிரவணத் 
'அச்கென்லும், எ.துக்கு நீங்கள் பணி 

| Ag 6 SLI உங்களை அடிமைகளர் 
க்.     

கக் கையளிப்பீர்களோ, அதற்கே றீங் 
கள் அடிமைகளாகப் பணிகிறீர்கள் 
என்று அ௮.றியாதிருக்கறீர்களோ ? 
(௮௬. 8-4; 2. இசா. 2-19,) 

17. ஆூலும் முன்னமே பாவத்துக்கு 
அடிமைகளாயிருக்த நீங்கள் இப்போ 
௮ உங்களுக்கு ௮ளிக்கப்பட்ட உபதே 
சத்தின் சட்டத்துக்கேற்றபடி மனக் 
திரும்பிக் £ழ்ப்படிந்துவருகிறீர்களெ 
ன்கிறதினாலே சாவேசுரனுக்குக் தோ 
தீதிரமுண்டாவதாக | 

18. அப்படியே நீங்கள் பாவத்தினி | 

ன்று விடுதலையாக, நீதிக்கு ௮டி.மைக 
ளானீர்கள், 

19. உங்கள் மாம்சப் பலவீனத்தின் 
நிமித்தம் மனுஷர் பேசும் பாவனையாய் 
இதைச் சொல்லுகிறேன் : முன்னே 
நீங்கள் ௮க்ரம தீதின்மேல் அக்கரமத் 
அக்கும், அசுத்தத்துக்கும் உங்கள் 
அவயவங்களை அடிமைகளாக ஒப்புக் 
கொடுத்ததுபோல, இப்போது பரிசுத் 
ததனத்தை அடையும்படி. உங்கள் ௮வ 

யவங்களை நீதிக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள். 

50. ஏனெனில் நீங்கள் பாவ வ த 
அடிமைகளாயிருந்த காலத்தில் நீ 
யின் ஆதீனத்துக்கு உட்படா இருந்தீர் 
Hor. 

21. இப்போது உங்களுக்கு வெட் 
கக்கேடாயிருக்கிற கிரியைகளினாலே 
அப்போது உங்களுக்கு வந்த பலன் 
என்ன? அவைகளின் முடிவு மரணந் 
sr ever, | | 

22. இப்பொழுதோவெனில், பாவத் 
இனின்று விடுதலையாக்கப்பட்டுச் சர் 
வேசுரனுக்கு அடிமைகளானதினாலே, 
உங்களுக்குப் பலஞாகப் பரிசுத்ததன 
மும், முடிவாக நீ நித்தியசிவியமும்: Seni. 

க்கன்றது,  



... உரோமர் 7ம் அதிகாரம். 

  

  

ப எப்படியெனில் பாவத்துக்குக் 
கூலி மரணமாம், சர்வேசுரலுடைய 
வரப்பிரசாகமோ நம்முடைய அண்ட 

இய சீவியமாயிருக்கன்றது. 

7-ம். அதிகாரம். 
நியாயப்பிரமாணக் கடமையினின்றும், பா 

வத்தின் தோஷத்தினின்றும் இறீஸ்து 
நாதராலே விடுதலையா கிறோம்என்ப தும், 

- பாவச்சார்பானது சோதனைக்குக் கார 
: ணமாயிருக்கறெது என்பதும். 

1, சகோதரரே, கியாயப்பிரமாணத் 
Os அ௮றிந்தவர்களாகிய உங்களுடன் 

வராயெ இறீஸ்து யேசுகாதராலே நித. 

பேசுகிறேன். நியாயப்பிரமாணம் உயி 
சோடிருக்குமட்டுந்கான் மனுஷனை. 
BOR oO ser அ௮றியாதிருக்கிறீர்க 

ளார் 

2. அதெப்படியென்ருல், புருஷ 
னையுடைய ஸ்திரீ புருஷன் உயிரோ 
டிருக்குமளவும் பிரமாணத்தால் கட் 
டுண்டிருக்கிறுள். அனால் அவளு 
டைய புருஷன் மரித்தானாகில், ௮வள 
புருஷனைப்பற்றிய பிரமாணத்தினின்று 
விடுதலையாக்கப்படுகரள். (1, கொ, 
7-39.) 

      
23. இந்த அதிகாரத்தில் அர்ச். சின்னப்பர் ஞானஸ்கானத் தின் மேன்மையையும், 

௮. திலடங்கய ௮.இசயத் துக்குரிய பிரயோசனத்தையும், பேறுபலன்களையும் மிகவுந் தலச் 
கமாகவுஞ் சிறந்த மேரையாகவுங் காட்டுகிருர். அதாவது : 
௨ யேசுநாதர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்ததுபோல, நாமும். ஞானஸ்கானம் பெறு 
தறபோது பாவத்துக்கும், உலகத்துக்கும், ஆசாபாசத் துக்கும் மரிக்கிறோம். .யேசுராதரு 
டைய திருச்சரீரம் ௮டகச்கம்பண்ணப்பட்டதுபோல, சாமும் ஞானஸ்ரசானத்தினாலே பாவ 
தீதிலும் உலகத்திலும் நின்று பிரிக்கப்பட்டு, மறைச்கப்படுகிறோம். யேசுராதர் மூன்றும் 
நாள் புது உயிரடைந்து உயிர்த்தெழுந்ததுபோல, நாமும் ஞானஸ்சானத்தில் புது உயிர் 

(டைந்து உயிர்க்கறோம். யேசுகாதர் தம்முடைய மரணத்தினால் ஈம்முடைய பாவங்க 
|ஞூச்காகப் பிதாவின் நீதிக்கு உத்தரித்து, ஈமக்குப் பெறுவித்த பாவப் பொறுத்தலை ஞான 
ஸ்ரானத்தினால் சம்பூரணமாய் ௮டைதஇறோம். யேசுகாதருடைய திருச் சரீரம் ௮டக்சம் 
பண்ணப்பட்டதனால், காம் உலகத்துக்கு மறைந்தவர்களாய் அந்தரங்க சீவியமாய் நடக்க 
வரப்பிரசாதம் அடைகிமோம். யேசுசாதருடைய உத்தானத்தால்,புது உயிராகெய இஷ்டப் 
பிரசாத சீவியமாய் ஈடச்கப் பேறுபெற்றவர்களாஇமோம். அப்படியே யேசுநாதர் ஒருவிசை 
மரித்து, மரணத்தை ஜெயித்தபின் இனி என்றென்றைக்கும் மரிக்கமாட்டாளொன்டிறது 
போல, ஞானஸ்நானம்பெற்ற காழும் ஒருவிசை யேசுநாதருக்குள் பாவத்துக்கு மரித்து, 
இஷடப்பிரசாசமாகய ஞான?வியத்துச்கு உயிர்த்தபிறகு, இணிப் பாவத்தால் மரிச்கா 
இருக்சச்கடவோம். 

இப்படியே ஞானஸ்கானத் தினால் நித்திய பிதாவின் புத்இரராசகவும், யேசுக்கிறீஸ்து 
நாதருடைய திருச் சரீரத்தோடும் ஐச் துமத்தோடும் ஈம்முடைய சரீரமும் ஆத். துமமும் ஒன் 
திப்பதால், இஸ்பிரீத் துசார் துவுக்கு ஆலயமாகவும் இருக்கும்படி, யேசுக்கிறீஸ் துசாதரால் 
பேறுபெற்றவர்களாகி, அவருடைய ஊழியச் துக்கு ஈம்மை முழு தம் வவிய மனதோடு ஓப் 
புக்கொடுத்திருச்சிறதினால் இணி காம் ஒருபோதும் பாவத்துக்குடன்படாமல், யேசுகா 
தருடைய உயிர்த்த சவியத் துக்கு ஒப்பாய் நடச்கக்கடவோம். ஏனெனில் பாவத்தின் கூலி 
மரணமுமம், ௮இன் முடிவு நித்திய நரகாக்னேயும், ஞான சீவியத்தின் முடிவு சததமான 
சிவியமும், ௮இன் சம்பாவனை நித்திய மோட்சமும் என்று போதிக்கிறார். | 

2-4. Cpse aren s Ga SurwiS gore aWCrra a6) mw Oo gs0 ன் மனுஷனை 
ஆளுகிறதென்று அர்த்தங்கொள்ளலாம். மனுஷன் உயிரோடிருக்றமட்டும் நியாயப்பிர 
மாணம் அவனை ஆளுறெதென்று லர் அர்த் தங்கொள்ளுடருர்கள். BEV HS பிசகு. 
ஏனெனில் 2-ம் வசனத்திலே அர்ச். சின்னப்பர் நியாயப்பிரமாணத்தைப் புருஷ்னாகவும; 
அதற்குச் தழ்ப்பட்டவர்களை மனைவியாகவும் உவமிச் த; புருஷன் செத்தபோ.து மனைவி விடு | 
தலையாக்சப்பட்டிருக்கிறுளென்று சொல்லுற துபோல),கியா யப்பிர மாணமுக சிதி Ov ST i 
ருடைய மரணத்சைக்சொண்டு சாகடிக்கப்பட்டு, அதற்குக் ழப்பட்டிரு5 த கூகாகள அல 

ரைப்பற்திக்கொண்ட விசுவாசத்தினால் அவருக்குச் சொந்தமாகி) நியா யப்பிரமா ணத்தினி | 
ன்று விடுதலையாச்சப்பட்டிருக்பொர்கள் என்று தெளிவாய்க் காட்டுகிறார். ஆகிலும் இந்த: |     
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உட ஆகையால் புருஷன் க மிரோடி 
pansies அவள் வேறொரு புருஷ 

| ணோடிருக்கால், விபசாரி என்னப்படு 
| வாள், அவளுடைய புருஷன் மரித் 

| தால், புருஷனைப்பற்றிய பிரமாணத்தி 
|னின்று அவள் விடுதலையானபடியால், 

வேறொரு புருஷனோடிருந்தாலும் விப 
'சாரியல்ல. 

4. அ௮த்தன்மையே, என் சகோதரரே, 
| நீங்களும் இதீஸ்துகாதருடையசரீரத்தி 

ன் மூலமாய் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு 
மரித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள். ஆனபடி 
யினாலே. சாவேசுரனுக்குக் கனி கொ 
டுக்கும்படி. மரித்தவர்களிடத்தினின்று 
உயிர் த்தவராகய வேறோரு ஆளுக்குச் 
சொந்தமாயிருக்கிறீர்கள். 

௦. எவ்வாறெனில், காம் மாம்சத்துக் 
காளாயிருக்த காலத்தில் நியாயப்பிர 
மாணத்தினாலே உண்டான அசாபாசங் 
கள் சாவுக்கேதுவான சனிகக£க் கொ 
டுக்கத்தக்ககாக, ஈம்முடைய ௮வயவல் 
களில் முயன்று ௮லுவலாயிருந்த.து. 

6. இப்பொழுதோவெனில், கம்மைக் 
கட்டியிருந்த சாவுக்குரிய பிரமாணத்தி 
னின்று விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்க 
றோம். ஆனதால் எழுத்தைப்பாரத்து 
உடந்த பழைய (முழைமைப்படியல்ல, 

| உட்கருத்தைப் பார்க்கிற புதிய முறை 
'மைப்படி (சுவாமிக்கு) நாம் பணிபுரி 

' யக்கடவோம். 

  
7. ஆதலால் என்னசொல்லுவோம்? 

நியாயப்பிரமாணம் பாவமா 2? இல்லை, 
இல்லை. அனாலும், நியாயப்பிரமாணத் 
இன் வழியாயன்றி, நான் பாவத்தை 
அறியேனே. எப்படியெனில் : இச் 
சைப்படாதே என்று நியாயப்பிரமா 
ணம் சொன்னதினாலேயொழிய கான்   

இச்சை என்பதை அறியா இருந்தேன். 
(யாத். 20-17; உபா. 69-21.) ப 

8. கற்பனை வழியாய்ப் பாவத்துக் 
குத் தருணம் வாய்த்தபடியால், பாவம் 
என்னிடத்தில் எவ்வித இச்சையையும் 
மூட்டிவிட்டது. நியாயப்பிரமாணமில் 
லாதபோது, பாவம் செத்துக்கிடந்தது. 

9. ஒரு காலத்திலே கான் நியாயப்பிர 
மாணமில்லா தவனாக உயிர்வாழ்ந்திருக் 
தேன். கற்பனை வந்தபோதோ, பாவத் 
க்குத் திரும்ப உயிருண்டாயிற்று. 

10. ௮தினாலே நான் செத்தவனா 
னேன். உயிருக்கு ஏதுவான கற்பனை 
யே எனக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான 
தாகச் காணப்பட்டது. 

11. ஏனெனில் கற்பனையின் வழி 
யாய்ப் பாவத்துக்குச் சமயம் வாய்க்க 
வே, பாவமானது என்னை வஞ்சித்திழு 
த்துக் கற்பனை வழியாய் என்னைக் கொ 
ன்றது. 

12. ஆகையால் நியாயப்பிரமாணம் 
பரிசுத்தமுள்ளதுதான் ; கற்பனையும் 
பரிசுத்தம், ரீதி, ஈன்மையுரமூள்ளலுதா 
ன். (1. திமோ. 1-8.) 

13. இப்படியானால், ஈன்மையானது 
எனக்கு மரணமாயிற்றோ 1 இல்லை, இல் 
லை. ஆனால் பாவமானது பாவமென்று 
தோன்றும்படி நன்மையின் வழியாக 
எனக்குமாணச்தை வருவித்தது. இவ் 
விதமாய்ப் பாவமானது கற்பனை வ 
யாய் மிதமிஞ்சின பாவவாளியானஜு. 

14, நியாயப்பிரமாணம் ஞானமுள் 
ள காயிருக்கெறதென்று அறிந்திருக்க 
ரோம். நானோ மாம்ச சம்பந்தனாய்ப் 
பாவத்துக்கு அடிமையாக விற்கப்பட் 

டி ருக்கிறேன். 
  

| சலர்களாயிருச்கிருர்சளென்ப அ பயனாம்,   
நாலாம் வசனத்தில் நீங்களும் நியாயப்பிரமாணத் துக்கு மரித்தவர்களாயி sas ர்களென்று 
சொல்லுகிருர் ; அதுவும் உண்மையாயிருக்கிறது. விசுவாசத்தினாலே யேசுசாதரைப் பற் 
திக்கொண்டவர்களுக்குப் பழைய ஏற்பாட்டின் பிரமாணம் செத்ததாயிருக்கிறது. gait 
களாம் யேசுராதரிடத் இல் பெற்றுக்கொண்ட பு.த உயிரால் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரித். 

3... வேதே புருஷனோடிருக்சால் வே புருஷனை விவாகஞ் செய்தால் என் தர்த்தமாம், 
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| _ 15. கான் செய்றெது சான் கருது | ல்ல, என்னிடத்தில் meen 
இிறதல்ல. ஏனெனில் நான் விரும்புகிற | பாவமே அகக் ல. ,௫7 சச 
ஈன்மையுண்டே,, ௮தை கான் செய்கிற 

| தில்லை ; ஆனால் கான் பகைக்றெ இன் 
மை இருக்கெதே, ௮தையல்லோ கான் 
செய்கிறேன். 

al. ஆதலால் ஈன்மையைச் செய்ய 
விரும்புகிற என்னிடத்திலே தின்மை 

ர்க்க Sr OsE niente ஒரு 
| எதாச்சட்டத்கைக் காண் ar 

10. இப்படி சான் வேண்டாமென்கி 99 , "ahi on sof 
றதைச் செய்தால், நியாயப்பிரமாணம் ப லட்ச பவல் உளளமக்க இ 

. J, ; தனைப் பார்த்தால், கான் தேவகட்டளை நல்லதென்று ரான் ஒத்துக்கொள்ள? | 2 “மேல் ரெயட்டடு 
றேனல்லோ ? 20. லை UBS nae இருக் 

றன்,   
17: ஆகையால் இப்போது நான் 23. அனால் என் மனதிலிருக்கிற இக். 

அலல, எனக்குள்ளே TFL BH தத் (தேவ) சட்டத்தோடுபோராடுகிற 
இற பாவமே அசைச் செய்கனெறது. வேஜொரு சட்டத்தை என் அவயவங் 

1.8. என்னிடத்தில் ௮காவது என் | களில் காண்கிறேன். ௮து என் ௮அவய 
மாம்சத்திலே ஈன்மையானது வாசம் | வங்களிலிருக்கற இரக்கப் பாவச் சட்ட 
பண்ணுகிறதில்லையென்று அறிந்இருக் | ததுக்கு என்னை ௮டிமையாக்குகறெது, 

கிறேன். அதெப்படியென்றால் ஈன்மை ! 24. நர்ப்பாக்யெப்பட்ட மனிதன் 
யை விரும்ப என்னால் ஆன்ற; | நானே ! என்னை யார் இப்படிப்பட்ட 
அதைச்செயது முடிக்கவோ எனனால | பாழ்ஞ் சரீரத்தினின்.று விடுவிப்பார்? 
ஏலாதிருக்கன்றது. 95௦ 19 ட டட. 

, , _ 1 85, தேவவரப்பிரசாதந்தான் ஈம்மு 
19. ஏனெனில், on ன் வேண்டுமென் டைய ஆண்டவராகிய யேசுக்கறீஸ்து 

Sp நன்மையைச் செய்யாமல், கான் | நாதர்பேராலே (என்னை விடுவிக்கும்), 
வேண்டாமென்கிற தின்மையைச்செய் ஆகையால் கானே என் மனதினால் தே 

சேன். வப் பிரமாணக்துக்கும், என் மாம்சத் 
20. ஆனால் கான் வேண்டாமென்கி | இனால் பாவப் பிரமாணத்துக்கும் ஊழி 

றதைச் செய்கிறேனாஇில், ௮தை நான | யம் பண்ணுகிறேன். (கலா. 5-7.) 

        
    

25. இந்த ௮இகாரத்திலே அர்ச். சின்னப்பர் ஞானஸ்நானம் பெற்ற யூதர்களைப் 

பார்த்து: ஞானஸ்சானச்தினாலே யேசுகாதரோடுகூட மரித் த, அவரோடு நிச்சய £வியத் 
துக்கு உயிர்த் இருக்கறீர்களென்றும், ஆகையால் பழைய ஏற்பாட்டின் பிரமாணத்தினின்று 
விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்றீர்களென் றும், அந்தப் பிரமாணம் பரிசுத் சருள்ள துமாய், தேவ 

இருபையால் கொடுக்கப்பட்ட துமாயிருந்தாலும், பாவத்தைச் காண்பித்து விலக்னெ இனால், 
பாவம் அ இகரிக்கும்படிக்கு ஏதுவாயிருந்ததொழிய பாவத்தை ச் தவிர்த்தொழிக்க உதவவில் 

லையென் றும், அதனாலே நீங்கள் ௮௫ குற்றவாளிகளாய்ப் போகும்படிக்கு வழியாயிருர்த 
தென்றுங் காண்பிக்கிருர். அதன்பிறகு விசுவாசிகள் யேசுச்சறீஸ் தகா. சருடைய பே.றுபலன் 

களினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டுப் பு துமனிதர்களாய் அவரோடுகூட ஞான சீவியத்துக் 
கு உயிர்த்திருந்தாலும், இன்னும் பழைய மனுஷனாயெ £ழாவ்கிஷம் அவர்களிடச்இில் சீவி | 

கீறெதினாலே, இஷ்டப்பிரசாதத்தால் சீவிக்றெ புதுமனுஷனும், ஆசாபாசத்தினாலே உயி 

ரோடிருக்றெ பழைய மனுஷனும் அவர்களிடம். வாசம்பண்ணி, பு.து மனுஷன் சர்வேசா | 

லுக்கு ஏற்றவைகளையும், பழைய மனுவன் மாம்சத் துக்கேற்றவைகளையும் விரும்புவதினால். 

இருவரும் ஒயாமல் போராடுரொர்களென்றும் இந்த யுத்.தத.தல் புது மனுஷன் தோர்வை. 

'யடையாதபடிக்கு வரப்பிரசாதம் நம்மைக் காப்பாற்திவருறெதென்றும் போ திக்கிழுர், | 
ஆகையால் விபீத்திருச் சல், போராடல், ஜெயக்கொள்ளல் என்னும் மூவித கடமைகள். 

  

     



  

  

- உரோமர். 8-ம் அதிகாரம்... 
  

8-ம். அதிகாரம். 

| மாம்ச வழியைவிட்டு, ஞானவழியாய்ஈடக்க 
இவர்கள் யேசுக்கறீஸ்துசாதராலே நீதி 
மான்களாக்கப்படுகிமுர்கள் என்ப த. 

ப ], ஆதலால் இப்போது இமீஸ்து 
யேசுகா தருக்கு உட்பட்டவர்களா யிரு 

(நீது, மாம்சத்கின்படி ஈடவா தவர்களுக் 
கு ஆக்கினை தீர்ப்பு யாதேனுமில்லை. 

2. ஏனெனில் இறீஸ்து யேசுகா தரி 
டத்திலுள்ள ஞான சீவியத்துக்குரிய 
பிரமாணமானது பாவத்துக்கும் மரண 
த்துக்குமுரிய பிரமாணத்தினின்று என் 
ளை விடுதலையாக்கெது. 

8. எப்படியெனில், மாம்சத்தினால் 
பலவீனமடைந்த நியாயப் பிரமாணத் 
தஇினாலே கூடாதிருந்ததை முடிக்கும்படி 
சர்வேசுரன் தமது குமாரனைப் பாவ 
மாம்சத்தின் சாயலாக அனுப்பி, பா 

தை ஆக்கக்குள்ளாக்கினார். (அப். 
59-88 ; எபி, 9-15.) | 

4, இவ்விதமாய் மாம்சத்தின்படி 
நடவாமல் ஞானத்தின்படி. நடக்கிற. 
நம்மிடத்தில் நியாயப் பிரமாணத்தின் 
நீதி நிறைவேறும்படி அவவண்ணஞ் 
செய்தார். | 

5. மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்க. 
ளுக்கு மாம்சத்துக்குரியவைகள் தான் 
சுவையாயிருக்கின்றது; ஞானத்தின் 
படி. நடக்கிறவர்களுக்கு ஞானத்துக்கு 
ரியவைகள் சுவையாயிருக்கின்றது. .. 

6. மாம்ச சிந்தை மரணமாம். -ஞா. 
னத்தின் சிர்தையோ சீவியமும், சமா 
தானமுமாம். (srg. 6-8.) — 

7. எப்படியெனில், மாம்சத்துக் 
குரிய புத்தி சர்வேசுரலுக்குச் ௪த்.தரு 
வாயிருக்கின்றது. எனெனில் ௮து சர் 
வேசுரனுடைய கற்பனைகளுக்கு ௮டங் 
குகிறதுமில்லை, அடங்கவும் அ௮த்தால் 

  
வத்தினிமித்தம் மாம்சத்தில் பாவக் | கூடாது. (1 கொ. 9-14.)   
  

இறீஸ் துவன்மேல் சுமர்திருக்கறசென்று காட்டுகிருர். 1-வது. இறீஸ் துவன்௮யராமல் 
விழி,ச்திருச்சவேண்டும். ஏனெனில் ௮வனைச் கெடுச்சத்தேடுகிற அசாபாசமென்னும் 
பழைய மனிதனாயெ சத்துரு அவனுக்குள் Gp. sn cor io. He) os). 

2-வது. இறீஸ்துவன் பழைய மனிதனாகிய ௮ந்த ஆசாபாசத்தோடு மரணபரியந்தம் 
இடைவிடாது போராடவேண்டும். ஏனெனில் அந்தச் சத்துரு ௮வனை ஒயாமல் ௭.ர் 
த்து அவனைச் சன் இச்சைகளுக்கு இணங்கச்செய்ய வழிதேடிக்கொண்டு வருகிறது. : 

, 8-வது, இறீஸ்துவன் அவசியமாய் வெற்தியடையவேண்டும். ஏனெனில் இப்படிப் 
பட்ட போராட்டத்தில் ஜெயமாவது, தொல்வியாவத, இரண்டிலொன்று ௫த்இக்கும். 
ஜெயங்கொண்டால் நித்திய சீவியத்தையடைகிரொுன். தொல்விப்பட்டால், நித்திய நரச 
நிர்ப்பர் தங்களுக்குள்ளாகழுன். ஆகையால் இறீஸ்துவனே, இந்த நீடிய போராட்டத்தில் 
8 ௮வதைரியப்பட்டு, மனஞ் சோர்ந்து போகாதே. உன்னால் கூடாதது யேசுகாதரு 
டைய வரப்பிரசாதத்தால் கூடுமென்றும், இரந்த வரப்பிரசாதம் ஈம்மை எவ்வளவோ ஆச்ச 
ரியமானவிதமாய் ஆண்டு, ஈம்மைட் பலப்படுத் இ, எவ்வித தன்டங்களிலும் ஈம்மைச் காப்பா 
தீதி ஈம்மூடைய தலைவரோடு காம் ஒன்றித் திருக்கச் செய்கறதென்றும் இதற்கடுத்த எட் 
டாம் ௮இசாரத்தில் செளிவிகஇரர், 

1. இவ்வாக்யெத்தின் அ௮ர்த்தமாவத : பழைய ஏற்பாட்டின் பிரமாணம் பரிகத்சமுள் 
எதாயிருந்தாலும், மாம்ச இச்சைகளுக்கு இன்னம் அடிமைப்பட்டவர்களாயிருந்த யூசர்ச 

க்கு ௮து கொடுக்கப்பட்டதஇினாலே, அவர்களுடைய மாம்சப் பலவீன த்தினாலே அந்தப் 
ரமாணமும் பலவீனப்பட்டு, ௮இன் நீதியை அவர்கள் நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்களுக் 

குப் பலன் கொடுக்கச் சத் துவமில்லாஇருக்த.து. ஆகையால் சர்வேசுரன் தம்முடைய குமா 
per ute மாம்சத்தின் சாயலாய் அனுப்பி, ௮வர் இரு மாம்சத்திலே பாவத்தை நடுத் 
நிர்ச்துதி சண்டிக் த, சிர்கூலமாக்கெ இனால், மாம்ச இச்சைகளுக்கு ௮டி.மைப்பட்டிருந்த 
யழைய மனிதனை உரிர் தபோட்டு, இஸ்பிரீத் தசார் துவினாலாயெ புத மனுவுனைச் தரித் 
அச்கொண்டிருக்றெ நமக்குச் சர்வேசுரனுடைய கற்பனைகளை: நுசரிப்பத ற்குவேண்டி௰. 
இராணி உண்டாயிருக்தெதென்று அர்த்சமாம். ய் . 

            

   



| 

உரோமர் 8-ம் 

8. கையால் மாம்சத்துக்குட்பட் 
டவர்கள் சாவேசாரனுக்குப் பிரியப் 
படக்கூடாது. 

9. நீங்களோவெனில் மாம்சத்துக் 
குட்படாமல், ஞானத்துக்குட்பட்டிரு 
க்கிறீர்கள். ஆயினும் அதற்குச் சர்வே 
சுரனுடைய இஸ்பிரீத்து உங்களிடத் 
தில் வாசமாயிருப்பது அவசியம், எவ 
னிடத்தில் கிறீஸ்துநா தருடைய இஸ் 
பிரீதீ.து இல்லையோ, ௮வன் அவருடை 
யவன் ௮லல. 

100. கரீஸ்துநகாதர் உங்கள் உள்ளத் 
இலிருப்பாராகில், உங்கள் சரீரம் பாவ 
தீதின் நிமித்தம் மரித்தது மெய்யானா 
லும், உங்கள் ஆத்துமம் நீதியுள்ளதாக் 
கப்பட்டதினாலே உயிர் வாழ்ந்திருக் 
கும். (உரோ, 0-1].) 

1]. அல்லாமலும் 
மரித்தோரிலிருக்துத உயிர்ப்பித்தவரு 

டைய இஸ்பிரீத்து உங்களிடத்தில் 
வாசம்பண்ணுமேயாகில், யேசக்கிறிஸ் 
துநாகரை மரித்தோரினின்று உயிர்ப் 
பித்சவர் உங்களிடத்தில் வாசமாயிருக் 

இற தம்முடைய இஸ்பிரீத் துவின் நிமித் 
தம் மரணத்துக்கு எதுவான உங்கள் 
சரிரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார், (அப், 
8-15: 1, கொ. 6.14.) 

யேசுகாதரை 

12. ஆகையால் சகோதரரே, நாம் 
மாம்சத்துக்கு ஏற்கையாகச் சீவிக்கும் 
படி. நாம் மாம்சத்துக்குக் கடனாளிகள் 
௮ல்லே al. 

13. எனெனில் மாம்சத்துக்கு ஏற் 
கையாகச் சீவிப்பீர்களேயா௫ல், சாவீர் 
கள், அனால் ஞானத்தினாலே மாம்ச 
செய்கைகளைச் சாகடிப்பீர்களேயாகில் 
உயிர்வாழ்விர்கள். 

14, எப்படியெனில், எவர்கள் சர்வே 
சுரனுடைய ஞானத்தால் கடத்தப் படு 
கிறுர்களோ, அவர்களே சர்வேசுரனு 
டைய பிள்காகள,   

  

  

  குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கெது, 4 

் 
ப் 1 

அதிகாரம், 

15. அப்படியே நீங்கள் இரும்பவும் 
பயத்தோடுகூடிய அடிமைத்தனத்தின் 
புத்தியைப் பெருமல், *௮ப்பா பிதா 
வே, என்று கூப்பிடுற சுவிகாரப் பிள் 
ளைகளுக்குரிய புத்தியைப் பெற்றுக் 
கொண்டீர்கள்." (2, தீமோ. 1-7.) 

  
| 

10. காம் சர்வேசுரனுடைய பிள்ளை | 
களாயிருக்கிறோம் என்று இஸபிரீத்து 
சாந்துவானவரே நம்முடைய புத்திக்கு | 
அத்தாட்சி கொடுக்கிரர், 

17. அப்படியே காம் பிள்ளைகளென் | 
ஜல், ச்ததரக்காரராகவும் இருக்கி | 

ரூம். அதாவது: சர்வேசுரனுடைய | 
சுதந்தரக்காரரும், இறீஸ்.துகா தருக்கு | 
உடன் சுதந்தாக்காரராகவும் இருக்கி 
மேம். அயினும் ௮வரோடுகூட மூ । 
மையடையும்படிக்கு ௮வரோடுகூட்ப் 
பாடுபட்டால்கான் ௮ப்படி இருப், 
போம் (£.தீமோ. 2-11.) | 

18. அகிலும் இக்காலத்தின் துன்ப 
துரிதங்கள் இனி ஈம்மிடத்தில் வெளிப் 

படப்போகிற மகிமைக்குச் சரிசகமை 
யானதல்ல என்று எண்ணுகிறேன். 

10. எனெனில் சர்வேசுரனுடைய 
பிள்ளாகள் வெளிப்படு சாட்சியைக் 

காணப் படைப்புகளெல்லாம் அவலோ 

டு காத் துக்கொண்டிருக்கின்றன.   
20. எப்படியெனில், சிருஷ்டிப்பு கன் 

சுய இஷ்டதக்தனொலே அல்ல, தனக்கு 
ஒரு ஈம்பிக்கையைக் கொடுத்து, மாய் 
கைக்குக் கீழ்ப்படுத்தினவரைப்பற்.றி, 

௮நத மாய்கைக்குக் £ழ்ப்பட்டிருக்கி 

DSi. 
21, ஏனெனில் சர்வேசுரனுடைய 

பிள்ளைகளின் ம௫மைச் சுயாசீன த்துக் 
கு உள்ளாகும்படி சிருஷ்டியானது அழி 
வின் ௮டிமைத்தனத்தினின்.று விடு தலை 

யாக்கப் படுமென்கிற நம்பிக்கை ௮ தக் 
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னாயிருக்கும்படி சாவேசுரன் தாம் எவர்: 
களை மூன்னறிந்தாரோ, அவர்களைத் 
தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஓத்த. 
வர்களாவதற்கு முன்னியமகம் பண் 

22. ௮து வனாக்கும் எல்லாச் சருஷ் 
| ஒப்புகளும் விம்மிப் பிரசவ வேதனைப் 
[OG nO ser அ.றிந்திருக்கிறோம். 

23. அவைகள் மாத்திரமல்ல ; இஸ் 
பிரீத்துவின் முத்தின பலனைப்பெற்ற 
।வர்களாகய நாழுங்கூட நம்முடைய 
மீட்பாயெ தேவபுத்திர சுவிகாரத்துக் 
குக் காத்திருக்து, ஈமக்குள் பிரலாபித் 
துப் பெருமூச்சுவிடுகிரோம். (எபே. 

| 1-14.) 

24, எனெனில் கம்பிக்கையினால் 

நாம் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கறோம். ௮ 
னால் காணப்படுகிற ஈம்பிக்கை கம்பிக் 
கையல்ல; ஒருவன் கான் காண்கிறகதை 
ஈம்புவானேன் ? 

2௦. ஆனால் ராம் காணாததை சம்பி 
னால், அதுக்கும் பொறுமையோடே 
காத்துக்கொண்டிருக்கிடம். 

20. ௮வ்வண்ணமே, இஸ்பிரீத்துவா 
னவ்ரும் ஈமதுபலவீனத்தைச் தாங்கிக் 
கொண்டுவருகிஞா, எவ்வாறெனில் 

காம் தக்கபடி மன்முடிக் கேட்கெறதென் 
னவென்று அறியாமலிருக்கிடோம். 
அனால் இஸ்பிரீத்துவானவரே நமக்காக 
வாக்குக்கெட்டா தபெருழுச்சுகளோடு 
பிரார்த்திக்கிளுர், | 

27. இருதயங்களைப் பரிசோ திக்கிற 
வரோ இஸ்பிரீத்துவானவர் விரும்புகி 
'ஐதை அறித்திருக்கிறார். எனெனில் 
இவர் சர்வேசுரனுடைய இத்தக்.துக்கு 
இசைவாக அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்களுக் 
காக மன்றாடிக் கேட்டுஞர், 

28. அன்றியும் சர்வேசரனைச் சே 
கிக்கிறவர்களுக்குச் சகலமும் கன்மைக் 
கேதுவாக உதவுகறதென்று அறித்தி 
ருக்கிரோம். அவர்கள் (தேவ) தீர்மா 
ன.த்சின்படி. அர்ச்சிெயசிஷ்டவர்களாக 
அழைக்கப்பட்டவர்களாமே, 

20. எனெனில் தம்முடைய குமாரன் 
அகேக சகோதாருக்குள்ளே தலைச்ச 

து     

ணிஞை். 

20. எவர்களை அவர் முன்னியமகம் 
பண்ணியிருக்கருரோ, அவர்களையே 
அழைத்தும் இருக்கிளுர். எவர்களை 

அழைத்திருக்கிருரோ, அவர்களை நீதி. 
மான்களாக்கியிருக்கிமுர். எவர்களை 

நீதிமான்களாக்கியிருக்கறொரோ, அவர் 
களை மகிமைப் படுத்தியிருக்கிறார். 

1. இவைகளைப்பற்றி நாம் என்ன 
சொல்லுவோம் ? சர்வேசுரன் நம்மு 
டைய பாரிசமாயிருந்தால் ஈமக்கு 
விரோதமாயிருப்பவன் யார் ? 

32. தமது சொக்தக் குமாரன்மேல் 
முதலாய் இரக்கமில்லாமல், ஈம்மெல் 
லாருக்காகவும் ௮வரை ஓப்புக்கொடுக் 
தவர் மற்றெல்லாவற்றையும் ௮வரோடு 
நமக்குத் தானம் பண்ணாதிருப்பதெப் 
படி ? (௮. 58-10.) 

98. சர்வேசுரனாலே தெரிந்துகொள் 
ளப்பட்டவர்கள் மேல் குற்றஞ்சாட்டு 
இறவன் யார்? அவர்களை நீதிமான்ச 
ளாக்குவது சர்வேசுரனல்லோ? 

34. அவர்களுக்கு ஆக்கினை ததிர்ப்பி 
டுகிறவன் யார்? கிறிஸ்துகாகரோ? 
அவரே (ஈமக்காக) மரித்தவர், பின் 
னும் ௮வரே உயிர்த்தெழுந்தவர்; அவ 
ரே சர்வேசுரதுடைய வலதுபாரிசத் 
இலிருக்கறெவர் ; ஈமக்காகப் பரிக்துபே 
சுகிறவரும் ௮வரே, 

33. அப்படியிருக்கக் கறிஸ்துகாக 
ருடைய இகேகத்தைவிட்டு நம்மைப் 
பிரிக்கப்போறெது யார் £ துன்பமோ? 
கெருக்கடையோ ? நிர்வாணமோ? 
ஆபத்தோ? கலாபனையோ? பயமோ?  
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36. அப்படியே வேதத்திலும்: உமது 
நிமித்தம் காள்தோறும் சாகடிக்கப்படு 
தரோம், கொல்லப்படும் அடுகளுக்கு 
(ஒப்பாய் எண்ணப் பட்டிருக்கிறோம் 
என்று சொல்லியிருக்கிறதே. (சங். 
43-22.) 

37. ஆயினும் இவைகளெொல்லாவற் 
றிலும் ஈம்மைச் சிகேகித்தவமைப்பற்றி 
நாம் வெறழ்றிகொள்ளுகிறவர்களாயிரு 
SBC capi. 

88. எனெனில் சாவானாலும், ஜீவ 
னானாலும், தேவதாூதரானாலும் சத்துவ 
கரானாலும், நிகழ்காரியங்களானாலும், 
வருங்காரியங்களானாலும், பராக்கிரம 
மானாலும், 

80. உயரா்வானாலும், தா ழ்வானாலும், 
வேறெகதச் கிருஷ்டியானாலும் ஈம்மு 
டைய ஆண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்து 
நாதர்மேல் ஈமக்குள்ள தேவ௫கேகத் 
தைகயிட்டு கம்மை விலக்கமுடியாதெ 
ன்று எனக்கு நிச்சயமாயிருக்கிற து. 

0-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் யூதர்களைப்பற்றி விசாரப்பட் 
டது. 

1. இறீஸ்துகாதரிடத்தில் உண்மை 
யைச் சொல்லுகிறேன். கான் சொல் 
லுகிறது பொய்யல்ல என்று இஸ்பி 
ர்த்துசாந்துவினிடத்தில் என் கெஞ்சே 
எனக்குச் சாட்சியாயிருக்கறது. 

2. அ௮தென்னவென்றால், எனக்கு 
மிகுர்ச துக்கமும் என்னிருதயத் துக்கு 
இடையமுத கிலேசமும் உண்டாயிருக் 

கின்றது 
8. மாம்ச உறவின்படி எனக்குப் பர் 

துக்களாகயெ என் சகோதாருச்காக 
நானே இகிறீஸ்துகாதனாலிட்டுச் சபிச் 
சுப்பட்டவனாயிருக்க விரும்புவேனே. 

4. அவர்கள் இஸ்ராயேலராயிருக்கி 
ஞர்கள், புத்தி சுவிகாரமும், மகமை 

    

யும், உடன்படிக்கையும், நியாயப் பிர 
மாணமும், தேவாராதனையும், வாக்குத் 
தத் தீமும் அவர்களுக்கு உடையவை 
கள். 

. ம். பிதாப்பிதாக்களும அவாகளு 
டைய (பிதாக்களாமே), இறிஸ்துநாத 
ரும் மாம்ச ஐக்கியத்தின்படி அவர்க 
ளிட த்திலிருந்து வந்தவர். அவரே எல் 
லாத்துக்கும் மேலாக என்றென்றைக் 
கும் ஸ்துதிக்கப்பட்டிருக்கெ கடவுள் 
அமென். 

0. ஆயினும் தேவ வாக்கியம் வழு 
விப்போனதாக எண்ணத்தக்கதல்ல,. 
ஏனெனில் இஸ்ராயேலரிடமாய்ப்பிறக் 
தவர்கள் எல்லாரும் இஸ்ராயேலரும் 
அலல ; 

7. அபிரகாமுடைய சந்ததியாயிருக் 
இறவர்களும் எல்லாரும் Far Gr san ev 
லவே. ஏனெனில் ஈசாக்கினின்றே 
உனக்குச் சந்ததி அழைக்கப்படும் என் 
று சொல்லப்பட்டிருக்கறது. (ஆதி. 
21-12.) 

8. அதாவது: மாம்சத்தின்படி பிள் 
சோகளானவர்கள் சர்வேசுரனுடைய 
பிள்ளைகள் அல்ல. வாக்குத்தத்தத்தின் 
படி. பிள்ளேகளானவர்களே அவருடை 

ய சந்ததியென்று எண்ணப்படுகிறூர் 
கள். (கலா. 4-28.) 

9. அக்த வாக்குத்தத்தத்தின் வார் 
த்தை என்னவெனில் : கான் மறுபடி 
இந்தக் காலத்திலேயே வருவேன்; ௮ப் 
போது சாராளுக்கு ஒரு புத்திரன் 
இருப்பான் என்பதே. (ஆதி. 18-10.) 

10. அவள்மட்டும்௮ல்லவே ; இரபே 

க்காளும் நமதுபிதாவாகிய ஈசாக்கென் 
பவரால் ஒரே சமயத்தில் (இரு குழக் 
தைகளைக்) கர்ப்பகதரித்தபோது, 
(ஆதி. 25-24.) 

11. குழந்தைகள் இன்னும் பிறவாம 

லும், யாதொரு ஈல்வினை, தீவினை செய் 
யாமலும் இருக்கையில், 
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-:19, சர்வேசுரனுடைய | தீர்மானம் 

இரியைகளின்படியல்ல, DD (pe & ma 
சால் அவர் தெரிர்துகொள்ளுதலின் 
“படியே நிலைநிற்கும்பொருட்டு, 

14. மூத்தவன் இளையவனுக்கு ஊழி 
யஞ்செய்வான் என்று அவளுக்குச் 
சொல்லப்பட்டது. அப்படியே யாக் 
கோபைச் இகேகித்து ஏசாவை வெ 
DSC ger என்று எழுதியிருக்கிற து. 
(ஆதி. 25-28 ; மலக். 1-2.). 

் 14, அகையால் காம் என்ன சொல் 
ஓவோம? சர்வேசுரனிடத்தில் 25 
தீம் உண்டோ $ ஒருபோ துமில்லை, 

15. அவரோ மோயிீசனை நோக்கி ; 
எவன்மேல் இரக்கமாயிருச்கச் இத்த 
மோ, அவன்மேல் இரக்கமாயிருப்பே 
ன்; எவனுக்கு இரங்குவேனோ அவனு 
க்கு இரக்கத்தைக் காண்பிப்பேன் என் 

ரூர். (யாத். 99-19.) 
16. ஆகையால் விரும்புறவனாலு 
மல்ல, ஓடுகிறவனாலுமல்ல ; மனதிரங்கு 
கிற சர்வேசுரனாலே காரியமாஇன்றது. 

17. அப்படியே வேதவாக்கியமும் 
பரவோனை நோக்க ; என் வல்லமை 
யை உன்னிடத்தில் காண்பிக்சவும், 
என்னுடைய காமம் பூமியெங்கும் ௮றி 
விக்கப்படவும் வேண்டுமென்ற நிமித்த 
மாகவே உன்னை உயர்த்தினேன் என்று 
சொல்லியிருக்கறெது. (யாத, 09-16.) 

18. ஆகையால் sor gg Dap 
டம்போல் எவன்மேலும் 3) ri RB npr; 
தமது இஷ்டம்போல் எவனையும் மன 
மிறுகிப்போகவிடுகிஞர். 

19. அப்படியானால், Hat இன்ன 
| மும் முறைப்படுவதேன் £? அவருடைய 
சி,த்த.த்துக்கு எதிர்த்து நிற்திறவன்யார் 
என்று எனக்குச் சொல்லுவாயாக்கும்? 

20. ஒ மனிதனே, சர்வேசுரனுக்கு 
எதிர். த்துச்சொல்ல உ யார்? உருவாக் 

னவனைப் பார்த்து... நீ ஏன் என்னை   MM cee ee see 

| கப்பட்ட வஸ்து தன்னை உருவாக்கி   

இப்படி. உண்டாக்கெய் என்று சொல். 
ஓுமோ? (ஞானா. 16-7.) 

21. குயவன் இரட்டிவைத்இருக்றெ 
களிமண்ணாலே மேன்மையான காரிய, 
த்துக்கு ஒரு பாத்திரத்தையும், ஈன் 
மான காரியத்துக்கு ஒரு பாத்திரத் 
தையும் செய்ய அவலுக்கு அதிகார 
மில்லையோ ? 

22. சாவேசுரன் தமது கோபத்தை 
க்காண்பிக்கவும், தமது வல்லமையை 
விளங்கப்்பண்ணவுஞ் சத்தமாக, 

25. தாம் மகிமைக்காக எத்தனம் 
பண்ணின இருபாபா த்திரங்களின் மேல் 
தமது மகிமைப்பிரதாப திரவியத்தைக் 
காண்பிக்கும்பொருட்டு, கேட்டுக்கே.து 

வாக்கப்பட்ட கோபாக்கனைப் பாத்த 
ரங்களை மிகுந்த பொறுமையோடு ௪௫ 
தீதுவர்இருக்தால், ௮இனாலே என்ன? 

23. (இருபாபாத்திரங்களாகய) நம் 
மை ௮வர் யூதஜாதியாரிட த்திலிருந்து 
மாத்திரமல்ல, புற ஜாதியாரிடத்திலி 
ருந்தும் ௮ழைத்திருக்கிறூர். 

25. அப்படியே ௮வர் ஓசேயின் 
தீர்க்கக்கரிசனத்தில் சொல்லியிருக்க 
ற சாவது: என் ஜனமாயிராததை என் 
ஜனமென்றும், எனக்குப்பிரியமில்லா த 
வர்களைப் பிரியமுள்ளவா்களென்றும், 
இரக்கமடையா சவர்களை இரக்கமடை 
ந்தவர்கள் என்றும் அழைப்பேன். 

(ஓசே, 2-24; 1. இரா. 2-10,) 

20. நீங்கள் என் ஜனங்கள் அல்ல 

என்று அவர்களுக்குச் சொல்லப்பட்ட. 
௮௬௧ இடத்திலேயே அவர்கள் சீவிய 
கடவுளின் பிள்ளைகள் என்னப்படுவார் 
கள் என்கிறார். (ஓசே. 1-10.). 

27. இசையாஸ் என்பவரும் இஸ் 
ராயேலணாக்குறித்து அபயமிட்டுச் 
சொல்லுகிற தாவது : இஸ்ராயேல் புத் 
Baller தொகை சமுத்திரத்தின் மண 
லத்தனையானாலும், மீதியாயிருக்கிறவர் 
கள்தான் இரட்டிக்சப்படுவார்கள். 
(இசை. 10-22.)  
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28. எனெனில் ௮வர் தம்முடைய 
வார்த்தையை நிறைவேற்றி நீதியோடு 
தீர்ப்பார். கர்த்தர் பூமியின்மேல் துரித 
மாய்த் தமது வார்த்தையை நிறைவே 
ற்றுவாரொன்று சொல்லுகிளர். (இசை, 
10-12.) 

29. மேலும் இசையாஸ் முன்னமே 
சொன்னதுபோல, சேனைகளின் சர்த் 
தர் ஈமக்கு ஐர் வித்தைக் ST iT oD 
வைக்காதிருந்தால், நாம் சோதோமை 
ப்போலாக, கொமொராவுக்கு ஒப்பா 
யிருப்போம். (இசை, 1-9.) 

20. அப்படியிருக்க, என்னசொல்லு 
வோம்? நீதியைத் தேடிச்செல்லாத 
புற ஜாதியார் நீதியைக் சண்டடைந் 
தார்கள். இது விசுவாசத்தில் உற்பத்தி 
யாகிற நீதியே, 

31. இஸ்சாயேலரோ நீடுயின் பிர 
மாணத்தைப் பின்தொடாநதும், நீடு 

யின் பிரமாணக்இல் வந்துசே வில்லை, 

09. ஏன் அப்படி? அவர்கள் விச 
வாசத்தினாலல்ல, இரியைகளினாலே நீதி 
மான்களாகலாமென்ராற்போல கடந்த 
இதனாலே, இடறுகல்லில் போய் மோதி 
யடைந்தார்கள். 

33... இதற்கொத்தவண்ணம் : இதோ, 
சீயோன்ககரில் இடறுகல்லையும், தவறு 
தற்கான பாறையையும் போடுகிறேன். 
அதின்மேல் விசுவாசமாயிருக்கிறம எவ 
னும் வெட்கப்பட மாட்டானென்று 
எழுதப்பட்டிருக்கிறது. (இசை. 86-14; 
1. இரா. 4-7.) 

10-ம். அதிகாரம். 

நியாயப்பிரமாணத்தினால் முன்ன ிவிக்கப் 
பட்டவராகிய யேசுசாசனமாை இரட்சகா 
ன்று அ௮றிர்துகொள்ளாத மூசர்களுக் 
காக அர்ச். சின்னப்பர் வேண்டிக்சொ 
ள்ளுஒரர். கியாயப்பிரமாணத்தின் கரி 
யைகளாலுண்டாகும் நீதிக்கும், விசுவா 
சத்தாலாகும் நீதிக்கும் உள்ள வித்தியா 
சத்தை எடுச்துக் காண்பிக்இரார். 

1. சகோதரரோ, (இஸ்ராயேலரா 
இய) அவர்கள் இரட்சணியமடைய   

உசோமர் 10-ம் அதிகாரம். 
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வேண்டுமென்பதே என் இருதயத்தின் 
விருப்பமும், சர்வேசுரனை கோக்க 
(கான் செய்யும்) பிரார் த்தனையுமாயிரு 
க்கிறது. 

2. சர்வேசுரனைப்பற்றி அவர்களுக் 
கு வைராக்கியம் உண்டென்று கான் 
அவர்களைக்குறித்துச் சாட்சிெயஞ்சொ 
ல்லுகிறேன். அனாலும் ௮க்த வைராக் 
இயம் அறிவுக்கு ஏற்றதல்ல. 

5. எப்படியெனில், ௮வர்கள் தேவ 
நீதியை அறியாமல், தங்கள் சுயரீதியை 
ஸ்தாபிக்கத்தேடி, தேவ நீதிக்குத் தங் 
களைக் கீழ்ப்படுத்தாதிருக்கிருர்கள். 

  
1. ஏனெனில் விசுவ௫க்கெர ௨வனும் 

நீதிமானாகும்படிக்குக் கஇிறீஸ்துகாதர் | 
நியாயப் பிரமாணத்தின் கதியாயிருக் 
Bent. | 

5. நியாயப் பிரமாண தீஇனாலுண்டா | 
கிற நீதியை அ நுசரிக்கிறவன் ௮இனா 
லே சீவிப்பானென்று மோயிசன் எழு 
இயிருக்கிரர். (லேவி, 18-5 ; ee. 
20-11.) | 

0. விரவாசத்தினாலுண்டாகிற நீதி 
யைக்குறித்து ௮வர் சொல்லுவதா 
வது: இரிஸ்துகாசரா இறங்கிவரப் । 
பண்ணுவதற்குப் பரலோகத்துக்கு ஏறி 
னவன் யாரான்றும், (உபா. 80-12.) 

  
| 

7. அல்லது கிறீஸ்துநாதரை மரித் 
தோரிலிருந்து ஏறிவரப் பண்ணுவதற் 
குப் பாதாளத்தில் இறங்கினவன் யா | 
சான்றும் உன்னிருதயத்தில் சொல்லா | 
திருப்பாயாக என்கிஞார். | 

| 

8. ஆனால் வே.காசமம் சொல்லுகிற 

தென்ன? இரத வார்த்தையானது 

உனக்குச் சமீபமாய் உன் வாயிலும், 
உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறதென் 
றல்லோ (சொல்லுகிறது). நாங்கள் பிர 
சங்கிக்கிற விசுவாசத்தின் வார்த்தை 
இதுவே. (உபாக. 80-14, 

செப்பிய கஷ்ட வ pene, erent eng |   
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படி, எப்படியெனில், ஆண்டவராகிய 
யேசுகாதரை உன் வாயினால் அறிக்கை 
யிட்டு, சரவேசுரன் ௮வலனா மரித்ே தா 

ரிலிருந்து உயிர்ப்பித்தார் என்று உன் 
இருதயத்தில் விசுவசிப்பாயாகில் இர 
ட்சிக்கப்படுவாய், 

இருதயத்தால் விசுவசிக்கறோம். இரட் 
சணியமடைய வாயால் அ௮றிக்கையிடுகி 
ரோம். 

11. அப்படியே ௮வரை விசுவ௫ிக் 
கிற எவலும் வெட்டகுப்போகமாட்டான் 
என்றுவேதவாக்கியஞ் சொல்லுகிறது. 

உசோமர். 10-ம் அதிகாரம். 

10, எவ்வாறெனில், 8ீதியை ௮டைய' 

12. யூதனெனறும், இரேக்கனென்றும் 
வித்தியாசமில்லை. ஏனென்றால் எல்லா 
ருக்கும் ஆண்டவர் ஒருவரே ; அவர் 
தம்மை மன்முடுகற யாவர் மட்டிலும் 
ஐசுவரிய சம்பன்னராயிருக்கிறுர். 

18. கையால் ஆண்டவருடைய 
நாமத்தை மன்ளாடுகிற எவலும் on, 
சிக்கப் vuOarer. (CarQue. 2-32 

wu. 2-21, 

14. ஆகிலும் தாங்கள் விசுவசியாத 
வளா எப்படி மன்றாடுவார்கள் $ தாங் 
கள் கேள்விப்படா தவரா எப்படி. விசு 
வூப்பார்கள் ? பிரசங்கக்கறவன் இல் 
லாவிட்டால், எப்படிக் கேள்விப்படு 
வார்கள்?   (இசை. 28-10.) 

  

10. நியாயப் பிரமாணச்இன் சடங்குகளை அ௮நுசரிப்பதினால் நீதிமான்களாவோம் 

என்று யூதர்கள் எண்ணியிருந்தார்கள். ஆனால் ௮து அவர்களுடைய தப்பிதமான எண் 

ணமாயிருந்த தொழிய, சர்வேசுரனாலே உண்டாகிற நீதி அவைகளிலடங்கின தல்ல. நியா 

யப் பிரமாணத்தின் முடிவாகய யேசுசாதனாப்பற்றும் விசுவாசமாத் தரமே சர்வேசுரனால் 
| உண்டாகிற நீதியைப்பெறவிக்றெது, பிரமாணத்தின் சரியைகளை ௮றுசரிக்கறவன் ௮ 

னாலே பிழைப்பானென்று மோயீசன் எழுதினது உள்ளது தானே. ஆனால் ௮தினாலே 
மனுஷன் நீதிமானாவானென்று மோமீசன் சொல்லுகறெதில்லை. பிரமாணத்தை ௮றுசரி 

ப்பதினாலே இவ்வுலக நன்மைகள் பூதர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டிருர்ததொ 

ழூிய; ௮ச்தால் நீதிமான்களாவார்களென்று ஒருக்காலும் வாக்குத் தத்தம் பண்ணப்படவி 

ல்லை. மூன்றாம் ௮இிகாரத்தின் கடைசி வியாக்கயொனத்தில் விரிவாய்க் காண்பிக்கப்பட் 
டதுபோல் எக்காலத்திலும் இரட்சகராைப்பற்றும் விசுவாசச்தினாலே மாத்திரம் மனிசன் 

சர்வேசுரனுடைய சமுகத்தில் நீதிமானாக்கப்படுகிரான். இதவே ௮ப்போஸ்தலர் ஈடபடி 
2-ம் ௮இகாரம். 12-ம். வசனத்திலே அர்ச். இராயப்பர் யூதர்களுக்குத் தெளிவாய்க் காண் 

பித்து, அவராலேயன்றி மற்றெவராலும் இரட்சணியமில்லை, ஏனெனில் நாம் இரட்சி 
க்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கம் எவ்விடத்திலும் அவருடைய நாமமல்லாதே வேறே 

நாமம் மணிதர்களுக்குக் கொடுக்சப்படவில்லையென்று சொல்லுகருர், 

தரைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலுண்டாகிற நீதி அருமையான காரியமோ ? யேசுகாசரைப் 
பற்றிக்கொள்ளும்படிக்கு மோட்சத்திற்கு ஏறவும், பாதாளத்திலிறங்கவும் வேண்டுமோ?! இல் 
லையே. we அவனவன் இருசயசத்திலும் வாயிலுமிருக்கிறது. ஒருவன் யேசுகாசனாத் 
தன் இருதயத்திலே விசுவ?ித்து, வாயினால் அறிக்கை பண்ணுவானாகில் ௮த்தாலே 

பின்னும் யேசுகா 

| சர்வேசுரனுடைய சமுகத்திலே நீதிமானாவான். யேசுகசாதரைப்பற்றும் விசுவாசமோவெ | 
"ன்றால் பிரசங்கெகப்படுகிற சுவிசேஷ வாக்கயத் இனால் உண்டாகும். ஆனால் இவ்விடத்திலும் 
இன்னும் பலவிடங்களிலும் சொல்லப்பட்ட இரட்சணியத் துக்கு அவசரமான விசுவாசம் 
யேசுகாதனாயும் யேசுகாதரைச் சேர்ந்த சகலத்தையும் அங்தீகரிக்கற விசுவாசமாகை 
யால், அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை மெய்யாகவே கொண்டிருக்கிறவன் யேசுநாதர் 

போதித்த எல்லாச் சத்தியங்களையும் விசுவசத். த, அவர் கற்பித்த எல்லாக் கற்பனைகளை 

18ம் அதசரித் தச்கொண்டு வருவானென்றமிக.   ர்... 
       



  

உரோமர் 10-ம் அதிகாரம், 

15. அனுப்பப்படாவிட்டால், எப் 
படிப் பிரசங்கிப்பார்கள் 2? இதைப்பற் 
Cu சமாதான சுவிசேஷூத்தையும், 
நன்மையின் சுவிசேஷத்தையும் ௮றிவி 
க்கறவர்களுடைய பாதங்கள் எவ்வள 
வோ அ௮ழகாயிருக்க்றன என்று எழு 
தப்பட்டிருக்னெறது. (இசை, 92-75 
நாகூம், 1-]5.) 

16. ஆயினும் எல்லாரும் சுவிசேஷ 
த.துக்குக் ஜேப்படிறெ.இில்லை. ஏனெ 
னில் இது விஷயமாய் இசையாஸ் என் 
பவர் : அண்டவரே, எங்களைக் கேட்டு, 
விசுவசிக்தவன் யார் என்கிளூர். 
(இசை. 3:3-1; ௮௬. 12-78.) 

17. ஆதலால் விசவாசமானது கேள் 
வலியால் வரும்; கேள்வியோ, கிறீஸ்.து 
நாதருடைய வாக்கியத்தால் ஆகறது. 

18. ஆனால் அவர்கள் கேள்விப்பட 
வில்லையோ என்று கேட்கிறேன்? கேள் 
விப்பட்டார்கள். உலகமெங்கும் ௮வ 
ர்களுடைய சத்தமும், பூமண்டலத 
இன் கடைச் எல்லைவரையில் அவர்களு 
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டைய வார்த்தைகளும் சென்றதல் 
லோ? (சங். 18-5.) 

19, இன்னமும் இதை இஸ்ராயே 
ar அறியவில்லையோ என்று கேட்க 
றேன். (அறிந்தார்கள்.) முக்த மோயி 
சன் உரைக்கறெதாவது : எனக்கு ஜன 
மாகாதவர்கள் மேல் உங்களிடத்தில் கா 
ய்மகாரத்தை மூட்டுவேன் ; மூட ஜன 
த்தின்மேல் உங்களிடத்தில் கோபமூட் 
டுவேன் என்கிருர். (உபாக, 23-31.) 

20. பின்னும் இசையாஸ் சொல்லு 
இறதாவது : என்னைத் கேடாதவர்கள் 
கண்ணிலே கென்பட்டேன். என்னைப் 
பற்றி விசாரியாதவர்களுக்கு வெளிய 
ரங்கமாய்க் காணப்பட்டேன் என்று 

துணிவாய்ச் சொல்லுகிருர், (இசை, 
45-1.) 

21. இஸ்ராயேலனாக் குறித்தோ : 
விசுவசியாமல், மறுத்துப் பேசுகிற ஜன 
ங்களைகோக்கி நாள்முழுதும் என் கரங் 
களை விரித்தேன் என்று சொல்லியிரு 
க்கிருர். 

    

  
  

15. சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கெறெவர்கள் அவசியமாய் ௮னுப்பப்பட்டவர்களாயிருக் 

கவேண்டுமென்று இதிலே அர்ச். சின்னப்பர் போதிககருர். யேசுசாதர் முதலாய்த் தம்மு 

டைய பிதாவினாலே இதற்காச ௮னுப்பப்பட்டேனென்று சொல்லியிருக்றெதுமன் நி, என் 

பிதாவானவர் என்னை அனுப்பினது போல, கானும் உங்களை அனுப்புகறேனென்று சம் 

மூடைய அப்போஸ்தலர்களுக்குத் இருவுளம்பற்றியிருக்கருொன்று அர்ச். அருளப்பர் 

90-ம். ௮இகாரம். 21-ம். வசனத்தில் காண்டுமேம். அப்போஸ்தலர்கள் தங்களிடமாச 

வேறே போத்கர்களை ஏற்படுத்தினதை அப்போஸ்தலர் ஈடபடியின் பற்பல இடங்களில் 

காண்ட்ழேம். அவர்களால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் தங்களிடமாக வேறே போசகர்களை 

அனுப்பிவருவஇனால், அப்போஸ்தலர்கள் காள் தொடங்கி இக்காள்வரைக்குக்சொடர்புவிடா 

மல் திருச்சபைத் தலைவர்களாலே அனுப்பப்பட்ட போசகர்கள் சுவிசேவூத்தைப் பிரசங்க 

துவருகரார்கள். இருச்சபை போதகர்களை அனுப்பும்போது யேசுராதர்சாமே அவர்களை 

அனுப்புகருரென்று சொல்லச்சஉடவோம். ஏனெனில், இதோ) எக்காளும் உலகமுடியர் 

தனையும் உங்களோடே கூட இருக்கிறேனென்று தம்முடைய அப்போஸ்தலர்களுக்குத் 

இருவுளம்பற்றினார். ஆகையால் எர்காளும் தம்முடைய இருச்சபையோடு இருக்றெ யேசு 

நாதர் அதுனெழுக் இருச்சபை அனுப்புறெவர்களைத் தாமுங்கூட ௮னுப்புகராரொன்பது 

சத்தியமாமே, ஆகையினாலே இருச்சபையினாலே அனுப்பப்படாமல், தாங்களாய் வருஜறெ 

போதகர்சளெல்லாருஞ் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்க யேசுகாச.ராலே அனுப்பப்பட்டவர் 

களுமல்ல, ௮இகாரம் பெற்றவர்களுமல்ல. ஏனெனில் யேசுராதர்தாமே அருளப்பர் 10-ம், 

அதிகாரம் முதல் வசனத்இல். வாசல் வழியாய் மந்தையில் துழையாமல், வேது வழியாய் 

அதிலே எஏறுறெவர்கள் கள்ளருங், கொள்ளைக்காரருமாயிருக்இரார்கள் என்று இருவுளம் 

பற்றியிருச்கிறார். 
  “a
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408 உரோமர் 11-ம் அதிகாரம், 
  

11-ம். அதிகாரம். 

யூதர்களில் எல்லாரும் தள்ளுண்டு போன 
இல்லையென்ப தும், புற ஜாதியார் தாங் 
கள் தேவ இருபையால் தெரிர் துகொள் 
எப்பட்டஇனிமித்தம் ௮கங்கரிக்கப்படா 
தென்ப ம். 

1. இப்படியிருக்க, சர்வேசுரன் தம் 
முடைய பிரறஜைகளைத் 'தள்ளிவிட்டா 

சோ என்று கேட்டுறேன். ஒருபோ 
துமில்லை. எப்படியெனில் கானும் 
இஸ்ராயேலன், அ௮பிரகாமின் சந்ததி 
யில் பெஞ்சமீன் கோத்திரத்தில் பிறந 
கவன். 

2. சர்வேசுரன் தாம் முன்னறிகது 
கொண்ட தம்முடைய பிரறைகளைத் 

தள்ளிவிடவில்லை. எலியாஸ் என்பவர் 
| இஸ்ராயேலருக்கு விரோதமாய் எவ்வி 
a சர்வேகாரனை Caras முதையி 
ட்டாரான்று வேதாகமம் ௮வணாப்பற் 

| Dé சொல்லுவதை ௮ ரியீர்களோ? 

3. ஆண்டவரே, உம்முடைய தீர்க்க 
தரிசிகளை ௮வர்கள் கொலைசெய்தார் 
கள் ; உம்முடைய பிீடங்களைத் தகர் 
த்துப்போட்டார்கள் ; நான் ஒருவன் 
மாத்திரம் மீதியாயிருக்கேன் ; என் 
பிராணனையும் வாங்கத் தேடுமொர்கள் 

| என்று முறையிட்டாரே, (2. அர்ச், 
19-10, 18.) 

4. அவருக்குச் சொல்லப்பட்ட 
தெய்வ (தில் என்ன ? பாஹாலுக்கு 
முன்பாக முழந்தாட்படியிடாத ஏழா 
யிரம்பேரை எனக்கு மீதியாக வைத்தி 
ருக்கிறேன் என்,று சொன்னதல்லோ ₹ 2 

5. அப்படியே இக்காலத்திலும் கரு 
பையின் தெரிந்துகொள்கைப்படி மீ 

  

  

  

  

யானவர்கள் இரட்டிக்கப்பட்டிருக்கரு 
ர்கள், 

6. அகிலும் கிருபையினால் (இரட்சி 
க்கப்பட்டவர்கள்) என்முல், கிரியைக் 
ளினால் ௮ல்லவே; இல்லாவிடில் இரு 
பையானது கருபையாயிராதே,. 

7, ஆகையினால் என்ன? இஸ்ரா 

யேல் ே தடினதை அடையவில்லை, தெரி 
நதுகொளளப்பட்டவர்கள் அதை 
அடைந்தார்கள்; மற்றவர்கள் குருடரா 
க்கப்பட்டார்கள். 

8. மந்தப் புத்தியையும், சாணாதிரு 
க்கும்படியான கண்களையும், கேளாதி 
ருக்கும்படியான செவிகளையும் இந்தா 
ள்வரைக்கும் சர்வேசுரன் அவர்களுக் 
குக் கொடுத்திருக்கிமு ன்.று எழுதப் 
பட்டபடியே ஆயிற்று. (இசை, 0: 
29-10; ws. 13-14.) 

9. தாவி தென்பவரோ ் அவர்கள் 

பநதி அவர்களுக்குக் சுண்ணியாசவும், 

பொறியா்கவும, இடறலாகவும், பிரதி. 

தண்டனையாகவும இருக்கக்கடவது. ' 
(em. 68-23.) | 

10. gamaor wart sing. அவர்கள் | 
கண்கள் இருண்டுபோசவும், அவர்கள் 
முதுகு எந்நாளும் கூனிப்போசவுங் 
கடவது என்கிஞா. 

11. இப்படியிருக்க, அவர்கள் விழு 
ந்து டெக்கவோ இடறினார்களென்று 
கேட்டிறேன் : அல்லவே, ஆனால் ௮வர் 
கள் புற ஜாதியாரால் உசோசங்கொள் 
ளும்படி அவர்களுடைய குற்றத்தினா 
லே அந்தப் புற ஜாதியாருக்கு இரட் 
சணியங் கடைத்தது. 

  

11. யூதருக்கு உரோசங் எம்பி, அத்தால் அவர்கள் மனந்இரும்பும்படிக்கு யேசுசா.சரை 
அகர்கள் புறக்கணிச் து.த்தள்ளின குற்றம் அஞ்ஞானிகளுடைய அழைத்தலுக்குக் காரணமா 
யிருந்ததென்ற அர்ச். சின்னப்பர் சொல்லிக்காட்டுகிறார். இதற்கு வியாக்யொனமாக வேத 
பா.ரகர் சொல்லுகிற உவமையாவது : பட்சமுள்ள சகப்பன் தன் நேச மகனை மடிமேல் வை 

sg அணைச் தக்கொள்ளச் கூப்பிடும்போது, அந்தப் பிள்ளை வரமாட்டேனென்று அகலப் 
போவதைக் கண்ட தகப்பன் தர் அன்னியனுடைய மகனைச் கூப்பிட, அந்தப் பிள்ளை ௮வ 

. னிடத்துக்கு ஒடிவரவே, அவனை அந்தத் தகப்பன் பட்சத் துடனே மடியில் ௮ணைத்துக் 
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12. அனால் அவர்களுடைய ao | 19. கான் ஒட்டவைக்கப்படும்படிக்கு 
உலகத்துக்குச் செல்வமும், அவர்களு | அந்தக் களைகள் மூறிபட்டன என்பா ! 
டைய (தொகைக்) குறைவு புற ஜாதி , யோ? 

யாருக்குக் இரவியமுமானால், அவர்க 90, நல்லது, அலிகவாசத்தனெலே 
டைய (தொகை) நிறைவு எவள் அவைகள் முறிபட்டன. நீயோ விர | 

வோ ௮௧ செல்வமாயிருக்கும் ? வாசத்இனால் நிறய், ஞானத்தில்! 

1. புற ஜாதியாராஏய PAE CORE | உயர்நதவனென்று எண்ணிக்கொளளார 

நான் சொல்லுறதாவது. சான் புற ! மல், பயந்து நட | 

ஜாதியாருடைய அ௮ப்போஸ்தலனாயிரு | 91. ஏனெனில் ஈபாவக் இரகளுக் 
க்கிறமட்டும், (அப். 0-1: கலா. 3-1.) | கே சர்வேகரன் மன்னியா திருக்க, | 
1 எப்படியாவது என் மாம்ச இன உனக்கும் ஒருவேளை மன்னிக்கமாட் , 

.தீதாருக்கு உரோசததைஞழூட்டி, ௮வர் | டாராக்கும, 
களில் கலரை இரட்சிக்கலாமோவெ 9௮. அகையால் சர்வேடரனுடைய 

ன்று என் ௮லுவலைப் பாராட்டுறேன். தயவையும கண்டி ப்பையும் பார். விழு 

1. ஏனெனில் அவர்கள் சேதம் நதுபோனவர்கள் மட்டில் சர்வேசுரா 

| உலகத்தை ஜக்கியப்படுக்கிளால், ௮வர் | ௮ுடைய ஈண்டிப/பையும், உண்மட்டில் 

கள் ஏற்றுக்கொள்ள ப்படுகல் என்னமா | அவருடைய கயவையும் பரா, அயி 

Surg? மரிக்கோரினின்று உயிர்த னும் உ நன்மையில் சிலைரின்றால்கான் 
ததுபோலாகுமே, (உனக்குத் தயவு நிலைக்கும) இல்லாவி 

டில் நீயம வெட்டுண்டு போவாய் 

  
  

1(1. ஏனெனில் முதர்பலன் பரிச ஐ 
தமாயிருஈ கால், குவியல் முழுமையம 25. அனால் ௮வர்களும தங்கள் அவி 
அ௮பபடியேயிருக்கும. ௮ ஈரன்மைே ய சவா ௪ தில நிலைகடு காள்ளாவிட்டால், 

Cant nf சுத்தமா பிருஈதால், மிளா ௪ளும் ஒட்ட வைக்க! /படுவார்கள். அவா களை   
। அப்படியேயிருக்கும, ம.றுபடியபுப ஓட்டவைப்பதற்குச் சர், 

17. அ௫லும் ல களைகள் முறிபட் வேரன் வல்லவராயிருக்கிரா 

'டுப்போயிருக்க, காட்டு ஒலிவ LOD LOT 21, ௭ ப்படியெனில், நீ ஈுபாவமாயக் 

  

இய ரீ அ௮வைகளிடமாய் ஒட்டவைக்கப தாட்டு ஓலிவ மரமாயிரூஈதும, ௮இ 

பட்டு, ஒலிவ Lh 1 & Res வேருக்கும சா னின்று வெட்டி எடுக்கபபட்டு, உன் | 

கீதுக்கும் பபங்காளியானாயென்டில், பாவத்துக்கு இசையா த நல்ல ஒலிவ | 

18. கீ ௮ந்த கிளைகளுக்கு விரோத | மரததில் ஓட்டவைக்கபபட்டிருக்கிறா | 
மாய்ப் பெருமை பாராட்டாதே. பெரு | யாகில், / பாவபபடி. (ஒலிவக்கிளைகளா | 

மை பாராட்வொயானால், & வேளாக் | கிய) அவர்கள் தங்கள ஈய ஓளிவமரச் 
தாங்காமல், வேர் உன்னைக் தாங்குகிற | இதில் எவ்வளவோ ௮இக ஈளஞவாய் ஓட் 

கென்று அறிவாயாக, டவைக்கப்படுவாரகள. | 
! 

கொள்ளுறெதைச் சண்டு, மகன் உரோசப்பட்டுச் தானும் சன் தகப்பன் மடியில் PGE I | 
விழுகிற தபோல, சாவேசாரனும் தமது சொந்தப் பிரஜைகளாகிய யூதர்களை இரட்சணி 
யத் தக்கு அழைச்சபோது, அவர்கள் வராமற்போனதைப்பற்றித் தமக்கு அர்கியர்களாயிருக் 

இற அஞ்ஞானிகளை யூதர்களுக்குப் பதிலாகக் கூப்பிட்டு அழைக்க, அவர்கள். சந்தோஷ 
மாச வந்து சர்வேசானுடைய வரப்பிரசாதத்சையும் ஈன்மைகளையும் அடைந்தா/களென்று 
யூதர்கள் கண்டு, கடைசியிலே ஞான உரோசங்கொண்டு யேசுக்கிறீஸ் துகாஈ ரை விசு௨ூப் | 

பார்களென்று அர்த்தமாம். ர ரர 
10. மூதற்பலன். ஒருகுவியல் நெல் முதலிய தானியங்களில் கொஞ்சம் அள்ளி 

மச்சமாகச் சாட்டுிறறைபோது கையிலெடுக்கப்பட்ட ௮௫௧ நெல் மூதற்பலனென்று சொல் 
லப்படும். | 
ய்ய _ ப்ப ல எல கதத க வவ வ 
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25. ஏனெனில் சகோதரரே, நீங் 
களே உங்களை ஞானிகளென்று எண் 
ணிக்கொள்ளாதபடிக்கு, நீங்கள் ஒரு 
இரகசியத்தை ௮றிய வேண்டுமென்றி 

ரக்கிறேன். அதாவது: புற ஜா.தியாரு 
“டைய நிறைவான தொகை உட்படும 
வாக்கும் இஸ்ராயேலில் ஒருபங்கு 
துருட்டாட்டக்துக்குள்ளாயி 
் ரக்கின்றது. 

20. அகையால் இவவிதமாய் இஸ் 
ராயேலானைவரும் இரட்சணியம் ௮ 
டையுப படியாகும, இதற்கொத்தபடி : 

ர ரக! லிருகது அவபக்தியை 
கற்றிச் தள்ளும்படியான ஒருவர் 

| 2யோனிலிரு்து வருவாொன்றும, 

, (இசை. 50-00) 
21 அ௮வாகளுடைய பாவத்னை 

நான் நீக்குமபோது, இதுவே கான் 

| அவாகளுடன் செய்த உடன்படிக்கை 
| ஊென்றும எ முதியிருக்கின்றறு 

28. அவாகள் உங்கள் நிமிகதம் ஈவி 

சேஷதகதின்மட்டில் பகைஞ்ஞராயிருக் 
| கிருர்சகளென்பது மெய்யே, ஆயினும் 
| % தெரிஈதுகொள் ளுதவின்மட்டில பீ (தாக் 
| களின் 9மிச்தம அவர்கள் மி கவும் ௦ நே 
| சதீதுக குரியவர்களாயிருக்கிர்ரர்கள். 

(உபா, 6-31-37 ) 
! 
| 20. எனெனில சர்வேடரனுடைய 
கொடைகளும், HUT LDN F GF DCO Lp 

பபும், (அவருக்கு) விசனமாயிராது. 

50 அப்படியிருக்க, முற்காலத்தி 
லே சாவேசுரன் பேரில் விசவாசமில் 
லாதிருஈத நீங்கள் இப்போது அவர்க 
ளுடைய ௮விசுவாச.த்தினிமிக்கம 5௬ 
பையை அடைநததுபோல, 

31. அவர்களும் இப்போது நீங்கள் 
இரச்கமடையும்பொருட்டு ௮விசுவாடு 
களாய் இருக்கிமார்களென்றாலும், பின் 
னால் ௮வாகளும இரக்கமடையும்படி 
யாகும், 

32... எனெனில் எல்லார்மேலும் இர 
க்கமாயிருக்கத்தக்கதாகச் சாவேசுரன்   

உசோமர் 12-ம் அதிகாரம். 
ory ete 

  

  

  

  

  

எல்லானாயும் அுவிசுவாசத்துக்குள் 
அடைத்துப்போட்டாா, 

33. ஆ, தெய்வ ஞானம், அறிவு 
இவைகளின் இரவிய பொக்கிஷம் எவ், 
வளவோ அழமானத! அவருடைய 
நியாயத் தீர்பபுகள் எவ்வளவோ புத்தி 
க்கெட்டா தவைகளுமாய், ௮வருடைய 
வழிகள் எவ்வளவோ ஆராய்கதறியக் 
கூடா தவைசளுமா யிருக்கின்றன. 

  
4. ௮ண்டவருடைய கருத்தை | 

அறிககவன் யார் £? அவருக்கு அலோச 
னைக்காரனாயிருஈதவன் யார் ? (ஞானா, 
9-13; Qos. 10-15.) 

1௦. தனக்குப் பதில் கிடைக்கும்படி 

அவருக்கு 6 ஏதேனும் முநதக் கொடுக்க 
வன் யா? 

30. சகலமும் ௮அவராலும, ௮வரைக் 
கொண்டும், ௮வரிலும் உண்டாயிருக் 
கின்றது. அவருக்கே என்றென்றைக் 
கும மகிமையுண்ட ரவதாக அபென் 

12-ம். அதிகாரம்.   சின்னப்பா இறீஸ் அவர்களுக்குரிய புண்ணி 

பஙகள் இன்னவென்ற இலே கற்பிச் 
இழுர். 

1. ஆகையால் சகோதரரே, கான் 
கடவுளின் இரச்கததைக் குறிதது உங் 
களை மன்றாடிக் கேட்டிறசென்னவென் 
ல், நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப் பரி 

சுத்தமும், சர்வேசுரனுச்குப் பிரியமு 
மான உயிருள்ள பலியாக ஓப்புக்கொ 
டுங்கள். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க 
புததியுள்ள ஆராதனை. (பிலி. (-18,) 

2. நீங்கள் இப்பிரபஞ்ச த்துக்கு ஏற் 
பைடி. நடவாமல், சர்வேசுரனுடைய 
சித்தத்துக்கு இன்னது நலமாகவும், 

பிரியமாகவும், உத்தமமாகவும் இருக்கி 
po), தன்று அறிர்துகொள ளும்படி உங் 
கள் மனதைப் புதுப்பித்து, உங்களைச் 
சீர் இருத்திக்கொள்ளுங்கள். (எபே, 
9-17: 1. தெ௪. 4-8)  



  

— 2 Crrint 12-) அதிகாரம். 
  

3. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்தி 
னாலே சான் உங்கள் எல்லாருக்குஞ் 
சொல்லுகிறகாவது : வேண்டியஞான 
.தீதுக்கு மிஞ்சின ஞானமுள்ளவர்களா 
(Camm, sora மட்டோடும், 
' அவனவனுக்குக் கடவுள் பகிர்ந்த விசு 
வாசத்தின் ௮ளவுக்கேற்றாப்போலும், 
உங்கள் ஞானமிருக்கட்டும். (1. கொ. 
2-1]; எபே. 4-7.) 

\ 

  

4. அதெப்படியென்னால், ஈமக்குள் 
ளே ஒரே சரீரத்தில் பல ௮வயவங்க 
ளிருக்தும், எல்லா ௮வயவங்களுக்கும் 
ஒரோ தொழில் ௮ல்லாததுபோல, 

3. பலபேசாகிய நாமும் இறீஸ்து 

நாதருக்குள் ஒரே சரீரமாகவும், கனித் 
தனியே பார்த்தால் ஒருவருக்கொரு 
வா் உறுப்புகளாகவும் இருக்கிறோம். 

0. நமக்கு அளிக்கப்பட்ட. வரப்பிர 

சாதத்தின்படியே காம் வெவ்வேருன 

வரங்களை உடையவர்களாகையால், நம் 

மில் இர்க்கக்கரிசன வாமுடையவன் 
விசுவாசப் பிரமாணப்படி. (பிரசங்கிக் 

கக்கடவான்). (1. கொ. ]12-1; 14-85.) 

!. அவ்விதமே தஇிருப்பணிவிடைக் 
காரன் பணிவிடைசெய்வதிலும், உப 
தே௫ிப்பவன் உபதேூப்பதிலும், (௮ப். 
0-1.) 

8. புத்திமதிசொல்லுகிறவன் புத்தி 
மதி சொல்லுவகதிலும், பங்கிடுகிறவன் 
கோமையிலும், தலைமையாய் இருக்கிற 
வன் சவலையிலும, இரங்குபவன் முகம 
லர்ச்சியிலும், தன்தன் வரசக்கைச் 
செலுத்திச்கொண்டுவரக்கடவான். 

0. உங்கள் சிகேகம் பாசாங்கற்றிரு 

ப்பதாக; இன்மையை வெறுத்து, ஈன்   
  

மையைக் கைப்பற்றிக்கொள்ளுங்கள்.. 
(வுமோஸ், 5-15.) 
10. சகோதர சிகேகத்தோடு அன்னி 

யோன்னிய கேசமாயிருங்கள். கனம் । 

பண்ணுவதில் ஒருவரை யொருவர் முச் 
இக்கொள்ளுங்கள். 
இரா. 2-17.) 

11. உங்கள் அலுவலில் ௮சஇியாயி : 
ராமல் மனதில் வேகமாயிருங்கள்; அண் 
டவருக்கு ஊழியஞ்செய்யுங்கள். 

(எபே. 4-3: ].. 
| 

t ) 
i 

12. ஈம்பிக்கையில் ௮கம$ூழுங்கள் ; 

துன்பத்தில் பொ.றுமையாயிருங்கள் ;. 
ஜெபத்தில் நிலைத்திருங்கள். 

13. அர்ச்சிக்கப்பட்டவர் கடைய : 

அ வசரங்களில் (உங்களுக்குள்ள தைப்) 

பகர்ந்து கொடுங்கள். அர்நியருக்கு | 
இடங்கொடுத்து உபசரியுங்கள். (எபி. 
1-3: 1. இரா. 4-9.) | 

14. உங்களை உபத்திரவாப்படுத்.து | 
கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள். ஆர்வ: 
இக்கவேண்டியதேயன்றிச் சபியாதே 
புங்கள். (மத், 5-14,) | 

15. மகிழுவாரோடு மகிழ்ந்து, அழு. 
வாரோடு அழுங்கள். | 

16. aja rn om cmoud ஏுகசிந்தனை : 

புள்ளவர்களாய் இருங்கள். பெருமை: 
யானவைகளைச் சிர்தியாமல், தாழ்மை: 
யானவர்களோடு ஓக்துகடங்கள், உங் ! 

களையே புத்தசொலிகளென்று எண்ணா. 
இருங்கள். 

17. எவனுக்கும் இன்மைக்குப் பதில் 

இன்மைசெய்யாதேயுங்கள். தேவசமு 

கத்திலுமன்றி, சகல மனிதர் முன்பாக 
வும் கன்மையைக்கோரி நடங்கள். (2. 

சொரி. 8-21.) | 
  

அதியவும்.   6. வேதத்திலே சீர்க்கதரிகெளென்றும், தர்ச்கசரிசனமென்றும் பேசும்போது வருங் | 

காரியங்களை முன்னறிர் து சொல்பவர்களைமா த். இ.ரமல்ல, சுவிசேஷத்தைப் பி.ரசங்கிக்கிறவ | 

ர்களையும், ௮தின் பொருளுக்கு வியாக்யொனஞ் செய்கிறவர்களையும குநிச்சிறசென்று ! 

அப்படியே மத்தேயு 7-ம் ௮.இி, 15-ம் வசன த்தில்: ser ஈடுவி | 

தோலைப் போர்த்திக்கொண்டு வருகிற கள்ளத் தர்க்ககரிசிகள்மட்டில் எச்சரிக்கையாயிரு | 

ங்களென்று சொல்லும்போது கள்ளப்போதகர்களைப்பற்தியே சொல்லியிருக்கிறது. 

உங்கள் ஈடுவில் ஆட்டுத் |



  

உரோமர். 18-ம். அஇகாரம், 
  

18. கூடுமானால் உங்களாலானமட் 
டும் சகல மனிகரோடும் சமாதானமா 
 யிருங்கள். (எபி. 12-14.) 

10. மிகவும் பிரியமானவர்களே, பழி 
வாங்காமல், கோபத்துக்குத் தணிந்து 
போங்கள். ஏனெனில் பழிவாங்குதல் 
எனக்கு உரியது; நானே பதில்செய்வே 
ன் என்று கர்த்தர் சொல்லுவதாக (வே 

தத்தில்) எழுதியிருக்கின்றது. (எக்கி. 
28-1 ; உபா. 82-35.) 

20. உன் சத்துரு ப௫ித்திருந்தால், 

YU MEG ௮ன்னம் இடு ; தா௫த்திருந் 
தால், ௮வலுக்குப் பானங்கொடு, இப் 

' படியே நீ செய்வதால், அவன்தலையின் 
! Cue அக்கினித்தணலைக் குவிப்பாய், 
| 
' (பழ. 25-21.) 

    
21. தன்மையானது உன்னை ஜெயி | 

க்சவிடாதே. ஆனால் நீயே இன்மை 

யை நன்மையால் ஜெயிப்பாயாக, 

19-ம், 

அதிகாரிகளுக்குக் உ ழ்ப்படி.பவேண்டுமென் 
தும், பிறரைச் சநேடுக்கவேண்டுமென் 
றும் கற்பிக்கருர், 

அதிகாரம். 

1, எந்த மனுஷனும் மேலான ௮இ 
EOP AROS பணிந்துஈடச்சுக்கட 

வான். எனெனில் சர்வேகரனாலே உண் 

டாயிராத அதிகாரமில்லை. ஆகையால் 

உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் சர் 

வேஈரனால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின் 
றன. (ஞானா. 0-1; 1. இரா. 2-1.) 

aa ௮ப்படியி ஈக்கு அ.திதா ர்த்மை 

எதா த்துகிற்கிறவன் சர்வேகரன் ஸ் 
தாபிதத ஏற்பாட்டை எதிர் ததுகிற் 

துன். அப்படி எதிர் தீதுநிற்கிறவர் 
கள் தங்களுக்குக்தாங்களே ஆக்கினை த் 

தீர்வையை வருவித்துக்கொள்ளுகிரார் 
கீள். 

  

20. 
அவன் இருகயச்தில் மூட்டி விடுக அக்னி! யாயிருக்கும். 
னியால் ௮வன் வேகா திருப்பானாகில், கடைசிராளிலே அது அவனைச் சுட்டெரிக்கும் ஈர 
காக்கினியாக மாதிப்போமென்று அர்த்தமாம். 

        

  

      
உன் சத்துராஇக்கு 8 செய்ற ஈன்மைகள் ௮வன் உன்னைச் சிநே௫க்கும்படிக்கு 

9. அன்றியும் ௮திகாரிகள் ஈன்மை 
செய்கிறவர்களுக்கல்ல, இன்மை செய் 
இறவர்களுக்கே பயங்கரத்துக்குரிய 
வர்களாயிருக்கிரர்கள். ஆகையால் நீ 
௮ இகாரத்துக்குப் பயப்படாஇருக்க। 
வேண்டுமோ? ஈன்மையைச் செய, 
அப்போது ௮ இனால் புகழ்ச்சியை 
அடைவாய், 

  
| 

| 
1. எனெனில் ௮ வன் உன் ஈன்மைக் | 

காகவே, தேவ ஊழியனாயிருக்கிறான்... | 
ஆனால் ம் தின்மையைச்செய்தால், YF | 
சத்தோடிரு. ஏனெனில் அவள் பட் 

டயத்தை விருதாவில் ars Bgl OGM coor 

(9. (1 ரக்றெவனல்ல. அவன் தேன் அளி 

யன், கெடுதிசெய்றெவனைக் Cans 

தோடு பழிவாங்குகிறவன். 

5, அகையால் நீங்கள் கோபாக்கினை, 

பினிமி த்தம் மாதி இரமல்ல, மனச் சாட். | 

சயினிமித்தமும் அவ௫ூயமாய்ப் பணி | 

mone 

இத ற்காக வ நீங்கள் பகுதஇயுஞ் | 

Sess boars தீர்கள். எனெனில் ! 
அவர்கள் இந்த வேலையைப்ட பார்ப்பதி! 

லே சர்வேசா னுடைய ஊழியாகளா 
பிருக்கி ர கள். 

7. ஆகையால் சகலருக்கும் சல்ல 

செ: aN BIE Bol! + Ga 
கரிய LJou FH ud குதி 

வண்டியவைகளைச் 

பகுதிக்கு ட தீர்வை 

க்குரியவலுக்குக் இரவை ; ‘sed ae | 

கூரியவ னுக்கு அச்சம் ; சங்கைக்குரிய | 

| 
| 

|.) 

6, நீங்கள் ஒருவரையொருவர் சுமந 

இக்கவேண்டிய கடன் நீங்கலாக, மற்ற 
எந்த விஷயத்திலும் கடன்காரராகா 
தேயுங்கள். ஏனெனில் பிற்னைச் சிகே 

இக்றெவன் எவனோ, ௮வனே வேதகற் 

பனையை நிறைவேற்றினவன். 

வனுக்குச் சங்கை. (மத், 22-2 

  

அப்படி.யே அந்தச் சிரேகாக்கி  



emcee பக etna tO மையமும். அஷ வடக வ ee நெ வல்வை ம 

0. அ௮தெப்படியென்முல், விபசாரம் 
பண்ணாதிருப்பாயாக, கொலைசெய்யா 
திருப்பா யாக, களவா .திருப்பாயாக, 

பொய்ச்சாட்டு சொல்லா இருப்பாயாக, 
'இச்சைப்படா இரு பாயாக (என்ற 

கற்பனைகளும்) இன்னும் வேறெந்தக் 
கற்பனை உண்டானாலும், அவையாவும் 

உன்னை நீ சிகேட௫ிக்குமாப்போல, உன் 

பிறனையுஞ் இகநேகிப்பாயாக என்டு 

ஒரோ வாக்கியத்இல் கொகுக்கப்பட்டி 

ருக்கின்றது. (யாத். 20-11: லேவி, 
19-18: மத். 21-20.) 

11. பிறசிகேகம் ஒரு பொல்லாங் 
சையுஞ்செய்யாது; அகையால் ௫கேக 
மான வேத கற்பனைகளின் பூண 

  
நிழைவேற்றமா மே. 

Ll. இன்னும இவையெல்லாம கால 

505 YO» a கிறைவேற்றுங்கள். 
ஏனெனில் இதோ, காம் நிந்திரையை 
விட்டு எழுநஇருக்க நேரமாயிற்று, 
வனெனில் நமது இரட்சணியம நாம் 

விசுவ௫க்கத்சொடஙகின காலத்தை 

விட இப்போது ௮இர, சமீபத்திலிருக் 

'இன்றது. (லூக். 12-515 ot. 5-14) 

12. இரவு ஏற்கனவே சென்றுபோ 

।யிர்று: பகலோ சமீபமாயிற்று. அகை 
யால் இருளின் இரியைகளைக் தள்ளி 
ALD, ஓளிபின் ஆயுதங்களைத் wills 

' துக்சொள்ளுவோமாக, 

| 13 பகலில் உடபபதுபோல யோக் 

Bue லிகளாய் மடபபோமாக. விருட் 

துகளிலும், கடி வெறிகளிலும, படுக் 

கைகளிலும, காணக்கேடகளிலும், வா 
தாட்டத்திலும், பொழுமையிலும் 
செல்லாமலும், (க, 21-31.) 

11. இச்சைகளுக்கு ஏதுவாகச் ௪ 
ரத்தைப் பேணமலும், ஆண்டவராகிய 
 யேசுக்சிரிஸ்துசமாதரைப் பூண்டுகொள் 
ஞுங்கள். (காலாத். 5; 10; ] இரா, 

| 9-11.) 

உரோமர் 14-ம் ௮இகாரம். 

      

| 
| 

| 

! 

ணன் 
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14-ம். அதிகாரம். | 
விசுவாசத்தில் பலவான்கள் பலகீனனா ஏதி 

க க்கொள்ளவேண்டுமென்ப தும், பிறருக் 
கு இடறலாயிருக்கப்படாதென்ப தும், 

J. விஈுவாசத்டுல் பலவினமா பிரூக் 

தஇறவனுடைய எண்ணங்களைப். DEO & 

தாக்கியொமல், ௮வனை ஏற்றுக்கொள் 
கரங்கள். 

3. ஏனெனில், ஒருவன் ௪5/01 தமர் 
குதக்தையும் உண்கலாமென்றுஎண் ணு 
Bipot, பலவீனனோ மாக்கறிகளைப் 
புசிப்பான். 

1. புசிக்கிறவன் புசியா இருப்பவளைப் 
புறக்கணியாதிருப்பானாக. . புசியாட 

ருப்பவனும் புசிக்கிுவனை௪ தீர்வை 
யிடா திருப்பானாக. ஏனெனில சர்வே 
சரன் அவனை வ.ற்.றுக்கொண்டிருக்க 
(agit ச 

], மறிஷெருவனுடைய ஊழியக்கா 

ரன்மேல் தீர்பபிடுகிறகற்கு நீ யார்? 
௮வன் நின்ரா௮ஞ் சரி, விமுகதாலுஞ் ' 

சரி எஜமானுக்கென்றே.  அயினும் 
அவன் கிம்பான்; சர்வேகரன் அவனை | 
நிலைநிறு5க வல்லவராயிருக்கிறர். (யா 

ப், |. | 3.) 

1. அவ்வண்ணமே ஒருவன் காள். 
விக்தியாசம் பா ர்க்கிருன். அன்னொ | 

வன் எல்லா ந(கயும் ஒமோ சீராய்! 
மடுப்பான்,. அவனவன் ரன் எண்ணத் | 
இல் பூரணமாய் 5) 1) 5 FL ONT OOF. 

0. காள் விழ்தியாரப (1 ர்க்கிமவன் 

ஆண்டவரை 9 குறித்து 1 பா ர்க்கிரன். 
. “7B டி எ 

aM NIDE mat ath சர்வேஃரனுச்குத் 
ey ௬ ச ம ட * . 

தோஸ்தஇிரஞ்செலுத்,தவஇனால், அண் | 
LAG GH sh BF சாப்பிடுகிருன். 

சாப்பிடாதவனும அண்டவரை க்குறித 

துச் சாப்பிடா இரு ஐ, கடவளுக்குகு 
> ran mcr a we 765 தோல்திஞ்செயகி ரன். 

[ 

| 
| 
| 

| 

7. எனெனில் நம்மில் ஒருவனும் 

கனக்கென்.று £விக்கிறதுமில்லை, ஒரு 
வனும் தனக்சென்று மரிக்க துமில்லை,



கிக்... உரோமர் 14ம் அதிகாசம். 
  

8. அனால் காம் சீவித்தாலும், ஆண் தீட்டுள்ளஅு ஒன்றுமில்லையென்று கரத் | 
டவருக்கென்றே சிவிக்கிறோம்; மரித் | தராகிய யேசுக்கிறீஸ் துகா தரிடத்தில் 
தாதும், ஆண்டவருக்கென்றே மரிக்கி | றிந்து நிச்சயித்திருக்கிறேன். (மத். 

அகையால் சாம் சீவித்தாலுஞ் | 15-11.) — 
og மரித்தாலுஞ்சரி ஆண்டவருக்கே 
சொந்தமாயிருக்றோம். 

a 

Lo. pion போஜனத்தினிமித்தம் 
உன் சகோதரன் கஸ்இப்படும்படியா 

0. இப்படியே கறீஸ்துகாசதரும் மரி | னால், பிறசிகேகத்இன்படி. நடக்கிற 
தீதோருக்கும் சீவியருக்கும் கரத்தரா | வனல்ல. இறீஸ்துகாதர் ௮வனுக்காக 
பிருக்கும்பொருட்டே மரித்து, உயிர்க்  மரித்திருக்கையிலே, நீ உன் போஜனக் 
இருக்கிஞர். (2. கொ. 5-10.) இனிமித்தம் ௮வனைக் கெடுக்காதே. 

(1. Gar. 8-11.)   
10. அப்படியிருக்க, நீ உன் சகோ 

தரன்மேல் திர்ப்பிடுகிமதென்ன ? ௮ல் 16. ஆகையால் ஈம்முடைய நன்மை 
லது உன் சகோ தானைப் புறக்கணிக்கி | தாரஷணிக்கப்படாதிருப்பதா ௧. 

| ததென்ன? நாமெல்லாரும் கிறிஸ்து ட. ட்ட 
' காதருடைய நியாயாசனத்துக்கு முன் lV. FAC UR T peo இசாச்சியம் 

' பாக நிழ்போமே. அனனமும் பானமும் அலல ; ௮து நீதி 

11. ஏனெனில், சரஞ்லயர் காமே, | [அட தனமும், இஸ்ட ததுசாத்து 
ட்ட தத் ட்டு னிடததில் ௮கமகிழ்ச்சியுமாய் இருக் 
'ஏல்லா முழங்கால்களும் ஈமக்கு முன் ன்றது. 
பாக முடங்கும், எல்லா காவும் சர்வே 

| FIG ஸ்து க்கும் என்று ஆண்டவர் 18. இவ்விதமாய்க் இிறீஸ்துகாத 

| சொல்லுகிஞுொன் று 'எழுஇயிருக்கற ரைச் சேவிக்கிறவன் சரவேசரனுக்கு 
(து. (இசை, 05-24 ; பிலோ. 3-1.) உகந்தவனும், மனிதரால் அ௮ங்கேரிக்கப் 

| பட்டவனுமாயிருக்கிறான். 

  

    
  12. ஆகையால் நம்மில் ஒவ்வொரு 

வனும் தன்னைப்பற்றிச் சாவேசுரனுக் 
(He கணக்கு ஒப்பிப்பான் 19. ஆகையால் சமா தான த்துக்குரி 

o ப் (இரண . யவைகளை நாடி, ஈல்விரு தீதிக்குரியவை 
13. இதினாலே காம் இனிமேல் ஒரு | களை ௮ன்னியொன்னியமாய்க் காத்து 

வருக்கொருவர தீர்ப்பிடாதிருப்போ வருவோமாக. 
மாக; அனால் நீங்கள் உங்கள் சகோ 
னுக்கு இடறலாய் அல்லது தர்மா இரி 20. போஜனத்தினிமித்தம் சர்வே 

கையாயிருக்கப்படாதென்று முக்கிய அறும் வேலையை அழித்துப் 

மாய்க் தீர்மானிகத்துக்கொள்ளுங்கள் . போடாதே. ChB பதாரத்தமும சத 
கமுள்ளதென்கிறது உளள BI BM COT. 

14. ஒரு பொருளைத் தீட்டென்று | ஆயினும் இடறலுக்கேதுவாகப் பு௫க்கி 

எண்ணிக்கொள்ளுகிறவனுக்கு அது | றவனுக்கு அது தீங்காகும், (தத்து, 

தீட்டாயிருக்கககொழிய தன்னிலே | 1-18.) 

10, இறீஸ் தவர்கள் ஒருவரோடொருவர் தர்கசெ௫றதையும், பொரறாமைப்படுகிறதையும் 
ஒருவன் செய்கிறதை மற்றொருவன் ஈடுத்தீர்க்கிறதையும், ஒருவன்மேல் ஒருவன் குற்றஞ் 
சாட்டுகிறதையும் வேதத் துக்குப் புறம்பாயிருக்கறெவர்கள் காணும்போது, வெறட்படைந்து 

"வேதக்காரர்கள் ஒருவரோடொருவர் ஒற்றுமையில்லாமலிருக்கிருர்களே, பாருங்களென்று 

சொல்லி, ஈமக்குச் சகல ஈன்மையின் சம்பூரணமாயிருக்கிற ஈம்முடைய வேதத்தைத் தால 

ணிப்பார்கள், ௮க்தச் தூரஷணத்துக்கு இடங்கொடாதிருங்களென்று அர்த்தமாம். 

  
  

   



  

  

1 

் உரோமர் 15-ம் அதிகாரம். 
      

21, உன் சகோதரன் இடறுவதற் 
காவது, தவறுவதற்காவது, பலவினப் 
படுவதற்காவது ஏதுவாயிராதபடிக்கு 
மாம்சம்சாப்பிடாதிருப்பதும்,தராட்ச 
ரசம் பானம்பண்ணாதிருப்பதும், இதை 
ப்போன்ற வேறெதுவுஞ் செய்யா திரு 
ப்பதும் உலமாமே. (1. கொ. 8-13.) 

22. உன்னிடத்தில் விசுவாசமிருக் 
கிறதோ? ௮து சாவேசுரனுக்கு முன் 

பாக உன்மட்டுக்கும் இருக்கட்டும், 
தான் (ஈல்லதென்று) ஒப்புக்கொள்ளு 
இற காரியத்திலே சனக்குக்கானே 
திர்ப்பிட்டுக்கொள்ளாகவன் பாக்கிய 
வான, 

23. அனால் வித்தியாசம் பார்த்தும், 
சாப்பிட்டானாகில், சன் விசுவாசத்துக் 

கு ஏத்தபடி செய்யா ததினாலே, ௮வலக் 
தரவைக்குள்ளானான். ஏனெனில் தன் 
விசுவாசத்துக்கு ஒவ்வாத எ௮வும் பா 
வமாயிருக்கின்ற.து. 

15-ம். அதிகாரம், 

உரோமானர் எல்லாரும் ஒரேமனமாயிருக்க 
வேண்டுமென்று கற்பிக்த, சாம் அவர் 
களைச் சாண சிச்சிறதாகச் தெரிவிக் 
Slop it. 

1. இதுவுமன்றி, பலமுள்ளவா்களா 
இய நாம் நமக்கே பிரியப்படகச்தேடா 

மல், பலவீனமுடைய துர்ப்பலனைக் 
தாங்கக்கடவோம். 

2. உங்களில் ஒவ்வொருவனும் ஈல் 
விருக்திக்கேதுவான ஈன்மையுண்டா 

கும்படி பிறனுக்குப் பிரியமாக நடக்கக் 
கடவான, 

3. எனென்மால், Si ov guar spb 
தமக்கே பிரியப்படத்தேடாமல் : உம் 

மைக் தாஷணிக்கிறவர்களுடைய தூவ   

ணங்கள் என்மேல் விழுந்தன என்று 
எழுதியிருக்கிறபடியே ஈடந்தார். (சங், 
46-10.) 

4. வேகாகமங்களால் உண்டாகிற 
பொறுமையினாலும், ஆ.றுதலினாலும் 
நாம் ஈம்பிக்கையுள்ளவர்களாகும்படி ! 

(அவைகளில்) எழுகப்பட்டதெல்லாம் | 

நம்முடைய படிப்பினைக்காகவே எழுத 
ப்பட்டி ருக்கிறது. 

5. பொறுமையையும், ஆறுதலையும். 
தர்தருளுகிற சர்வேசன் யேசுக்கிறி | 
ஸ்துகாகருக்கு ஓ. சவண்ணம் மீங்கள் 
ஒருவருக்கொருவர் ஏக இர்கையுள்ள 
வர்களாகும்படி. உங்களுக்குக் (கிரு 
பை) செய்வாராக. (1. கொ, ]-10,) 

0. இவ்விதமாய் நீங்கள் ஏகோபித்து 
நம்முடைய கர்த்தாயேசுக்கிறீஸ்துகா த 
ருடைய பிகாவாகியசாவேகரனை ஒரு 
வாய்ப்பட மகிமைப்படுத்துவிர்கள், 

Land 

/. ஆகையால் சர்வேகரனுடைய 

மகிமைக்காசக் இறிஸ்துகாதர் உங்களை 

ey onset ண்டதுபோல, நீங்களும் | 
உங்களில் ஒருவரையொருவர் aioe | உங்களில் ஒருவ ரவா ஏற்றுக். 
கொள் ளுங்கள், 

  

8. எப்படியெனில், பிகாப்பிதாக்க 

கப் பண்ணப்பட்ட வாக்குத்தக் 

பக்கத் உறுஇயாக்கும் Toon கங்களை உறுஇயாக்கும்படி, சாேேசுர 
ENGL tht சதய த்இன் நிமித்தம் யேசு 

க்ிறிஸ்துராதர் விருச்சசே தனமுள்ள 
வாகளுக்குப போ சசரானாளான்றும், 

9, புறறாதியாரோ, (காங்களடைக்த) 
இரக்கத்தின் நிமித்சகம் சரவேசுரனை 
மக௫மைப்படு தீதுகிமுர களென் றுஞ்சொ 

ல்லுறேன். இதினிமித்தம் : அண்ட. 
வரோ, புறஜாதிகள் நடுவில் உம்மை 
௮றிக்கைபிட்டு, உம்மிடைய காமத்: 
தைக்குறித்துக் சரத்தனை பாடுவேன் தக்குறித்துக் சர், | 
என்று எழுதப்பட்டிருக்கெது. (2.௮... 
9௦50) : ௪ல். 17-00.) | 
    

  

99. இசற்கு அர். ச்சமேதென்றால் வெளிப்படையாய் நல்லதென்று தான் ஓத்துக் 
வலுவும் 

கொள்ளுறெ சாரியத்சைச் சன் உள்ளத்தில் சகாதென் று எண்ணாதவன் பாக்கெயெவானாமே, 

அதாவது: தன் மனச்சாட்சிக்கு விரோதமானதொன்றுஞ் செய்யாசவன் பாக்கியவானெ 

ன்.று பயனாம். a 
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10. பின்னும் வேரோரிடத்தில்: புற 
ஜாதிகளே, ஆண்டவருடைய பிரஜைக 
ளோடு நீங்களும் ௮கமகிழுங்கள் என் 

றும், (om. 66-5.) 

OL. Bar@un: yond Bear, gra 
டவரா ஸ்துதியுங்கள், சமஸ் க ஜனங் 

களே, ௮வளாப் புகழுங்கள் என்றும் 
'எழுதப்பட்டிருக்கிறது. (சங். 1106-1.) 

12. மேலும் புறதாதிகளை ஆள்பவ 
pnb OxevG ow என்பவருடைய Car 
ரானவர் எழும்புவார் ; புறஜாதியார் 
'௮வர்மேல் ஈம்பிக்சைவைப்பார்கள் 
என்று இசையாஸ் என்பவர் சொல்லு 
இரார். (இசை, 11-10.) 

13. மீங்கள் நம்பிக்கையிலும், இஸ் 
பிரீத்துசார்துவின் வல்லமையிலும், 
பெருகும்படிக்கு நம்பிக்கையின் தெய் 
வம் விசுவசிப்பதினாலுண்டாகும் எவ 

வித சந்தோஷ தக்தினாலும் உங்களை நிர 

ப்புவாராக, 

11. என் சகோ தரமோ, நீங்கள் அன் 

பில் நிறைந்தவர். களுமா ய், பூர்த் திதியான 

அறிவுள்ளவர் களுமாய் இருக்கிறீரக 
ளென்றும், <2) FB) GC av ஒருவருக்கொரு 
வா் புத்தி சொல்லக் கூடுமாயிருக்கிறீர ர் 

சளென்றும் நான் BF FUG RHEE 
e 

மேன். 

14. ஆகிலும் சகோகரரே, கே 
களை ௨ உங்களுக்கு நீ Per ng Bar 
சற்றுக் துணிவாய் எழு இனேல். 

10. புதஜா இயாருக்குள் நான் யேசக் 

கிறி ஸ்துகாகருடைய ஊழியனாயிருக் 
கும்படி. சா [வேச ரனால் எனக்கு அளிக் 
கப்பட்ட வரப்பிரசா தத்தின் நிமித்தம் 
அந்தப் புறதாதியாராகிய காணிக்கை 

இஸ்பிரீததசார்துவினுல் அர்ச்௫க்கப் 
பட்டுக் (கடவுளுக்கு) உகச்த தாகும்படி 
சர்வேசுரனுடைய சுவிசேஷத்தை ர் 
ச்சித்து வருகிறேன்.             

17. ௮கையால் சர்வேசாரனைச்சார்ர்த 
வைகளில் யேசுக்கறீஸ்துகாதர் வழி 
யாய் எனக்கு மகிமையுண்டாயிருக் 
கிறது. 

18. ஏனெனில் புறஜாஇயானா வார் 

GO தயின லும், கிரியையினாலும் கீழ்ப் 
படியப்பண்ணும்படிக்கு அற்பு தடை 
யாளங்களின் பலத்தினாலும், இஸ் 
பிரீத்துசாந்னுவின் சக்தியினாலும் கிறீ 
ஸ்துரசாகர என்வழியாய்ச் செய்யாக 
விஷயம் ஒன்றையும்பற்றி நான் பேசுத 
அணிகறைதில்லை. (2 கொ. 2-5.) 

10. இப்படி கான் எருசலேம் ஈக 

கொடங்கிச் சுற்றுப்புற க்திலும், இல்லி 
ரிக்கம் மைவரை க்கும் Bi) ow gual & 
ருடைய : சுவிசேஷத்றைப் bob 1 Le ய் 
நிரப்பினேன். (அப். 14-77.) 

௦. பினும் Der en arr போ 

ட்ட. ௮ஸ்இவாரஇன்மேல் நான் கட் 

டாறபடிக்குக் BD WV Grom தருடைய 

பேர் சொல்லப்படாத இடங்களிலே 
நான் இந்தச் சுவிசேஷத்தைப் 1D) re) 

So IOUS Hor. 

21. எனெனில் ௮வமணாப்பற்றிய 

செய்தியை அறியாதிருக்தவர்கள் கா 
ண்பார்கள் ;  கேள்விப்படா தவர்கள் 

கேள்விப்படுவார்கள் என்று எழுதப் 
பட்டிருக்கிற பிரகாரம் (கானும் இப்ப 
டப்பிரசங்கி்தேன்.) (இசை, 52-15.) 

| 
2. இதின் 1 நிமித்தமே உங்களிடம் 

ரவ சம்னுப பெரும்பாலும் கடைபட். 
டேன். இதுவரையிலும் விக்னெமாக 
வேயிருக்கின் 0 gi. 

23. இப்போதோ, இந்சச் சீமையில் 
எனக்கு இடமில்லாமையினாலும், உங் 
களிடம் வரும்படி ஏற்கனவே ae 
வருஷங்களாய் எனக்கு ஆசையா பிரு 
ப்பதினாலும், 
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24, நான் இஸ்பானியா தேசத்து 
க்குப் பயணப்படத் துவக்கும்போது, 
போடற வழியிலே உங்களைக் கண்டு, 
உங்களுடன் சர்தோஷமாய்க் கொஞ்ச 
நாளிருந்தபின்பு, ௮ர்தத் தேசத்துக்கு 
உங்களாலே கூட்டிக்கொண்டு போகப் 
படுவேனென்று ஈம்புகறேன். 

2௦. இப்பொழுதோ, கான் அர்ச்க் 
கப்பட்டவர்களுக்குக் தர்ம உதவி 

செய்யுங் காரியமாக எருசலேமுக்குப் 

(ப 2ப்பட்டுப்போ கேன், 

20. ஏனெனில் மக்கேதோனியாவி 

ஓம், - ௮க்காயாவிலும் உள்ளவர்கள் 
எருசலேமிலிருக்கிற பரிசுக்சவான்க 
ளுக்குள்ளே எழைகளானவர்களுக் 
குக் கொஞ்சர் தர்ம உதவி சேர்த்துக் 
கொடுக்க மனதானார்கள். 

27. இப்படிச் செய்வது அவர்களு 
க்குப் பிரியமாயிருந்தது. அவர்கள் 
மட்டில் இப்படிச் செய்யவும் கடனாளி 
களாயிருக்கிரார்கள். எப்படியெனில் 
அவர்களுடைய ஞான நன்மைகளில் 
புற ஜாதியார் பங்கடைக்தவர்களாயிரு 
ச்கையிலே, சரீரத்துக்கடுக்க காரியக் 
களில் அவர்களுக்கு இவர்கள் உதவி 
செய்யக் கடமைப்பட்டிருக்கிரர்கள். 
(1. கொ. 911) 

28. ஆகையால் நான் இந்தக் காரி 

யத்தை முடித்து, இந்தப் பலனை அவர் 
கள வசம் ஒப்படைத்தபின்பு, உங்க 
ஞூர் மார்க்கமாய் இஸ்பானியாவுக்குப் 

பு றப்படுவேன். 

20. கான் உங்களிடத்தில் வரும்போ 
தோ, கறீஸ்.தூகா தருடைய சுவிசேஷ 
த்தின் சம்பூரண ஆ?ர்வாதத்தோடு 
வருவேனென்று அ௮றிந்இருக்கிறேன். 

20. ஆகையால் சகோதரரே, ஈம்மு 
டைய ஆண்டவராகய யேசுக்கிறீஸ்.து 
நாதனாக் குறித்தும், இஸ்பிர்த்துசார் 
அவின் சரேகத்தைக் குறித்.தும் நீங்கள் 

ல 

- எருசலேம் பட்டண த்திலிருக்கெ ௮ர் 

    
  

எனக்காகச் செய்யும் ஜெபங்களால் 

எனக்கு உதவியாயிருக்கும்படி. உம் 
களை மன்ராடுகிறேன். 7 

31. என்ன கருகதுக்கென்றுல் : 
யூதேயாவிலுள்ள ௮விசுவா௫கள் கை 
யினின்று நான் காப்பாற்றப்படவும்,   
ச்சிக்கப்பட்டவர்கள் என் தர்ம கான! 

! ஊழியத்தைப் பிரியமாய் ஏற்றுக்கொ 
ளளும்படியாகவும், 

32. தேவ த்கத்தனாலே நான் உங். 
களிடம் சந்தோஷமாய் வந்து உங்க 
ளோடு இளைப்பாறும்படியா கவுக்தான். 

98. சமாதானத்தின் கடவுள் உங் 
கள் ௮னைவரோடுங்கூட இருப்பாராக. 
அமென். 

10-ம். அதிகாரம். 

பற்பலபேருக்கு மங்களஞ் சொல்லும்படி ! 

கேட்டுக்கொண்டு, லரை நீக்வைச்சக் | 

கட்டளையிட்டு நிருபத்தை முடிக் இருர். ! 

1. கெங்கிறையூரில் திருச்சபை ஊழி | 
யத்திலிருக்கிற நம்முடைய சகோ தரி 
யாகிய பெபேயாளை உங்கள் அடைக்க 
லத்திலே வைக்கிறேன். 

2. நீங்கள் ௮வளை அ௮ண்டவரிடச் : 
தில் அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கான ' 
விதமாய் ஏற்றுக்கொண்டு, உங்கள் உத. 
வி அவளுக்குத் தேவையாயிருக்கிற.. 
சகல காரியங்களிலும் ௮வளுக்கு உத. 
வியாயிருங்கள். எனெனில் அவள் : 

௮(ேகருக்கும், எனக்கும் மு.கலாய் உத | 
| 

வியா பிருந்கவள். : 

3. இறிஸ்துகாகருடைய ஊழியத்தி | 
லே என்னுடன் உமைத்தவர்களாகயெ | 
பிரிஸ்க்காளுக்கும் அக்குயிலாவுக்கும் | 

மங்களஞ் சொல்லுங்கள். (அப். 18-2,) 
- " 

உ... 94
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4, அவர்கள் என் பிராணஊணைக் காப் 

பாற்றத்தக்கசாகத் தங்கள் இரசைக் 
கொடுக்கத் துணிந்தவர்கள், அவர்க 
ளுக்கு கான் மாத்திரமல்ல, புற ஜாதி 
யாரிலுள்ள சபையாரளால்லாரும் ஈன் 
றியறிந்தவர்களாயிருக்கிளுர்கள். 

9, அவர்களுடைய வீட்டில் கூடி. 
வரு p சபையாருக்கும் மங்களஞ்சொ 

ல்லுங்கள் ; கறிஸ்துகா தரிடத்தில் ஆசி 
யாவின் மு ,சற்பலனாயெ என் பிரியமுள் 
ள எப்பினேத்துக்கும் மங்களஞ்சொல் 
அங்கள், 
“ர, உங்களுக்காக மிகவும் பிரயாசப் 
பட்ட மரியாளுக்கும் மங்களஞ்சொல் 
லுங்கள். 
7. அப்போஸ்தலரிடத்தில் போபெ 

தீறவர்களும், எனக்குமுன் கிறிஸ் துகா 
தருக்குச் சொர்தமானவர்களும், என் 
இனக்காரும், என்னுடன் சிறைப்பட் 
டவர்களுமான அந்திரோனிக்களுக் 
கும், யூனியானுக்கும் மங்களஞ்சொல் 
லங்கள், 

8. கர்த்தரிடத்தில் எனக்கு மிகவும் 
கேசமுள்ள அ௮ம்பிலியாக்களுக்கு மங் 
களஞ்சொல்லுங்கள். 

0, யேசுக்கிறிஸ்துகாதருக்காக 
( உழைப்பதில்) எனக்குத் துணைவனா 
சிய ஊர்பாளுக்கும், எனக்குப் பிரிய 
முள்ள ஸ்தாக்கியனுக்கும் மங்களஞ் 
சொல்லுங்கள். 

10. கஇறீஸ்துகா தரிடத்தில் பிரமா 
ணிக்கமுள்ளவனாகிய ௮பபெல்லனுக்கு 

  

மங்களஞ்சொல்லுங்கள். 

11. அரிஸ்தோபுலன் விட்டாருக்கு 
மங்களஞ்சொல்லுங்கள ; என் இனத் 
தானாகய எரோதியோனுக்கு மங்கள 
ஞ்சொல்லுங்கள், கர்த்தருக் குட்பட் 
டவர்களாகய நரர்£ீஸ் வீட்டாருக்கு 
மங்களஞ்சொல்லுங்கள். 

12. ஆண்டவராக்குறித்து உழைக் 
இறவர்களாகிய திரிபேனாளுக்கும், இரி 
போசாளுக்கும் மங்களஞ் சொல்லுங் 
கள். அ௮ண்டவனாக்குறித்து மிகவும் 

  

  

உழைத்தவளாூய என் மிகவும் பிரிய 
முள்ள பேோத்தாளுக்கு மங்களஞ் 
சொல்லுங்கள். 

13, ௮ண்டவரில் தெரிக்தெடுக்கப். 
பட்ட ரூப்பனுக்கும், அவனுடைய தா 
யக்கும் மங்களஞ்சொல்லுங்கள். அவள் 
எனக்கும் தாய்தான். (மாற். 15-81.) 

14. Feet és MEG, பிலேக்]| 
கோ லுக்கும், எர்மாவுக்கும், பத்ரோ 
பாவுக்கும், எர்மே னுக்கும், அவர்க 
ளோடிருக்கெ சகோதரர்களுக்கும் மங் 
களஞ்சொல்லுங்கள். 

15. பிலோலோகனுக்கும், ஜீலியாளு 
க்கும், கெரேயுவுக்கும், ௮வன் சகோத 
ரிக்கும், ஒலிம்பியாகனுக்கும், ௮வர்க 
ளோடிருக்கெ அர்ச்சிக்கப்பட்ட ௮னை 
வருக்கும் மக்களஞ்சொல்லுங்கள். 

10. ஒருவருக்கொருவர் பரிசுத்த 
முத். தமிட்டுமங்களஞ்சொல்லிக்கொள் 
ளுங்கள், இழிஸ்துகா தருடைய சபை 
யில் உட்பட்ட சகலரும் உங்களுக்கு 
மங்களஞ்சொல்லுகிழுர்கள். | 

17. அன்றியும் சகோதரரே 
கள் கற்றுக்கொண்ட உபதேசத் க்கு 
ஒவவாத பிரிவினைகளையும் [இ ; 

யும் உண்டாக்குகறெவர் ௧௨ 
Doe அ, நீங்கள் அவர்களை. 

லகவேண்டுமென்று உங்களை மன்ஞடு 
கிறேன், (2. தெச. 8-14;2 ௮௫. 10.) 

18. எனெனில், அப்படிப்பட்டவர் | 
கள் ஈம்முடைய அண்டவராயெ @ 0S | 
ஸ்தா கருக்கல்ல, தங்கள் வயிற்றுக் 
கே ஊழியஞ் செய்து, / ் வசனத்தி 

னாலும், புகழ்ச்சியினாலும், குத்த்தலா 
களுடைய இருதயங்களை வஞ்சிக்கி௫ர் 6 
கள், (பிலோ, 38-18.) ் 

19. உங்கள் சரவணம் எவவிடங்க 
ளிலும் பிரபல்லியமா யிருக்கிறது, 

கையால் நான் உங்களைப்பற்றிச் சர் 
தோலப்படுகிறேன், அூலும் நீங்கள் 
ஈன்மையில் ஞானிகளா கவும், இன்மை 
யில் பேதைகளா கவும் இருக்கவேண்டு | 
மென்று விரும்புறேன். | | 
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20, சமாதானத்தின் கடவுள் சாத் 
தாளை உங்கள் காலின்$8ழ்த் தீவிர 
மாய் நசுக்கிப்போடுவாராக, ஈம் 
டைய கர்த்தராகிய யேசுக்கிறீஸ்துநா 
தருடைய இஷ்டப்பிரசாதம் உங்க 
ளோடு இருக்கக்கடவது. 

21, என் உடன்வேலையாளாகிய 

திமோத்தேயும், என் இனத்தார்களா 
இய ar Bu gui, wrGen goin, Cer Aes 
பாத்தரும் உங்களுக்கு மங்களஞ்சொ 
ல்லுஒரர்கள். (௮ப். 16-].) 

22. இந்த நிருபத்தை எழுதின 
தெர்சியூனாகிய நான்ஆண்டவர் பேரால் 
உங்களுக்கு மங்களஞ்சொல்லுகிறேன். 

29. எனக்கு விடுதி கொடுத்திருக் 
திற காயலும் இவ்விடத்திலுள்ள திருச் 
சபையடங்கலும் உங்களுக்கு மங்கள 
ஞ்சொல்லுகிருர்கள். பட்டணத்தின் 

பொக்கிஷக்காரனாகிய எராஸ்தனும், 
சகோதானாகூய குவார்த்தனும் உங்க 
ளுக்கு" மங்களஞ்சொல்லுகிறார்கள். 
(அப். 19-22 ; 20-4.)   

24, ஈம்முடையகர்ததராகிய யேசுக் | 
கெறீஸ்துகா தருடைய இஷ்டப்பிரசா 
தம் உங்கள் ௮னைவரோடும் இருப்ப 
தாக, ஆமென். 

25. நித்தியமாய் மறைந்திருந்த பரம 
இரகசியம் வெளிப்பட்ட பிரகாரம், 
என் சுவிசேஷத்.துக்கும், யேசுக்கதில் 
துகாதருடைய போசகத்துக்கும் ஏற் 
ற்படி. உங்களை உறுதிப்படுத்த வல்லப 
ரான (சுவாமிக்குத் தோஸ்திரம்), 

20. (நித்தியமாய் மறைத்திருந்த) 
இக்தப் பரம இரகசியம் இப்பொழு து 
திர்க்கத்தரிசகளின் ஆகமங்களால் 
௮காதி சாவேசுரனுடைய கட்டக£ப் 
படி. ய வெளியாக்கப்பட்டு, சகல ஜாதி 

களும் விசுவாசத்துக்குக் ay ழ்ப்படியும் 
படி. ௮வர்களால் அறியப்பட்டிருக்கிற 
தாமே. 

௦7. ஆகையால் ஞான சுரூபியாகிய 

ஏக கடவுளுக்கு யேசுக்கறீஸ்துகாதர் 
மூலமாய் ௮ஈவரத காலமும் வணக்க 

மும் மகிமையும் உண்டாவதாக, 

அமென், | 
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பாயிரம். 

  

கொரிந்து ஈசரமானது கிரேசியா ராச்சியத்இின் கென்பாகமாகய ௮க்காயா 

நாட்டின் ாஜதானிப் பட்டணமாம், அப்பட்டணத்தார் HEN dh BV மிகுக்கு 

செல்வமும், கற்றறிவும் உள்ளவர்கள், அப்போஸ்தலர் ஈடபடி. 18-ம் ௮இகா 

ரத்தில் சண்டிருக்கிறபடி அர்ச். சின்னப்பர் ௮ர்ரகருக்கு வரது, அதிலே சஞ்ச 

மித்; ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ளே அசேகம் பேர்களுக்கு ஞானஸ்கானங்கொ 

agra, பின்பு அ௮வ்விடத்தைவிட்டுச் சின்ன அசியாவிலுள்ள பிரதான பட் 

டணமாகிய எபேசுக்கு வந்து, மூன்றுவருஷமளவும் ௮ங்கே FAC Fag 300.4119 9 

சங்கித்கார், அலவ்விட ததிலிருக்கைபில் FH HHT MU GON eM 7-ம். வருவித் 

7 DQ * * o . ! 

திலே இக்க முகல் நிருபக்சை எழுதினா, 

இகை எழுதுவதற்கு உண்டான முகாக்தரம் எதென்றால், கொரிந்து ௧௧ 

ரத்காரிடத்தில் முன்னிருக்த பத்தி விசுவாசமும், புண்ணிய ஓழுச்சமும் கொ 

ஞ்சம் முறைந்துபோனதையும், அவர்கள் தங்கள் போதகர்கள் மட்டில் ஒருவ : 

மோடொருவர் வினைதர்க்கஞ் செய்துகொண்டிருக்ததையும், அவர்களுக்குள் 

லவன் எவரும் இிய தூரமாரக்கமாய் நடந்ததையும் அவர் கேள் விப்பட்டி ர 

ந்தார். மேலும் விவாகத்தையம், சன்னிமையையுங் குறித்தும், விக்கிரகங்களா 
* 

க்குப் படைக்கப்பட்டவைகள், பெண்பிள்ளைகள் கோவிலிலிருக்கவேண்டிய 

விதம், இவ்வியநற்கருணை, இஸ்பிரத்துசாந்துவின் வரங்கள், மரித்தோருடைய 

உத்தானம் அகிய இவைகளைக்குறித்தும் பற்பல விஷயங்களை அறியும்படி ௮௭ 

° . ரி 6 இ ‘ ° (25 ர ச os ச . ச 

தச் சபையா£ அவரிடத்தில் எழுதிக் கேட்டிருர்தார்கள். அவைகளுக்குப் 

பதில் சொல்லும்படி. இந்த நிருபத்தை எழுஇஞர், 
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அப்போஸ்தலரான அர்ச், சின்னப்பர் 

கொரித் தியருக்கெழுகிய 

முதல் அதிகாரம். 

சனனப்பா கொரிந்தியலா வாழ்ததி, ௮௨ 
களுடைய போதகாகளைப்பத்தி எழும் 

| ப்ய விவாதத்தைக் கண்டித் த, உலக 
மானது மனிதருடைய ஞானத்தால் 
இரட்க்கப்படாமல், சிலுவையால் இர 
ட்சிக்சப்படமேண்டியசாயிருர் சரென் று 

| சாண்பிக்திரூர் 

1, சாவேசபனுடைய இதக் தினா 
லே யேசுக்கறீஸ்துமாகருடைய ௮ப 
போள் தலனாக அழைக்கப்பட்ட சன் 

னப்பனும், சகோதானாயெ சொஸ்தே 
னும் 

2. கொரிரது ஈகரததில யேசுக்கிறி 
ஸ்துநாதரில் அர்ச்சிக்கபபட்டவர்க 
கம, அர்சசியசிஷ்டவர்களாகும்படி 

, அிழைக்கப்பட்டவர்களுமாகய சர்வே 
ச ம்னுடைய இருச்சபையாருக்கும், 
தாங்களும் காமும் இருக்கற இடமெல் 
லாம ஈமது ௮ண்டவராகய யேசுக்கறி 
ள்ஆவின் நாமத்தை மன்ளடுகிறவர்க 
ளுமாகிய அனைவருக்கும் (எழுதுவதா 
வது): 

9. நமமுடைய பிதாவாகிய சாவே 
சுரனாலும், கர்த்தராகிய யேசுக்கறீஸ் 
துவினாலும் உங்களுக்கு இஷ்டப்பிர 
சாதமும, சமாதானமும் உண்டாவ 

தாக்.   

முதல கிழுபம். 

  

  

். உங்களுக்கு ய ேசுக்கறில்துகா 
தா வழியாய் அளிக்கப்பட்ட தேவப் 
பிரசாதக்கினிமித்தம் உங்கள் பேரா 
லே என் கேவலுக்கு இடையமுத௦ே தோ 
ஸ்இரம் பண்ணுக ன் 

8-0. ஏனெனில் கிறிஸ் ள்துகாதரைப் 
பற்றிய சாட்டியம் உங்களுக்குள் ஸ்தி | 
ரப்படுத்  தபபட்டபடியே, நீங்கள் அவ 
ரிட த்தில் எல்லா வாக்கியத்திலும், எல் 
லா அறிவிலும், இன்னும் மற்றெல்லா 
வற்றிலும் ஐசுவரியராக்கப்பட்டிருக்கி 
றீர்கள், 

ர். இவவிதமாக, மது அண்டவரா 
இய யேசுக்கிறீஸ்துரா தர் வெளிப்படுவ 
தற்கு எதிர்பார்த்திருக்கி௦ உங்களுக்கு 
எத வரப்பிரசாதத்திலும யாதொரு 
குறைவுமில்லை. 

8 கையால ஈமது ஆண்டவராகிய 
யேசுக்கிறீஸ்துகா தர் வரும் நாளிலே | 
நீங்கள் குற்றமில்லா தவர்களாயிடுக் | 

கும்படி ௮வரேோ உங்களைக் கடை$மட் ' 
டும் ஸ்திரப்படுத்துவா் 

0. சாவேசாரன் பிரமா ணிககமுளள 

வர், அவர் மூலமாகவே தம்முடைய 
மாரனும், நம்முடைய காத்தருமா 
ய யபயேசுக்கிறீஸ்துவின் ஐக்யெத்து 

அழைக்கப்பட்டி ருக்இறீர்கள், 
5-24.) 

& 

(1. தெச.  
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10. சகோதரரே, உங்களுக்குள்ளே 
பிரிவினைகளில்லாமல், நீங்களனைவரும் 
ஓசோ காரியத்தைப் பேசவும், ஓரே 
மனமும் ஒரே அபிப்பிராயமுமுள்ள 
உத்தமராயிருக்கவும் வேண்டுமென்று 
நம்முடைய அண்டவராகிய யேசுக்கி 
தீஸ்துவின் ee BOeo நான் உங் 
களை மன்ஞடுகிறேன் 

Ll. ஏனென்றால் என் சகோ தரே, 
'உங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதங்கள் 
உண்டென்று குலோவேயாளின் வீட் 
டா.ரால் உங்களைப்பற்றி எனக்கு அறி 
விக்கப்பட்டது. 

12. உங்களில் ஒவ்வொருவலும் : 
நான் சின்னப்பனுக்குச் சீஷன், நான் 
௮ப்பொல்லோவுக்குச் சீஷன், நான் 
கேபாவுக்குச் சிஷன், நான் கிறிஸ்து 
நாதருக்குச் ஷன் என்று சொல்லுவ 
தால் நான் இப்படிச் சொல்லுகிறேன். 
(அப். 18-24.) 

19. கிறீஸ்துகாதர் பிரிவுபட்டிருக்கி 
சோ? சின்னப்பன் உங்களுக்காகச் 
லுவையில் அறையுண்டானோ? ௮ல் 

லது சின்னப்பனுடைய நாமத்தினாலே 
நீங்கள் ஞானஸ்கானம்பெய்றீர்களோ? 

ட்ரிக், உங்களுக்குள்ளே இறீஸ்மூவுக் 
கும், காயிவுக்குமன்றி வேறொருவளுக் 
கும் கான் ஞானஸ்நானங்கொடாதபடி 
யினாலே, 

15. என் நாமத்தினால் (உங்களில்) 
எவனும் ஞானஸ்கானம் பெற்றதாகச் 
சொல்லக்கூடாசதைப்பற்றி நான் சர் 

 பலமாயிருக்கிறது. 

    

வேசுரலுக்குக் தோஸ்திரஞ்செய்கி 
தேன். (அப். 18-6,) 

10. இன்னமும் ஸ்தேவானுடைய 
விட்டாருக்கும் ஞானஸ்நானங்கொடு 
த்திருக்கிறேன். ௮ப்பால் வேறேயாரு 
க்கானாலும் ரான் ஞானஸ்கானங் கொ 
டுத்தகாக எனக்குத் தெரியவில்லை, 

17. ௮தேனென்றால், ஞானஸ்கான 
ஙகொடுப்பதற்கல்ல, சுவிசேஷத்தைப் 
பிரசங்கப்பதற்கே கிறீஸ்துகாதர் என் 
னை அனுப்பினார். அதுவும் கஇிறீஸ்து 
காதருடைய சிலுவை விணாய்ப்போகா 
BUG. EGF சா.துரிய வாக்கியமில்லாமல் 
பிரசங்குக்க அனுப்பினார். (2, பெ. 
1-16; 1. Gar. 2-1; 4-18; oe Garr. 
1-16.) 

18. சிலுவையைப்பற்றிய வாக்கியம் 
கெட்டுப் போடுறவர்களுக்கே பைத்தி 
யமாயிருக்கிறது; இரட்சணியம் ௮டை 
இறவர்களாகிய ஈமக்சோ, து தேவ 

(உரோ. 1-16,) 

19. இதினறாுலைல்லோ வேதாகமத்தி 
லே: ஞானிக டைய ஞானத்தை 
அழிப்பேன், விவேகிகளுடைய விவேக 
த்தை 3அக்அக்தள்ளூவேன். (இசை. 

20. ஞானி எங்கே? வேதபாரகன் 
எங்கே? பிரபஞ்சலோகத்தை ஆராய் 
ந்து அறிபவன் எங்கே? இவ்வுலகத் 
தின் ஞானத்தைக் கடவுள் பைத்திய 
மாக்கவில்லையோ என்று எழுதப்பட் 
டிருக்கறது. (இசை. 88-18.) 

  

17. யேசுராதர் தம்முடைய அ௮ப்போஸ்தலர்களை உலகமெக்குஞ் சுவிசேஷத்தைப் 

      பிரசங்கிக்க அனுப்பும்போ த) விசுவரிப்பவர்களுக்கு ஞானஸ்கானங் கொடுக்கச் கற்பித் 
தாரே. அப்படியே அர்ச், சன்னப்பமாயஞ் சுவிசேஷத்தைப்: பிரசங்கிக்க அப்போஸ்தல 
ராகத் தெரிர்தகொண்டபோ து, விசுவசிப்பவர்களுக்கு ஞானஸ்கானங் கொடுக்கவும் ௮வ 
ரை அனுப்பினாரொன்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. ஆனால் அவரும் மற்ற ௮ப்போஸ்தலர்க 
ஸம். தாங்களே தங்கள் கையினால் எல்லாருக்கும் ஞானஸ்கானங் கொடுக்கவேண்டு 
மன்று கற்பிக்கப்படவில்லை, தங்களுக்குச் கீழ்ப்பட்ட மற்றக் குருமார்களைக்கொண்டு 

கொடுத்தாலும் அவர்களே கொடுத்தார்சளென்று சொல்லலாம். அம்படியே அர்ச். ௮௬ 
ளப்பர் சுவிசேலும் 4-ம் ௮இ, 1-ம் 2-ம் வசனங்களில் அப்போஸ்தலர்சளால் கொடுக் 

| கப்பட்ட ஞானஸ்நானம் யேசுராதர்.தாமே கொடுத்துவந்த துபோல் சொல்லியிருச்ிறசைச் 
SOME.   
  nL,
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21. அதெப்படியென்றால், தேவ 
ஞானத்திற்கேற்க உலகமானது தன் 
ஞானத்தைக்கொண்டு . சர்வேசுரனை 
,அறிந்தகொள்ளா ததினாலே, பைத்திய 
மான பிரசங்கத்தைக்கொண்டு விசுவ 
சிக்கிறவர்களை இரட்டுக்கும்படி. சர்வே 
சுரனுக்குப் பிரியமாயிற்று, 

22. எவ்வாறெனில், யூதர்களும் ௮ற் 
புதங்களைக் கேட்கிருர்கள், கிரோக்க 
ரூம் ஞானத்தைத் தேடுகருர்கள். 

23. நாங்களோ சிலுவையில் அறை 
புண்ட இறீஸ்துகாதனாப் பிரசங்கிக்க 

ரோம். அவா யூதர்களுக்கு இடறலும், 

அஞ்ஞானிகளுக்குப் பைத்தியமுமாயி 
CHEB capt. 

24, அனாலும் யூதரிலும் கிரோக்கரி 
௮ம் அ௮மைக்கப்பட்டவா்களுக்குத் 
தெய்வ பலமும், தெய்வ ஞானமுமாயி 
ரூக்கற அந்தக் கிறீஸ்துகா தரைப் பிர 

| சங்கிக்கிறோம். 

25. எனெனில் சர்வேசுரனுடைய 
பைத்தியம் என்னப்படுவது மனுஷரு 

யிருக்கிறது. சர்வேசுரலுடைய பல் 
வினம் என்னப்படுவது மனுஷருடைய | 
பலத்திலும் அதிகப்பலமாயிருக்கற ௪. | 

20. ஏனெனில் சகோதரரே, நீங்கள் 
அழைச்கப்பெற்ற அழைப்பைப் பாரு 
ங்கள், உங்களுக்குள் மாம்சத்தின்படி 
ஞானிகளும் அதேகரில்லை, பராக்ரம 
ரும் ௮நேகரில்லை, பிரபுக்களும் ௮கேக 
ரில்லை. 

27. ஞானிகளை காணச்செய்யச் சர் 
Cars rem உலகத்தின் பைத்தியமான 
வைகளைக் தெரிந்துகொண்டார். பல 
மானவைகளை காணச்செய்யச் சர்வே 
சூரன் பலவினமானவைகளைத் தெரிந்து 
கொண்டார். 

28. உள்ளவைகளை அழிக்கும்படி. 
சர்வேசுரன் உலகத்தில் இழிவானவை 
களையும், நீசமானவைகளையும், இல்லா 
தவைகளையும் தெரிக்துகொண்டார். 

20. ஏனெனில் மாம்சமான எவலும் 
அவருடைய சமுகத்தில் பெருமை 

பாராட்டாதபடிக்கு அப்படிச் செய் 

  
டைய ஞானத்திலும் ௮திக ஞானமா | தருளிஞர்,.     

21. தேவ ஞானத்திற்கேற்க உலகமானது தன் ஞானத்தைக்கொண்டு சர்வேசுரனை 
அதிவதெப்படி ? உரோமர் நிருபம் முதல் ௮இகா ரத்தின் கடைசியில் சொல்லியிருக்க 
படியே வானம், பூமி, இவை முதலான படைப்புச்களிடத்தில் சர்வேசுரன் தம்முடைய 
ஞானத்தையும் வல்லப முதலான மற்ற இலக்ஷணங்களையும் மிகவுர் துலக்கமாய் விளங்கப் 
பண்ணியிருக்கருர், ௮.இனாலே அந்தச் சிர்ஷ்டிப்புகள் சர்வேசு.ரனே இடைவிடாமல் பிர 
சங்கச் துக்கொண்வெரும் புஸ்தகமென்று சொல்லப்படும். இவ்வுலக ஞானிகள் தங்கள் ௪ 
பாவ ஞானத்தையும், புத்தி விவேகத்தையுங்கொண்டு அந்தப் புஸ்சகத்திலே வாசிசூருப் 
போலே படைப்புண்ட வஸ் துக்களில் விளங்குகிற சர்வேசுரனுடைய ஞான முதலான இ 
லக்ஷணங்களைச் கண்டு, ௮2 இலக்ஷணங்களையுடையவர் மெய்யான சடவுளென்று நிச்ச 
யித்து, ௮வறை ஆராதஇத்து வரவேண்டியதாயிருக்கது. ஆனால் அவ்விதம் மனிதர் அறிர்.து 
கொள்ளாத.இினாலே சர்வேசுரன் தம்மை அறிவிக்கும் இந்த, வகையை விட்டு, இனி உலோ 
சத்தாருடைய புத்இக்குப் பைச்தியமாகத்தோன்றும் சிலுவையின் பிரசங்கச்இனாலே தம் 
மை அவர்களுக்கு அதிவிக்கச் சிச்தமானாரென்று அர்ச். சன்னப்பர் தெரிவிக்இருர். 

22. பழைய ஏற்பாட்டிலும், புதிய ஏற்பாட்டிலும் யூதர்கள் ஈடுவில் சர்வேசுரன். 
எண்ணிக்கைக்குள்ளடங்காச அற்புதங்களைச்செய்௮ வர் தபடியால், அரசப் பழக்கச் இினிமித் 
தீம் யூசர்கள் சுவிசேஷத்தை விசுவரிக்கும்படிக்கு ௮தை அவர்களுக்குப் பிரசங்கெறவர் 
களிடத்தில் அற்புதங்களைக் காண விரும்பினார்கள். ௮க்காலத்திலிருக்ச அஞ்ஞான சாஸ்இ | 
ரிகளோவென்ருல், சாஸ்திர சாதுரியமாய்ப் பேசுவதிலே பழகயிருர் தபடி.யால், அவர் 
கள் தங்களுக்குச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்ச வருறெவர்களும் சாஸ்இர சா துரிய சாமார் 

1 த்தியமாசவே பிரசங்கெகவேண்டுமென்று விரும்பினார்கள். | 
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20-91. அவர் மூலமாகவே நீங்கள் ! 4-5. உங்கள் விசுவாசம் மனிதரு 
யேசுக்கிறீஸ்துநாதரிடத்தில் ௮ழைக் டைய ஞானத்தில் ௮ல்ல, சர்வேசுரனு 
கப்பட்டவர்களாயிருக்கிறீர்கள். (வேச | டைய வல்லமையில் ஊன் திநிற்கும்ப 
தீதில்) எழுதயிருக்கிறதுபோல மேன் wae என் பேச்சும், பிரசங்கமும், 
மைபாராட்டுகிறவன் கரத்தரிடம்மேன் | மனிதருடைய ஞானத்துக்குரிய நய 
மைபாராட்டும்படிக்கு இவர் சர்வேசுர | மான வார்த்தைகளில் ௮ல்ல, இஸ்பிரீத் 

|னாலே ஈமக்கு ஞானமும், நீதியும், அர் | துவையும், வல்லமையையுல்காண்பிப்ப 
| ச்சிப்பும், இரட்ிப்புமாபிருக்கார். தல் அடங்கியிருந்தது. (2. இரா. 1-] 0.) 
(எரே. 23-5, 0- 23, 24; . Gar, 6. அப்படியிருந்தும், நாங்கள் உத்த 

10-17.) மறல ரட்ட ஓர் ஞானத்தைப் 

2ம். அதஇகாரம். போ கிறோம் HH இச்சு உலகக் 
இன். ஞானமும் அல்ல, அழிர்துபோ௫ 

நாதனைப்பத்றிக் கொரிரஇயருக்கு சாம் ஐவர்களாயெ இவ்வுலக பிரபுக்களு ' 

இயல்பான வார்த்தைகளால் பிரசங்க. டைய ஞானமும் ௮ல்ல. 
சதாகச் சொல்லுஇரர். 7. உல ஆரம்பத்துக்குமுன்னே ; 

_ । சர்வேகுரன் ஈம்முடைய மகிமைக்காக 
1. அப்படியே, சகோதரரே, கான் மூன்னியமித்ததும், மறைக்கப்பட்டது 

| உங்களிடத்தில் வந்தபோது கிறிஸ்து மாயிருக்க இரகசியமான தேவஞானத் | 
BRT eee சாட்டியக்கைச் சிதர் தையே போதிக்கறோம். (எபே. 8-5 ) 

தாங்கிய வாக்சியததினாலும், ஞானத் | 8. இநத்தஞானத்ை ப்பிரபஞ்ச த் 
| தினாலும் அறிலிக்றெவனுக வரவில்லை. டன் புக்களில் ஒருவனும் யலில், 
(1. கொ. 1-17.) : Day, அறிந்தி cry Ges | | ருந்தால், மகிமை ன் காக 

. 8. எப்படியெனில், உங்களுக்குள்ளே | சரை ஒருபோதுஞ் சிலுவையில் அறை 

oe oe OT ee ந்திருக்கமாட்டார்கள். (௮, 3-15.) 

ன் ல அழறையபபட்ட அ௮அவணரைாழமயயன 0. ல் எ ப்பட் க்கிறபம.. 

 வேழொன்றையும் அறிந்தவனயிருக்க யே சர்வேசன் தம்மை த கேசிக்றெவர் : 
- வேண்டுமென்று எண்ணவில்லை. களுக்கு ஆயத்தம்பண்ணியிருக்ற 

| 3. அல்லாமலும் கான் உங்களிடத் | வைகலாக் கண் கண்டதுமில்லை ; காது 
இல் பலவினத்தோடும், பயத்தோடும், கேட்ட துமில்லை ; மனிதருடைய இரு 

ட மிகுந்த ஈடுக்கக்தோடும் இருந்தேன். தயத்திற்கு ௮வைகள் எட்டின துமில் 
(அப். 18-1.) லை. (இசை. 4-4.) 

சின்னப்பர் சிலுவையில் அறையண்ட யேசு       

  
  

7. உலக ஆரம்பத்துக்கு முன்னே சர்வேசுரன் தம்முடைய தோத்தஇரச் துக்காகவும் 
ஈம்முடைய மடுமைக்காகவும் ஏற்படுத்தின தும் இரகசியக்தில் மறைக்கப்பட்ட துமாயிருர்சு 
, சேவஞானமேசென்றால், ஏக திரித்தவத்தின் இரண்டாம் ௮ளாடிய அவதரித்த சுதனாகிய 
் சர்வேகரன் ஈம்மை இரட்சிக்கிறசற்கும் நீதிமான்களாக்குகிறதற்கும் Coreg Be momo 
, மகிமைப்படுத் துற தற்கும் மாம்ச ஐகயெம் எடுக்கவேணுமென்று ர்ச், தமதிர்ச் துவம் 
அஈவர,சகாலமாய்த் தீர்மாணிச்திருக் ௪.௮. ஆகிலும் இது நிறைவேறுந்தனையும் உலகக் 

துக்கு pap gb மமைச்சப்பட்டிருக்த சன், றியே பிதாப்பிதாக்களுக்கு மூசலாய் மறைவான 
(பொருளாக அறிவிக்சப்பட்டிருக்கத. அந்த மாம்ச ஐக்கிய தேவரகசியச்தில் அடங்கி 
யிருக்க அகேக மேலான பரம ரக௫ியங்களை ௨ உத்தமகன த்தை 'யடைக்தவர்களுக்கு மாத் 
இரம் அர்ச். சின்னப்பர் பிரசங்கச் தச்கொண்டு வந்தார். ௮க்தத் சேவ ரகசியச் திலே நிறை 
வேறவேண்டியிருக்க இருப்பாடுகளையும், அஇனால் மனுஷர் மோட்சத்தில் அடையப்போ 
கற உன்ன தமடுமை பாக்கெயத்தையும், உலக பிரபுக்களும் பசாசுகளுமுதலாய் முக்தி அதியா 
திருந்தார்கள். அறிக்திருர், கால் பிரபுக்கள் அவரைச் சிலுவையிலே அறைக்இருக்கமாட்டார். 

கள், பசாசுகளும் அதற்கு அவர்களை ஏவுதல் பண்ணியிருக்கமாட்டாதென்று அர்.த்தமாமே.    
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10. ஈமக்கோ சர்வேசுரன் (௮வை 
கச்) தம்முடைய இஸ்பிரீத்துவைக் 
கொண்டு வெளிப்படுத்தியிருக்கிஞ், 
எனெனில் இஸ்பிரீத்துவானவர்: எல் 
லாவற்றையும், சர்வேசுரனிட த்தில் 
ஆழ்ந்திருப்பவைகளை முதலாய் ஊடுரு 

ப் பார்க்கிளுர், 

11. எப்படியெனில், மனிதனுக்குரி 
யவைகளை மனிதனிடத்திலுள்ள ௮வ 
னுடைய அத்துமமேயன்றி மனிதருக் 
குள் எவன் அறிவான்? அப்படியே 
சர்வேசுரனுக்குரியவைகளைச் சர்வேசு 
ரனுடையஇலஸ்பிரீத்துவானவசோயன்றி 

' வேறெவனும் அறியான்.   
12. நாமோ இவ்வுலக ஞானத்தைப் 

' பெத்றுக்கொள்ளாமல் சர்வேசாரனாலே 
நமக்கு அ௮ளிக்கப்பட்டவைகளை ௮றிர் 
துசொள்ளும்படிக்குச் சர்வேசுரனிட 

த்திலிருக்து வருகிற இஸ்பிரீத் துவை 
யே பெத்றிருக்கிடழோம். 

13. அவைகளையே நாம் பேசுகிரோ 

ம், அகிலும் மனுஷ ஞானத்தின் உய 
ர்ந்த வார்த்தைகளினாலல்ல, இஸ்பிரீ 
கீது (சாந்துவானவா) நம்மைப் படிப் 
(9க்கிறபடி.யே ஞானமானவைகளை ஞா 

னமானவைகளோடு ஒப்பிட்டுப் பேசு 

இரோம். (1. Ger. 1-17; 27-14: 2. 

@Qar. 1-16.) 

14. மிருக சார்பான மனுஷனோ 
தேவ இஸ்பிரீத்துவானவருக்குச் சம்ப 
ந்கப்பட்டவைகளைக் கண்டுபிடியான். 
அவைகள் அவனுக்குப் பைத்தியமாகத் 
தோன்றும். அவைகள் ஞானத்துக் 
கேற்றகன்மையாய் ஆராயப்படுவதால், 

  

அவன் அவைகளைக் கண்டுபிடிக்கமாட் 
டான். 

1௦. அனால் இஸ்பிரீததுவையுடைய 
வன் எல்லாவற்றையும்நிதானிக்கிறான், 
ஆயினும் வன் மற்றொருவனாலும் 

நிதானிக்கப்படுகிறதில்லை.           10. ஏனெனில் கர்த்தருக்குப் போ 
இக்கும்படி அவருடைய இர்தனையை 
௮.றிந்தவன் யார்? எங்களுக்கோ கறி 
ஸ்துகாதருடைய இந்தை உண்டாயிரு 
க்கிறது. (ஞா. 9-1: இசை, 40-13 51 
உரோ. 11-84.) | 

8ம். அதிகாரம். 

சேவ ஊழியரும் சர்வேசாரனுக்கும் கணக் 
குச் கொடுக்க வேண்டியவர்களுமாகய 
போதகர்களைப்பற்றிக் கொரிந்தியர் தர் 
க்திச் சசைக்குறித் துச் சின்னப்பர் அவர் 
களைக்கண்டிச்சதும், நறீஸ்துநாதர் விசு 
வாசத்துக்கு ௮ஸ்இவாரமென்றும், இறி 
ஸ்.துவன் சர்வேசுரனுடைய ,தலயமென் 
றுங் காண்பித்த தம். 

1. அன்றியும் சகோதரரே, நான். 
உங்களை ஞானிகளாகப் பாவித்துப் 
பேசக்கூடாமல், மாம்சத்துக்குரியவர் 
களாகவும், கிறீஸ்துகா தரிடத்தில் குழந் 
தைகளாகவும் எண்ணிப் பேசவேண் 
igs GT USI A pr. 

2. உங்களுக்குப்போஜன த்கையல்ல, 
பாலையே குடிக்கக்கொடுத்தேன். எனெ 
னில் ௮ப்போது உங்களுக்குச் சக்தி 
யில்லாமலிருக்க.து. இன்னமும் நீங்கள் 
மாம்சத்துக்குரியவர்களாய் இருக்கிற 
இதனாலே இப்பொழுதும் உங்களுக்குச் 
சக்இயில்லை. ப 

    
14-15-10. இஸ்பிரீ ச் தசார். தவின் வரப்பிரசாதத்தி னாலே பிரகாசிச்கப்படாத லெளேச் 

  

சிர்சனையுள்ள மனிதர்கள் ஞானக்காரியங்களைக் கண்டுபிடியார்கள். ௮வைகள் அவர்களுக் 
குப் பைத்தியம் போல் தோன்றும். இஸ்பிரீச் துசாக்துவின் வரப்பிரசாத,ச்தை அடைந்த 
வனோவென்முல், ஞானக்காரியங்களை த் தெளிவாய்க் கண்டுபிடிக் துமல்லாமல் ௮வனிட 
த்இிலே நடச்ற தேவ ஏவுதலை உலகப் புத்தியுள்ள மணிசர் கண்டுபிடிச்கமாட்டார்கள். 
ஏனெனில், ௮வனுள்ளத்தில் முயற்சி செய்றெ ஆண்டவருடைய வரப்பிரசாதத்தை ௮வர் 
கள் ௮.றிர்துகொள்ளவில்லை. சாங்களோ இறீஸ்துகாதருடைய வரப்பிரசாதத்தை அடை 

  

ந்து அவர்களைப்போ இக்கத்தக்க வகையறிந்தவர்களாயிருக்கிரோேமென்று அர்த்தமாம். 
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8k ங்களுக்குள்ளே பொருமையும், வன் தன்தன் வேலைக்குத்தக்க கூலி 
. சடுத்தமும் உண்டாயிருக்கறெபடியினா | யைப் பெற்றுக்கொள்ளுவான், (சம், 
லே நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களா 01-12; மத். 16-27: உரோ, 9-0; 
மிருந்து, மனுஷனுக்கு இயற்கையான ்' கலாத், 6-3.) . 
படி நடக்கிறீர்களல்லவா ? ன ட பட. | 

9. நாங்கள் சாவேசுரனுடைய உத 

4, உங்களில் ௦ ஒருவன் : நான் சின்ன | வியாட்களாயிருக்கிறோம். மீங்களோ 
, ப்பணுக்கும், வேஜொருவன் : கான் அப் | சர்வேசுரனுடைய வெள்ளாண்மையும், . 
' பொல்லோவுக்கும் சீஷனாயிருக்கிறேன் | சர்வேசுரனுடைய கட்டிடமுமாயிருக் 
என்று சொல்லும்போது நீங்கள் (மாம் ! இறீர்கள். 

 சத்துக்குரிய) மனுஷர்களல்லவோ? 
அகிலும் ௮ப்பொல்லோதான் என்ன? 

। சின்னப்பன்தான் என்ன? 

  

10). எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ 
வரப் ரிரசாகக்இின்படியே புத்தியுள்ள 
சஇிற்பாசாரியைப்போல ரான் son 
வாரம் போட்டேன். வேறொருவன் 
அதின்மேல் கட்டியெழு மப்புகிறுன். 
ஆதலால் அவனவன் தான் இன்னவி,க 

। மாய்க் கட் ட்டுருனென்று பார்த்துக் 
கொள்ளக்கடவான். 

ட 5. கர்த்தர் ௮வனவனுக்குக் கொடுத்த 
"ரளி வர தீதின்படியே Qant aan “Pan 

Gat GN வ௫தஇருக்கி கிறவருடை.ய ஊழி 
+ at a Cont. 

(1. கான் நட்டேன் , அப்பொல்லோ ஸ் 

பாய்ச்சினான். ஆனால் சரவேகானே 

"விளைவைத் தக்தார். (அப். 18-1, 97) 
11. போடப்பட்டிருக்கிுற அஸ்தி 

வாரமாகிய யேசுக்கிறீஸ்துகா தரையல் 

|.7 லால் ஈட்டவனா லும் நீர் லாமல் வேறே எந்த அஸ்தி வாரத்தை 

| பாய்ச்னெவனுலும் கா ரியமில்லை. விஷ பும் எவ்னும் போடவொண்ணா.. 
யப்பண்ணுகிற சர்வேசானாலே காரிய 12. ஒருவன் அந்த ௮ஸ்திவாரத் 

ப மாகறது, இன்மேல் பொன், வெள்ளி, விலையேற 
8. ஈடுகிறவனும், கர் பாய்ச்சுகிறவ | ப்பெற்ற சுல், மரம், புல், வைச்சோல் 

“னும் ஒன்றுதான். ஆயினும் ௮வன | இவைகளைக் கட்டினால்,   
  

9, நீங்கள் சர்வேசானுடைய கட்டிடமாயிருக்கிறீர்களென்று அர்ச். சின்னப்பர் | 
9-ம் வசனச்தில் சொன்னபிறகு அந்த உவமையைச் தொடர்ந்து, விவேகமுள்ள சற்பாசா 

' ரியைப்போல நான் அந்த ஞான மாளிகையின் அ௮ஸ்்இவாரத்சைப் போட்டேன் ; ௮தா 
| வது: இதீஸ்துகாகரைப் பற்றும் விசுவாசத்இல் உங்களை உட்படுச்தி, ஞானஸ்கானத் தினா 
லே உங்களைச் சர்வேசுரனுடைய பிள்ளைகளாச்னேன். அந்த அஸ்இவாரத்தின்மேல் ர் 
॥ 

| Gor ane ஞான மாளிகையானது நாளுக்கு காள் ௨ யர்க்து சிறப்பான வேலைப்பா 
' டாகவேண்டும். அதாவது: நீங்கள் இறீஸ் துகாதரைப்பற்றம் விசுவாசத்தில் நாளுக்கு 
. சாள் அதிகரித்து ஞான அறிவிலும், புண்ணிய முயற்சியிலும், வளர்ச் ௧ அச்சு ஞான உப்ப 
.ரிசையின் சொடுமுடியாயெ அர்ச்சியசவ்டசனச்சை அடை பும்வரைக்கும் பிரயாசப்பட 
வண்டும். 

12. ஆனால் சான் போட்ட அஸ்திவாரச்தின்மேல் கட்டிடங் கட்டுகிற வேலைச்சாரர் 
எவர்களாகிதுஞ் சரி, அதின்மேல் சாங்கள் சேகரித்துக் கட்டுகிற பொருள் பொன்னோ, 
வெள்ளியோ, இரத்தினங்களோ, அல்லது மரமோ, புல்லோ, கூளமோ, எதைக்கொண்டு 

, அதைக் கட்டுகரொர்களென்று பார் தீதுக்கொள்ளக்கடவார்கள். அதாவது: கான் ௨ உங்களு 
| க்குப். போதித்த உபசேசத்தின்மேல் எனக்குப்பிறகு வரத உங்கள் போதகர்கள் தூய தங்க 
(சீ த்துக்குஞ் சுத்த வெள்ளிக்கும் விலையுயர்க்த இரத்தினங்களுக்கு ஒப்பான மெஞ்ஞான ௨ உப 
தேசத்தை உங்களுக்குப் போதிக்கிறார்களோ, அல்லத மரம், புல், கூளச் தக்கொப்பான 

| Gor’ துக்குரிய வீண் பெருமை சலாக்கியத்தைத் தேடி. உலகத்துக்கடுத்த சாதரிய 
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/. 13. ௮/வனவனுடைய "வேலைப்பாடு 
"வெளியாகும், ஆண்டவருடைய நாளா 
னது அதை விளங்கப்பண் ணும். ஏனெ 

னில் ௮து அக்கினியினாலே வெளிப் 
படுத்தப்படும். ௮வனவனுடைய வேலை 
ப்பாடு எத்சன்மையுள்ளதென்று ௮க்ட 
னியே பரிசோதிக்கும். 

11. அதின்மேல் ஒருவன் கட்டின 
வேலைப்பாடு நிலைத்தால், அவன் சம்பா 

- வனையடைவான். 
  

19. ஒருவனுடைய வேலைப்பாடு எரி 
Hg CLIT CHV, Most ஈஷ்டப்படுவான். 
அவனோ இரட்சிக்கப்படுவான், என் 
முலும் அக்கினியில் அகப்பட்டுத் தப் 
பினதுபோலாகும். 

| 10. நீங்கள் சர்வேசுரனுடைய ஆல 

யமா இயன் ஜிர்சளென்றும், சர்வேசு.ர 

வசனங்களால் உங்களுக்குப் போதிச்ிருர்களோவென்று இவர்களே. பார்த்து ச். ஐக்கொள்ளட் 
டும். நீங்களும் என்னிடத்தில் பற்றிக்கொண்ட அ௮ந்தவிசுவா சத் இன்மேல் தூய தங்கஞ் சுத் ! 

        
  

னுடைய இஸ்பிரீத்துசாந்துவானவர் 
உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகி 
சான்றும் அ௮றியீர்களோ? (உரோ, 8- 
2: எபே. 2-21,)   

| 

17. ஒருவன் சர்வே-ப்னுடைய , 
இலயத்தைப் பங்கப்படுத்தினால், சர் 
வரன் ௮வனை கிர்மூலமாக்குவார். ! 

சர்வேகாதுடைய ஆலயம் அர்ச்சிக்கப் ! ! 
பட்டதாயிருக்கின்றது; நீங்களே அந்த , 
அலயம். (1.கொ, 0-19.) | 

| 

18. ஒருவனும் தன்னைத்தான் ஏய்க்க | | 
வேண்டாம். இப்பிரபஞ்சத்தில் உங் ; 
களில் ஒருவன் தன்னை ஞானியென்று : 
நினை த்தால், Huss ஞானியாயிருக் : 
கும்படிக்குப் பைத்தியகாரனாகக்குட | 
வான். 

தீவெள்ளி விலையுயர்ந்த இரத் இனங்களுக்கு ஒப்பான உத்தம புண்ணியமுயற்சிகளில் வளர் ' 

ந்துவருகிறீர்களோ, அல்லது உங்கள் புண்ணியக் இரியைகளில் மரம், புல், கூளங்களுக் 
| கொப்பான லெளகச வீண் பாராட்டுதலையும் பெருமை சலாக்கயெத்தையுக் தேடுகிறீர்களோ 
என்று பாருங்கள், 

| 18. ஏனெனில், ஆண்டவருடைய காளிலே ௮வனவனுடைய வேலைப்பாடெல்லாம் 
எவனுடைய வேலைப்பாடு நிலைகிற்குமோ HAG சம் 

எவனுடைய வேலைப்பாடு வெர்துபோகுமோ அவன் ஈஷூடமடை 
வான். அூலும் அவன் பிழைப்பான். ஆனால் நெருப்பிலகப்பட்டுத் சப்பினாற்போலா 

அதாவது: தனித்சீர்வைகாளிலே, ௮வனவன் செய்த புண்ணியக் இரியைகளெல் 

லாம் ஆத்துமங்களைச் சோஇத்துப் பரிசுத் தமாக்குகிற உத்தரிப்புஸ் தலத்தின் அக்கினியினா 

|  ஒிக்கினியினாலே சோ தஇிக்கப்படும். 

பாவனை அடைவான். 

கும்,   
லே பரிசோ திக்கப்பட்டு, உயிருள்ள விசுவாசத் தக்குரிய சு௰ர்.த கருத்தோடேயுர் தீப்பொறி | 

' ச்சொத்த சுறு சுறுப்போடேயும் புண்ணியங்களைச் செய் துகொண்டுவர்தவன் உச்தரிப்புஸ் : 

  ! அர்த்தமாம். 

தலத்தின் நெருப்பினால் சுட்டெரிச்கப்படத்தக்கதொன்றுமில்லாமல் அதப் புண்ணியபே | 

றுக்கேற்ற சம்பாவனையை உடனே மோட்சத்திலே அடையப்போவான். சொல்லப்பட்ட ' 
பெருமை சலாக்கய முதலிய வீண் முகாக்்இரங்களைப்பற்றிப் புண்ணியங்களைச செய்தவ. : 

னோ உத்தரிப்புஸ்தலத்தின் நெருப்பினால் சோஇக்கப்படும்போ ஐ, அந்தக் குறையுள்ள 

புண்ணியங்களினிமித்தம் வேதனைப்படுவானொழிய, 

அடையான். ஆடலும் அவன் மரணபரியர்தங் இறீஸ்துகாசரைப் பற்றும் விசுவாசத்தில் | 

நிலைத்இருர்ததினாலும், அவிசுவாசத்தினாலேயாவது சாவான பாவத்தினாலேயாவத தேவ | 

இஷ்டப்பிரசாதத்தைப் போச்சடியாதஇனாலும் ௮வன் மோட்சத்திலே சேருவான் என்ற | 

தீற்குச் சந்தேகப்பட இடமில்லையென்றர்த்தமாம், | 

, | யாதாமொருவன். தர்ப்போ தகத்தினாலே உங்களை விசுவாசத்தில் தவறப்பண் - | 
ணுவானாலல், அப்படிப்பட்டவன் பரிசத்த தேவாலயமாகற உங்கள் ஆத் துமத்தைச் கெடுக 
இறபடி.பினாலே சர்வேசுரன் ௮வனைப் பழிவாங்கி ஈரகாச்னைக்குத் சிர்வையிவொரொன்று. 

அதுக்குச் சம்பாவனையொன்றும் | 

  

 



428 . ]-கொரிநத்தியர் 4-ம் அதிகாரம், 

19. ஏனெனில் இவ்வுலகத்தின் ஞா 23. நீங்களோ இறீஸ்அகாதருடைய 
னம் சர்வேசுரலுடைய சமுகத்தில் | வர்கள். இமீஸ்துநாதரோ சாவேசுர 

| பைத்தியமாயிருக்கின்றது. இதற்கொ | னுடையவர். 
தீதவண்ணம் : ஞானிகளை அவர்களு , 

டைய aks பிடிப்பேன் என் 4-ம். அதிகாரம். | 
றும், (யோப். 5-18 

தங்கள் போதகர்களைக் குறையாக எண்ண 
20. மதற்ரோ ரிடத்தில் : ஞானிகளு வொண்ணாசென்றும்,தாங்கள் பெற்றுக் 

டைய சிந்தனைகள் விழலாயிருக்கிறதெ சொண்டவைகளைப்பற்தி மேன்மை பா 

  

ன்று கர்த்தர் ௮றிந்திருக்கிறார் என்றும் ராட்டவேண்டாமென்றும் சின்னப்பர் 
எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. (௪ங்.9-12.) போதிக்கிறார், 

21, இப்படியிருக்க, ஒருவனும் மனி 1. இப்படியாக எந்த மனுஷனும் 
தரைப்பற்றி மேன்மைபாராட்டாதிரு | எங்களைக் இறீஸ்துகாதருடைய ஊழி 
ப்பானாக. யக்காராகளாகவும், சர்வேசுரனுடைய 

ட. பரம இரகியங்களைப் பகருகிறவர்களா 
32. ஏனெனில் எலலாம உடு mae எண்ணிக்கொள்ளக்கடவான். 

டையவைகளே ; அின்னப்பனாகலும், (2. கொ. 0-4.) 
௮ப்பொல்லோவாகிலும், கேபாவாகி ் 
லும், உலகமாகிலும், உயிராகலும், | 5, இப்பொழுதோ, பரிமாறுறெவா்க 
மரணமாகிலும், நிகழ்காரியங்களாகி | ஞூக்குள்ளே பிரமாணிக்கனாகக் காண 
லும், வருங்காரியங்களானாலும் எல் | ப்படுகிறவன் யாரொன்று விசாரிக்கப் 
லாம் உங்களுடையவைகளே. படுகிற து.   
  

19-20. உங்களில் சிலர் லெள£க சாஸ் தரங்களில் தேறினவர்களாய் ஞானிகளென்று 
பேரடைந்தபடியால், சுவிசேவ சத்தியங்களைத் தங்கள் லெளசே சாஸ்திர சாமார்த்தியப் 

படி.க்குக் கண்டுபிடிக்கவும் போ இிக்கவு£ தணி௫ரர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் சர்வேசுர 
னுடைய சமுகத்தில் மெய்யான சாஸ்.திரிகளும், மெய்யான ஞானிகளுமாயிருக்க விரும்பி 

னால் ௮௫5 லெளகே சாஸ்திர சா துரியங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு ஒன். நுமதியாத று 
பிள்ளைகளைப்போல் ௮ந்த வேத சத்தியங்களை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவா?ித்் து, அவைகளை ச் 

தாழ்ச்சியோடும் அடக்கவொடுக்கத்தோடும் போ இச்சக்கடவார்களென் று அர்கீதமாம். 

22... கையால் உங்களில் ஒருவன் எந்தப் போதகரைக் குறித்தும் மேன்மைப்பாரா 
ட்வொனேன் ? சின்னப்பனாவது, அப்பொல்லோவாவத, இராயப்பராவது, உலகமாவது, 

உயிராவது, மரணமாவது, நிகழ்காலமாவது, வருங்காலமாவது, எல்லாம் உங்கள் ஈடேற்ற 

  
த்துக்கு உதவும்படிக்குச் சொந்தமாகக் கொடுக்கப்பட்டது. நீங்களோ, யேசுசாதருக்கும், 
யேசுகாதர் சர்வேசுரனுக்குஞ் சொந்தமானவர்கள். கையால் எல்லாத்தையும் உங்களுச் 
குக் கொடுத்த சர்வேசுரனை மட்டும் மேன்மை பாராட்டி, ௮வருக்கு ஈன்றியறிர்த தோத்த 
ரஞ் எதுக்க கக்கு அர்த்தமாம். 

இருச்சபையின் மேத்திராணிமார்களும், குருமார்களும் கிறீஸ் அகாதருடைய 
smsfudersgortd சர்வேசுரனுடைய இரவிய அ.தமானங்கள் முதலிய ஞான ஈன்மை 
களை விசுவாசிகளுக்குப் பம்கடுர உக்ரொணக்காரர்களுமாய் இருக்கிறார்கள், அவர்களி 
டத்திலிரு£க வேண்டிய பிரதான இலகணம் பிரமாணிக்கந்தான். ௮தாவது: தங்கள் 

சொந்தப் பிரயோசனத்தையாவது மசமையையாவத தேடாமல் சர்வேசுரனுடைய தேர் 

தீதிரத்தையும் ஆச்துமல்களின் பிரயோசன*த்தையுந் தேடி நடக்கக்சடவார்கள் என்றர்த். 
தமாம்.     அனி 

  
 



  . ]-கொரித்தியர் தம் அதிகாரம். retin 
AOD: 

  

  

8. ஆயினும் கான் உங்களாலேயாவ 
B, மனிதருடைய கியாயகாளின் விசா 
ரணையினாலாவது தரப்பிடப்படுவது 
,ஒரு பொருட்டல்ல. காலும் என்னைத் 
தீர்ப்பிட்டுக்கொள்ளுகிற தில்லை. 

4. என்மனசார என்னிடத்திலே ஒரு 
குற்றத்தையுங் காணேன், ஆகிலும் 

இதினுலே கான் நீதிமானாவதில்லை. 
என்னை நடுத்தீர்க்கிறவர் ஆண்டவர் 

இன. 

௦. ஆதலால் அண்டவர் வருவதற் 
குள்ளாக நீங்கள் காலத்திற்கு முக்இத் 
தீர்ப்பிடா தேயுங்கள். ௮வர் இருளில் 
மறைந்திருக்கிறவைகளை த் துலக்கி, இரு 
தயச் சிந்தனைகளையும் வெளியாக்கு 
வார். அப்பொழுது அவனவனுக்கு 
உரிய புகழ்ச்சி சர்வேசுரனாலே உண் 

டாகும். 

0. சகோதரரே, நீங்கள் எழுதப்பட் 
டதற்குமேல் (போகாமலும்) இங்சே 
ஒருவன் நிமித்தம் ஒருவனொருவனோடு 
வீம்பு பாராட்டாமலும் இருக்கும்படி. 
நீங்கள் எங்களிடத்திலே கற்றுக்கொள் 
ளவேண்டுமென்று, உங்கள் நிமித்தம் 
என்னையும் ௮ப்பொல்லோவையும் 

உருவகமாய்ச் சாட்டிப் பேசினேன். 

7. எனெனில் உன்னை விசேஷமாக 

இனவர் யார? மீ பெற்றுக்கொள்ளாத 
வேனும் உன்னிடத்தில் உண்டோ 2 
8 பெற்றுக்கொண்டவனாகில், பெற்றுக் 
கொள்ளா தவனைப்போல நீ மேன்மை 
பாராட்டுகிறசென்ன? 

  
  
  

8. இதோ, நீங்கள் திர்ப்தியடைந்தி 
ரூக்கிறீர்கள். இதோ, ஐசுவரியர்களா.. 
யிருக்கறீர்கள், எங்களையல்லாமல் அர 
சாளுகிமீர்களே. நாங்களும் உங்களோ 
டுகூட ஆளும்படியான விதமாய் நீல் 
கள் ௮ரசாண்டாலல்லோ தாவி௯. 

9. எனெனில் ௮ப்போஸ்தலர்களா 
கிய எங்களைச் சர்வேசகுரன் மாணத்திர்ப் 
புக்குக் குறிக்கப்பட்டவர்களைப்போல 
எல்லாரிலும் கடையராகக் காண்பித் 
தாரான்று எண்ணுகிறேன். இதோ, 
நாங்கள உலகத்துக்கும் சம்மனசுக்க 
ளுக்கும் மனிதருக்கும் வேடிக்கையா 
னோம். 

10. காங்கள் கிழீஸ்துகாதனாப்பற் 
பிப் பைத்தியகாரரானோம், நீங்களோ 
கிமிஸ்துகா தரிடத்தில் விவேகிகளானீர் 
கள்; காங்கள் பலவினர், நீல்கள் பலவா 
ன்கள் ; நீங்கள் மேலானவர்கள், நாகல் 
கள் கீழானவர்கள், 

  

  
11. இர்கேரம் வாக்கும் பசியும் 

தாகமும் ௮ நுபவிக்கிறோம். நிர்வாணி 
களாகவும், குட்டுப்பட்டவர்களா கவும், 
இல்லிடமற்றவர்களாகவும் இருக்க 
ஹோம். 

12. எங்கள் கைகளினாலே உழைத் 
ப் பாடுபடுகியழேம். ங்களை, இட் 

டுகிடர்கள், காங்கள் ௮சிர்வஇக்கிரம். 
எம்களைத் BerliOS gpl sar, 
நாங்கள் சகித்துக்கொள்ளுகியோம். 
(மத. 5-14; ௮ப். 20-31; 1. தெச. 
2-0.) 

  

கள் நினைக்க வேண்டாம்.   களை விட்டுவிடுங்களென்று அர்த்தமாம். 

0. நான் நாட்டினேன், அப்பொல்லோ நீர் பாய்ச்சினான். சின்னப்பன் யார்? அப்பொ 
ல்லோ யார் ? இறீஸ்துநாதருடைய ஊழியரல்லாமல் வேறல்லவென்று நான் எ(ுஇயிருர் 
தாலும், சகோதரரே, எங்கள் இருவனாக்குறித்து மாத்திரம் நான் பேசுகிறேனென்று நீங் 

உங்களுக்குள்ளே உண்டான சடுத்தங்களுக்குக் காரணமாயிரு 
கிற உங்களிடத்திலுள்ள மற்றப் போதகனாக் குறித்துஞ் சொல்லியிருக்கறேன். உங்க 
ளுக்குக் கஸ்.இி வரா இருக்கும்படியாகவே, இதிலே அவர்களைப் பேர் பேராகக் குறிக்கவில்லை. 
ஆனால் எங்கள் இருவராயுங்குறிச் ஐச் சொன்னதை அ௮வர்களைக்குறிச்தஞ் சொன்னதாகப் 
பாவித் துக்கொண்டு, அவர்களும் யேசுசா தருடைய ஊழியக்சாரரொழிய வேறொன்றுமல் 

லவென்று நீங்கள் ௮றிஈ்து அவர்களைப்பற்றி உங்களுக்குள்ளே உண்டாயிருக்கிற சடுத்தங் 

  
  

வலக்கை, இவல அடுத்தது A 
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19. எங்களைத் தாஷணிக்கிரார்கள், 
நாங்கள் பிரார்த்திக்கிமேம். இர்காள் 
வரையிலும் நாங்கள் இவவுலகத்தின் 
குப்பைபொலலவும், கழிவுபோலவுமா 
னோம். 

14, உங்களை வெட்கப்படுத்தும்படி 
க்கு கான் இதை எழுதவில்லை. ஆனால் 
எனக்கு மிகவும் பிரியமான பிள் களை 
.ப்போல உங்களுக்குப் புத்திசொல்லு 
BC wen. 

  
1௦. ஏனெனில் கிறீஸ்துகாதர்பேரால் 

உங்களுக்கு உபதேசிகள் பதினயிரமிரு 
க்கலாயினும், உங்களுக்குக் தந்தைகள் 
பலரல்லவே. ஏனெனில் உங்களை 
நானே சுவிசேஷத்தின் வழியாய் யேசு 
க்கிறீஸ்துகா தரிடத்தில் பெற்றேன், 
(கலாத். 4-19.) 

10. அதலால் கான் கிழீஸ்துசகாத 
லைக் சுண்டுபாவிக்கிறதுபோல நீங்க 

ம் என்னைக் கண்டுபாளிக்க உங்களை 
"மன்ஞுடுகிறேன். 

17. இதினிமித்தம் எனக்கு மிகவும் 
பிரியமான குமாரனும், கர்த்தரிடத்தில் 
பிரமாணிக்கனுமாகிய இமோத்தேயு 
வை உங்களிடத்தில் ௮லுப்பினேன். 
கான் எங்கும் எந்தச் சபையிலும் போ 
இத்து வருகிறபிரகாரம் யேசுக்கிறீஸ்து 
"நாதரிடத்தில் நடந்து வருகிறேனென்.று 
Hut உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்து 
வார். 

  

18. கமான் உங்களிடத்தில் இரும்பி வா 
ப்போ கிறதில்லையென்டு.்போலச் லா 
"இப்படி. வீம்பு பாராட்டுகிருர்கள். 

19. ஆடலும் அஆண்டவருக்குச் சித்த 
மானால், சீக்கிரத்தில் உங்களிடத்தில்       

வருவேன். அப்போது வீம்புக்காரரு 
டைய பேச்சையல்ல, அவர்களுடைய 
வல்லமையை அறிந்துகொள்ளுவேன். 

20. எனெனில் சரவேசுர துடைய இ 
ராச்சியம் பேச்சுவார் ததைகளிலல்ல, 
பலத்தில் ௮டங்கியிருக்கிற து. 

21. உங்களுக்கு என்னவேண்டும் ? 
நான் உங்களிட தஇல் பிரம்புடனே வர 
வேண்டுமோ, அன்போடும் சாந்தமன 
தோடும் வரவேண்டுமோ (சொல்லுங் 
கள்.) (2. Gar, 13-10.) 

5-ம். அதிகாரம். 

பிரசித்தமான காமாதுரனை அவர்கள் விலக் 
காமலிருக்கதை முன்னிட்டு அவர்களைக் 
கண்டித்ததும், அப்படிப்பட்டவர்களோடு 
புழங்கா இருக்கக் கற்பித்த தும், 

1. உங்களுக்குள்ளே விபசா ரமுண் 
டென்று பிரகித்தமாய்க் கேள்வியாக 

ஐதே. ௮றுவும் ௮ஞ்ஞானிகளுக்குள் 
ளமுதலாய்க் கேள்விப்படாத விபசா 

ரமாயிருக்கின்றது. அதாவது : ஒரு 
வன் தன் தசப்பனுடைய மனைவியை 
வைத்திருக்கிருனாமே. (லேவி, 18-7.) 

2, இப்படிப்பட்ட கஇரியையைச் செய்த 
வனை உங்களைவிட்டகற்றி, நீங்கள் துக் 
கப்படுவதற்குப்பதிலாய் வீம்பு பாராட் 
டுகிறீர்கள் 

3. Get ETFS STM gin இழுந்தா 
௮ம், என் மனது உங்களோடிருப்ப 

தால், மான் உங்கள் ஈடுவிலிருந்தாற் 
போல இவ்விதக்கிரியையைச் செய்தவ 
ன்மேல்தீர்ப்புச் சொல்லியிருக்கிறேன். 

(கொலோ. 2-5.) 
  

18. 7-ம் வசன முதல் 18-ம் வசனம் வாக்கும் அர்ச். சின்னப்பர் கொரிந்தியர் சபை 
நடுவில் தங்களை மேன்மைப் பாராட்டி. அவரை இகழ்ச்சியாயப் பேசிவந்த சல போதகர் 

அவர்களைக் சண்டிக்கிரூர். 
ster சோக அவர்களைப் பரியாசமாகப் புகழ்க்து தம்மைத் தாழ்்.த். துற வசையினாலே 

21. 14-ம் வசனக் துவக்கி 20-ம் வசனம் வைக்கும் சபையானரைச் தானே கோக்ப் 
பேசுகிறார். 
கோக்ப் பேசுகிழுரொன்றறிக. 

20-ம் வசன மு;தல் கடைசிவனாக்கும் மூன் சொல்லப்பட்ட போதகர்களை 
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&. நீங்களும் என் மனதும் நமது | மாவையுமல்ல; நேர்மையும் சத்தியமு 

ஆண்டவராகிய யேசுகாதருடைய வல் 

| லமையோடு தன்ரய்க் கூடியிருக்க, 
கான் ஈமது ஆண்டவராகிய யேசுக்கறீ 
ஸ்துகாதருடைய பேரால் 

2. இவ்வித மனிதனுடைய அத்து 
மம் ஈமது ௮ண்டவராகய ய யேசுக்ல ஸ் 
அகாதருடையகாளிலே இரட்சணியம் 
அடையும்படி, அவனுடைய மாம்சத்து 
க்குக்கேடாக அவனைச் சா த்தானுக்குக் 
கையளிக்கச் தீர்மானித்தேன். 

0. நீச்கள் மேன்மைபாராட்டுகிறது 
சரியல்ல. புளிப்பான கொஞ்சம் மாவு 
பிசைக்க மாவு முழுமையையும் புளிப் 
பாக்குமென்று ௮றியிர்களோ ? (கலா | 
&. 9-9.) 

7. நீங்கள் புளியாத மாவாயிருக்கக் 
கொள்ள, புதிதாய்ப் பிசைந்த மாவா 
பிருக்கும்படிக்குப் பழைய புளித்தமா 
வைக் கழித்துக் கள்ளுங்கள். ஏனெ 
னில் கம்முடைய பாஸ்காவாகிய கிறீஸ் 
துகாதர் பலியிடப்பட்டிருக்கிறார். 

8. ஆகையால் புளித்தமாவையுமல்ல, 
அர்க்குணம், ௮க்கரமமென்கிற புளித்த 

  

  

மாகிய புளியாத அப்பத்தைப் புசித்து 
விருக்காடுவோமாக. | 

09. விபசாரக்காரரோடு புழங்கக் 
கூடாதென்று ஒரு நிருபத்தில் உங்களு 
க்கு எழுதினேன். 

10. ஆகிலும் நான் எழுதினது இவ் 
வுலகத்தாராகய விபசாரக்காரர், பொ 
ருளாசைக்காரர், கொள்ளைக்காரர், விக் 
இரக அராதனைக்காராகளாகிய இவர்க 
ளைச்சூறித்தல்ல ; இல்லாவிட்டால் நீங் 
sar இவ்வுலகத்தைலிட்டு அப்பால் 
போய்விட வேண்டியகா॥ 9ருக்குே in, 

11. அனால் சகோதான் என்னப் 
பட்ட ஒருவன் விபசாரக்காரனாயா 
வது, பொருளாசைக்காரனாயாவது, 
AERTS ஆராகனைக்காரனாயாவது, 
உதாசனப்பேச்சுக்காரனாயாவ.து, குடி 
வெறியனாயாவது, கொள்ளைக்காரனா 
யாவது இருப்பானாகில், ௮ப்படிக்கொ 
த்தவனோடு புழங்கப்படா தென்றும், 
பாஜனரமுதலாய்ப் பண்ணப்படாதெ 

ன்.றும் உங்களுக்கு எழுதினேன். 

  

5. மூர்க்சரான பெரும் பாவிகளைச் சபிக்கும் முறைமை இதிலே காண்பிக்கப்படு 
இற௱.து. எப்படியெனில் 1-வது. ௮ர்க முறைமை அப்போஸ்சலர்களாலே ஸ்தாபிக்கப்பட் 
டுச் திருச்சபையில் மேலான அ௮தஇகாரமுடையவர்களால் ஈடத்தப்படுகற த. 2-வத. அந் 
தீச் சாபம் ஈம்முடைய அண்டவராஇய யேசுக்கிறீஸ் தகாதருடைய நாமத்தினாலே இடப் 
படுகிறது. 3-வது. கூடின இருச்சபையின் சமுகத்திலிடப்படுறெ.து. 4-வது. அழுனெ 
அவயவக்சதால் சரீரத் துச்குச் சேசமூண்டாகாசபடிக்கு அதை வெட்டியெறிர்து போடுகிற 
துபோல, அப்படிப்பட்ட பாவி இருச்சபையினின்று விலச்கப்பட்டுச் சர்வேகரனுடைய   பிள்ளை என்ற பட்டச்சையிழந்து சாக்சானுடையவனாய்ப் போடறான். 5-வது. அப்ப 
ஓூப்பட்ட கேட்டைச்கண்டு, அவன் புத்தி தெளிக து மனந் திரும்பி ௮வன் ஆச் தமம் இட் 
சிக்சப்படும்படி.பாகச் சபிக்கப்படுகிருனென் றறிக. 

8, யூதர்கள் பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியைப் பலியிடுகிற நாளிலே புளியாச அ௮ப்பச்சைச் 
 சாப்பிடவேண்டியசதாயிருக்தது. ௮க்த அப்பம் அவர்கள் பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியைப் புக் | 
' இறதற்கு யோச்கெயமான பரிசுத்தர்களாய் இருக்கரார்களென்பதற்கு அடையாளமாயிருக் 
தீத, அர்ச். சின்னப்பர் ௮ர்சச் சடங்கை உவமையாக எடுத்துக்காட்டி : நம்முடைய பாஸ் 
கா ஆட்டுக்குட்டியாயெ இறீஸ் அகா.தர் உங்களுக்காகப் பலியிடப்பட்டிருக்கிறார் நீங்களோ 

| ஞானஸ்கானச்இனாலே பரிகத்தமாக்கப்பட்டுப் புளிப்பற்ற அப்பத் துக்கு ஓப்பா யிருக்கதிர் 
eer, அப்படியே எப்போதும் நீங்கள் புளிப்பற்ற புதிய அப்ப, துக்கு ஒப்பாயிருக்கும்பொ 

"ரட்டும், புளியாக அ௮ப்பத்இன் குணங்களுக்குள்ளே பலியிடப்படுகிற யேசுச்கிறீஸ் தகா.கனா 
உட்கொள்ள எப்போதும் பாத் இரவான்களாயிருக்கும்பொருட்டும் பாவமென்கிற பழைய 
புளித்சமா உங்களைச் கெடுத்துப்போடாதபடிக்கு ௮தை உங்கள் ஈடுவிலிருக்கவொட்டா. 
மல் தார எறிர்தபோடுங்களென்று கற்பிக்கிழுர், |  
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“இ 12. புறம்பாயிருக்க றவர்களைப் பற் 
| Oe நீர்ப்புச்செய்கிற து என்காரியமா? 
உள்ளே இருக்கிறவர்கள்மேலல்லோ 
ல்கள் இீர்ப்பிடுகிறீர்கள். 

13. புறம்பே இருக்கிறவர்கள்மேல் 
"சர்வேசானே திர்ப்பிவொர். நீங்களோ, 

' உங்களைவிட்டு ௮ர்தப் பொல்லா தவனை 
் நிக்கிப்போடுங்கள், 

(-ம். அதிகாரம். 

- கொரிந்தியர் அஞ்ஞான ஈவர் முன்பாக 
வியாச்சியமாடுகிறதினிமித்தம் அவர்க 
ளைச் கண்டித்த மோட்ச இராச்சயச் 
சை இழச் போகப் பண்ணுற பிசா 
ன பாவங்களைச் சொகுக்து அவைகளை 
விலக்க கற்பிக்இருர். . 

1, உங்களில் ஒருவனுக்கு வேழ 
ருவனோடு வியாச்சியமிருக்கும்போ து, 
௮வன் அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்களைவிட்டு 

| அநீதரிடத்தில் தீர்ப்புக்குப் போகத் 

துணிகிறதென்ன? 

2. மர்ச்சிக்கப்பட்டவர்கள் இவ்வுல 
கத்துக்குக் தீர்ப்பிவார்கள் என்று 
௮றியீர்களோ $ உலகம் உங்களால் 
இீர்வையிடப்படுவதாயிருக்க அற்ப 
வழக்குகளைத் தீர்க்க நீங்கள் அபாத்தி 

ரரோ? (மத். 19-28.) 

உ நாம் தேவதாதர்களையும் நடுக் 
இர்ப்போமென்று ௮றியீர்களோ? ௮ப் 
படி.யானால், இப்பிரபஞ்ச காரியங்களை 
ப்பற்றித் தீர்க்காமலேன்?   

| 4, ஆதலால் பிரபஞ்ச வழக்குகள் உங்க 
ளுக்கு உண்டானால், தீர்ப்புச்செய்வதற் 
குச் சபையில் அற்பமாய் எண்ணப்பட் 
டவர்களை Bund த் துக்கொள்ளுங்கள், 

5. உங்களுக்கு வெட்கமுண்டாகும் 

படி. இதைச்சொல்லுகிறேன். இவ்வித 

    

  
  

மாய்த் தன் சகோதரர்களுக்குள்ளே . 
உண்டான வழக்கைத் தீர்க்கக்கூடிய 
புத்திமான் ஒருவனாகிலும் உங்களுக் 
குள்ளே இல்லையோ? 

0. ஆனால் சகோ தரனோடே சகோ. 
தரன் வழக்காடுகிறான் ; அதுவும் அவி 
சுவாகெளிடத்திலல்லோ ! 

7. உங்களுக்குள் வழக்குண்டாயிரு 
ப்பதே எவ்விதத்திலும் உங்களுக்குக் 
குற்றமாபிருக்தெ.௮. அப்படிச் செய் 
வதைவிட அநீதத்தை ஏற்றுக்கொள் 
ளாமலேன் ? மாறுபாட்டைச் சகித்து 
க்கொள்ளாமலேன் ? (மக். 5-395: 

உரோ. 18-17: தெச. 4-0.) 

8. ஆனால் நீங்களே அகீகம்பண் ணு | 
இறிர்கள், மாறுபாடு செய்கிறீர்கள் ; 
அவுஞ் சகோதரர்மட்டில் அப்படிச் 

செய்கிறீர்கள். 

9. அநீதர்கள் சர்வேசுரனுடைய 
இராச்சியத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொள் 
வதில்லை என்.று அறியீர்களோ ? மோ 
சம் போகாதேயுங்கள். வே௫ிமார்க்கத் 

தாரும், விக்கிரக ஆரா களைக்காரரும், 
meer See 

. சிற்றின்பரும், ஆணும் ஆணு 

மாய் Guns bé@more eo இருடரும், 
உலோபிகளும், குடிவெறியரும், உதா 
சனரும், கொள்ளைக்காரரும் சர்வேசா 
னுடைய இராச்டியத்கைச் சுகந்தரிப் 
பதில்லை. 

11. உங்களில் சலெராயினும் இப்ப 
டிப்பட்டவர்களாய் இருந்தீர்கள். ஆனா 
லும் கம்முடைய கர்த்தராகிய யேசுக் 
கிகீஸ் துவின் நாமத்தினாலும் நம்முடை 
ய தேவனுடைய இஸ்பிரீத் துவினாலும் 
கழுவப்பட்டிருக்கிறீர்கள், பரிசு த்தமா 
க்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள், நீஇமான்களாக் 
கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 

  

  

    
  

2. அர்ச். மத். 19-ம் ௮, 28-ம் வசனச்இல் சொல்லப்பட்டிருக்கறபடி அர்ச்சிக்கப் 
பட்டவர்கள் யேசுகாதர்சுவாமியோககூட பொ துத்தீர்வைகாளில் உலகத்துக்குச் திர்வை 
ul Deva it er, 

3. இங்விடத்தில் தேவதூதர்களென்பது கெட்டுப்போன சம்மனசுகளாயெ பசாசுச 
| ளென்றறிக,.     னன்ன
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12 எல்லாவற்றிற்கும் எனக்கு உத் 15. விபசாரத்துக்கு விலக ஈடங் 
தரவுண்டு ; அனாலும் எல்லாம் தகுஈத | கள். மனுஷன் செய்யலான (வேறே) 
தல்ல எல்லாவற்றிற்கும் எனக்கு உத் | எகதப்பாவமும் சரரததுக்குப் புறம்பா 
ரவுண்டு; அயினும் நான் ஒன்றிற | யிருக்கின்ற. வேூத்தனஞ்செய்கி 
கும் என்னை அடிமையாக்கிக்கொள்ள  றவனோ தன் சொத்தச் சரீரத்துக்கு 
மாட்டேன். விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்கிருன். 

13. போஜனம் வயிற்றுக்கும், வயிறு 
' போஜனத்துக்கும் ஏற்கும். அனால் சர் 10. உங்கள் சரீரம் உங்சுளிடத்திலி 
வேஈரன் இதையும் அதையும் அழித் ருக்கறவரும், சர்வேசஈரனிடத்தில் நீங் 
அப்போயவொர். சரீரமோ காமத்துக் (சள பெந்றுககொண்டவருமாகிய இஸ் 

கல்ல, கர்த்தருக்கே உரியது: கர்த்த பித்துசாகதுவின் ஆலயமென்றும், நீங் 
ரும் சரீரத்.துக்கு உரியவர். கள் உங்களுக்குச் சொந்தமல்லவென் 

றும் ௮றியிர்களோ? (உரோ. 811; 
2. Gar. 6-16.) 

    
14. சாவேசுரன் காத்தரை உயிர்ப 

(DEBT, அனகால் ஈம்மையும் தம்மு 
டையவல்லபகதினாலே உயிர்ப்பிப்பார். , டட , 

50. உயாரநகச இசரெயக்துக்குக கொள் 
ர் ¢ 

MINED DEG.  அகையால் 
சர்வே உங்கள் சாரத்தில் சொ 
EDIT ID. (HHT Gil, மசிமைப்படுக்துங்கள 

1. உங்கள் சாரங்கள் மஸ்துகாக 
ருக்கு ௮அவயவங்களென்று அறியீரர 
ளோ? அ௮பபடியிருக்க, இறிஸ்துவின் 

| அவயவங்களை எடுத்து, வேசியின் ௮வ 
। யவங்களாக்குவேனோ ? பரிச்சே ச | 
| மில்லை. 

| 10. வேசியோடு இசைகஇருக்கறெவன் 
| அவளோடே ஓரே சரிரமாகிஞுன் என் 
| அ௮றிமிாசுளோ? ஏனெனில் இருவ 
| ரும் ஒரே சரீரமாா?ர௬ு( பார்கள் என்று 

(வேகாகமக்தில்) சொல்லியிருக்கிற 

| கே. (ஆதி. 2-21; மத. 19-5.) 1. நீங்கள் எனக்கு எழுதிய காரிய 
17. காத்தரோடே சேர்கதிருக்கித | ங்களைக்குறிக்து நான் சொல்லுகிற 

வன் ௮வரோடே ஓரே ஞானளூபியா : தாவது: ஸ்தாயைக தொடாதிகுப் 
| Bape. பனு மனுஷனுக்கு கலமாம். 

12. அஞ்ஞான ஈடுவனிடத்இல் இறீஸ் அவாகள் வியாச்சியமாடச் கூடாதாவென்று 
சிலர் கேட்பா களாககும். உசுசாவுதான், என்றாலும் ௮ப்படிச்செய்வது இறிஸ் அவனுக்கு 
யோக்கயெமல்ல. வேறுவழியாய் ௮சாவ.த, இருச்சபையாரைககொண்டு நியாயம் பெற்றக் 
கொள்ளக் கூடமாஇல் அப்படிச் செய்வசே ஈலம். ஏனென்முல் இறீஸ் அவன் சர்வேசானு 
டைய பிள்ளையாயிருக்கறெபடியினாலே, பசாசுக்கடிமையாயிருக்கிற அஞ்ஞானிகளுடைய 
அதிகாரத்துக்கு மனம்பொருர்இக் சன்னைச் இ்ப்படுக்கப் போவ சரியல்லவென் று 
சொல்லத்சகும். 

  
7-ம். அதிகாரம். 

மெய்விவாக ௮க்தஸ்தின் மேன்மையையும், 

விரத்தத் அவம் கன்னிமை Wh sev Hor 

மேன்மையையங்குதித் து மிகவும் சிற 

ந்த மேரையாய்ப் போ இக்கு 

      | 
  

19. போஜனம் வயிற்றுக்கு அவசரமாயிருக்கிறது ஏனென்ரால் போஜனம் வயிற் 
றுச்காகவும், வயிறு போஜனச் துக்சாசகவும் உண்டாக்கப்பட்ட ௮. அனால் போஜனம் வயிற் 
அக்கு ௮அவசாமாயிருச்சிற தபோல விபசாரமும் உங்கள் சரீரச் அக்கு ௮வசரமாயிருச்றெதெ 
ன்று நினையாதேயுங்கள். ஏனென்றால் விபசாரச்துக்காச அல்ல, ஈம்முடைய ௮ண்டவரா 
இய யேசுக்கிறீஸ்துகாசருக்காக உங்கள் சரீரம் உண்டாக்கப்பட்டது. ௮வரே அதற்கு எஜ 
மானும் தலையுமாயிருக்கிறார், அவருக்கே உங்கள் சரீரம் ஊழியம் பண்ணவேண்டுமொ 
ழிய விபசாரத் துக்கு அடிமையாய் இருக்கவொண்ணாதென்பதே இவ்வாகவயெத்தின் கருத்து. 

களவாக வடு அவர வலரால் சைகை வதைவவைகளகவுவை யப பஸைப re ed 
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9, ஆயினும் வேசித்தனத்தை வில 
! s@adurecG அவனவன் தன் மனை 
' வியையும், ௮வளவள் தன் புருஷனை 
| யும் உடை யவர்களாயிருக்கட்டும், 

| 

8, புருஷன் கன் மனைவிக்குத் தன் 
கடமையைச் செலுத்துவானாக. அவ 
விகமே மனைவியும் தன் புருஷனுக்குச் 

| செயயக்கடவாள். (1. இரா, 8-7.) 

4. மனைவியின் சரீர,த்தின்மேல் புரு 
வினுக்கேயன்றி அவளுக்கு அதிகார 
மில்லை. அப்படியே புருஷனுடைய சரீ 

ட ரத்தின்மேல் மனைலிக்கன்றி ௮வ 
னுக்கு அ.டகாரமில்லை.   

5. வேண்டுமானால், செபத்தியானஞ் 
। செய்வதற்காகச் சிலகாலம் இருவரும் 
சம்மதிக்தசாலொழிய மற்றப்படி ஒருவ 
ராவிட்டு ஒருவர் பிரியா திருங்கள், 
அன்றியும் உஙகஞுடைய இச்சையடக் 
கமில்லாமையைப்பற்றிச் சாத்தான் 
உங்களைச் சோதிக்கா தபடிக்குச் இரும் 
பவுஙு கூடி.வாழுங்கள். 

6. ஆலும் நான் இதை உங்களுக் 
குக் கட்டளையாகச்சொல்லாமல், இளக் 
காரமாகச் சொல்லுகிறேன். 

7. ஏனெனில் நீங்கள் எல்லாரும் 

என்னைப்போலிருக்க விரும்புகிறேன். 

அகிலும் ௮வனவன் சர்வேசுரனிடத்தி 
லிருந்து தனக்குரிய வரக்கைப் பெற் 

'அக்கொள்ளுகறுன். அது ஒருவனுக்கு 
இருவி, தமாயும், மற்றொருவனுக்கு 

| | Ban gral sion யும் இருக்கின்றது. 

      

  

  

8. விவாகம் இல்லா தவர்களுக்கும், 
விசவைகளுக்கும் கான் சொல்லுகிற. 
தாவது: நானிருக்றெது போலவே 
அவர்களும் இருந்துவிட்டால் sere. 
ளுக்கு ஈலமாமே, 

0, தங்கமா ௮டக்கிக்கொள்ளா தவர் 
கள் விவாகம்பண்ணிக்கொள்ளட்டும், 
ஏனெனில் வேகிறகைவிட விவாகம் 
பண்ணிக்கொள்ளுகிறெது ஈலமாம், 

10. ஆனால் விவாகபந்தனமாயிருக் 
இறவர்களுக்கு கானல்ல, கர்த்தர்தாமே 
கட்டளையிடுகிநே ததென்றால் : மனைவி 
புருஷனைவிட்டுட் பிரிர்துபோகக்கூடா 
து. (ws. 5-32.) 

11. அப்படிப் பிரிந்துபோனால், ஒன் 
நில் விவாசமில்லா திருக்க வேண்டும் ; 
ஒன்றில் தன் புருஷனோடே ஓப்புரவா 
கவேண்டும். புருஷனும் தன் மனைவி 
யைத் தள்ளிவிடா இருப்பானாக. 

12. மற்றவர்களுக்கோ வெனில் ஆண் 
டவரல்ல, கானே சொல்லுகிற தாவது 2 
சகோதரனான ஒருவனுடைய மனைவி 
அவிசுவாசியாயிருந்தும், அவனுடன் 
வாழ்ந்திருக்கச் சம்மஇப்பாளாடல், 
அவன் ௮வளைத் தள்ளிவிடாதிருப்பா 
ஞக, 

13. அப்படியே விசுவாசியான ஒரு 

ஸ்திரீயினுடைய புருஷன் அவிசுவாசி 
யாயிருந்தும், அவளுடன் வாழ்ந்திருக் 
கச் சம்மதிப்பானேயாகில், ௮வள் ௮வ 
னைக் தள்ளிவிடா இருப்பாளா க, 

  ் 
2. இந்த வாக்இியத்தில் விவாகஞ் செய்துகொண்ட ஸ்திரீ பூமான்களைப்பற்திப் பேரி 

யிருக்கறசல்லாதே சகலனாயங்குறிச் தப் பொ துப்படையாகப் பேசவில்லை. சகலரும் விவா 

கஞ் செய்துகொள்வது அர்ச். சின்னப்பருடைய நோக்கமானால், 8-ம் வசனத்இல் கலியா 

ணஞ் செய்யாத வாலர்களையும் கன்னிகைகளையங் குறிச்து ௮வர்கள் தம்மைப்போல் இரு 
ச்சகவேண்டுமென்று ௮வர் ஆ௫ப்பதேன் ? அப்படியானால் தாம் சொன்னதைத் தாமேமறுத் 

துப் பேசுகராரன்கவேண்டும். ஆகையால் இர்ச வசனத்தில் கலியாணஞ் செய். துசொண் | 
டவர்களாகிய ஸ்திரீ பூமான்கள் தத் தம்பதிகளோடு இருக்கவேண்டியதைப்பற்றி மாச்இரம் 

பேசுகமுரன்று அதியவும். 
2. 
௬ 

 



  

௬.
 

  இயிலே நிலைநிற்பானாக, 
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14, எனெனில் ௮விசுவாசியாயிருக் 
(இற புருஷன் விசுவாசியாயிருக்கிற 
மனைவியினால் சுத்தமாக்கப்படுகிறான். 
அவிசுவாசியாயிருக்கற மனைவியும் விசு 
வாசியாயிருக்கிற புருஷனாலே சுத்த 
மாக்கப்படுகிறாள். இல்லாவிட்டால், 
உங்கள் பிள்ளைகள் ௮சுத்தராயிருப்பா 
ர்கள் ; இப்பொழுதோவெனில் sar 
கள் சுத்சராயிருக்கிருர்கள். 

15. ஆகிலும் ௮விசுவாசியாயிருக்கி 
றவன் பிரிர்துபோனால், பிரிந்துபோகட் 
டும் ; ஏனெனில் இப்படிப்பட்ட விஷ 
யத்தில் சகோதானாவது சகோதரியா 
வது அ௮டிமைப்பட்டவர்களல்ல. சர் 
வேசுரன் நம்மைச் சமாதானத்தில் 

அழைத்திருக்கறார். 
1(. ஏனெனில் ஸ்திரீயே, நீ உன் 

புருஷனை இரட்சிப்பாயென்று உனக்கு 
எப்படித் தெரியும்? அல்லது புருஷ 
னே, நீ உன் மனைவியை இரட்டிப்பாய் 
என். று உனக்கு எப்படி த்தெரியும் ? 

17. ஆதலால் ஆண்டவர் அவனவ 
னுக்குப் பகர்ந்தது எப்படியோ, சர் 
வேசுரன் ௮வனவனை அழைத்தது எப் 
படி.யோ, அப்படியே ௮வனவன் நடக் 
கக்கடவான், எல்லாச் சபைகளிலும் 
நான் இந்தப்பிரகாரமே போதித்துக் 

கொண்டுவருகிறேன். 

18. விருத்தசேதனம் பெற்றவனாக 
ஒருவன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிருனோ, 
௮வன் விருத்தசே தனமில்லா தவனாகத் 
தன்னைக் காட்டவேண்டியதில்லை. விரு 
த்தசேதனமில்லாத ஒருவன் அழைக் 
கப்பட்டிருக்கிருனோ, அவன் விருத்த 
சேதனம் பெருஇருப்பானாக. 

10. விருத்தசேதனமும் ஒன்.றுமில் 
லை, விருக்தசேதனமில்லாமையும் ஒன் 
றுமில்லை. சர்வேசுரனுடைய கற்பனை 
களை ௮.நுசரித்துவருவதே காரியம். 

20. அவனவன் தான் எந்த ஸ்திதியி 
லே ௮ழைக்கப்பட்டானோ, அந்த ஸ்இ 

(எபே. 4-1,)   

21. அடிமையாயிருந்த நீ ௮ழைக்கப்' 
பட்டாயோ, கவலைப்படாதே. நீ சுயா 
இனகைக்கூமொனாலும், அதை GOVT 
உபயோகுத்துக்கொள். ப 

22. கர் தீதருக்குள் அழைக்கப்பட்ட 
ACHE அடிமை கர்த்தருடைய சுயா 
தினனாயிருக்கிறான். அவ்வண்ணமே 
அழைக்கப்பட்ட சுயா தீனன் கிறிஸ்து! 
வின் அ௮டிமையாயிருக்கிறுன். 

  
23. நீங்கள் இரயத்துக்குக் கொள் | 

ளப்பட்டிருக்கிறீர்கள், 
(i. இரா... | அடிமைகளாகாதிருங்கள். 

1-18.) 
24. சகோதரரே, அவனவன் தான் எ. 

ந்தஸ்திதியிலே ௮ை ழக்கப்பட்டா த 
அந்த ஸ்திதியிலே சர்வேசுரனுடைய 
சமுகத்தில் நிலைத்திருக்கக்கடவான். 

2௦. கன்னிகைகளைக் குறித்தோ வெ. 
னில், காத்தா எனக்குக் கட்டளை கொ 

டுக்கவில்லை; ஆகிலும் கான் பிரமாணிக் 
சமுள்ளவஞாயிருக்கும்படி க்கு ஆண்ட... 
வரிடம் கிருபை பெற்றுக்கொண்டது : 
போல அலோசனையாகச் சொல்று 
றேன். 

26. அறா வது? நம்மை அடாது வரு ' 

இற துன்பத்தினிமித்தம் இப்படியே 
(விவாகமில்லாமல்) இருக்றெது மனு. 
னுக்கு ஈலமாயிருக்குமென்று எண்ணு ' 
இறேன். 

27. நீ மனைவியோடு பந்திக்கப்பட்டி. 
ருக்கருயோ, பந்தனத்தை அவிழ்க்கத் 
தேடாதே ; நீ மனைவியில்லாதிருக்கி 
ருயோ, மனைவியைத் தேடாதே. 

28. ஆூலும் நீ ஒரு மணலியைக்கொ 
ண்டி ருந்தால், பாவமல்ல, ஒரு குமரி: 
விவாகம் பண்ணினாலும் பாவமல்ல, 

னாலும் அ௮ப்படி.ப்பட்டவாகள் fre 
லே உபாதைப்படுவார்கள். நீங்கள் . 

இவைகளுக்கு உள்ளாகா தபடி. Base 

    

G men. (
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29. ஆதலால் , சகோதாரே. நான் 

சொல்லுகிறதாவது : காலமானது குறு 

இனதாயிருக்கிறது ; ஆகையால் மனைவி 
யை உடையவர்கள் இல்லாதவர்களைப் 
போலவும், 

30. ௮ழுகிறவர்கள அழாதவர்களைப் 
போலவும், சந்தோஷிக்கறவர்கள் சந் 
தோஷியா,சவர்களைப்போலவும், விலை 

க்குக் கொள்ளுகிறவர்கள், ஒன்றையும் 
சு துந்தரியா தவர்களைப்போலவும், 

வர்கள் அதை அனுபவியா தவர்களைப் 
போலவும் இருக்கவேண்டும். : இவ்வுல 
=i Bein கோலம் மாயமாய்ப் போகின் 

றது. 

32. ஆதலால் நீங்கள் சவலையற்றவ 
ர்களாயிருக்க. விரும்புகே றன். மனை 
வியில்லா கவன் ஆண்டவருக்கு எப்ப 

டிப் ரியப்படலாமென்று GT & BRS 

குரியவைகளின்மேல் கவலையுற்றிருக்கி 
முன். 

33. மனைவியோடிருக்குயவனோ, தன் 
மனைவிக்கு எப்படிப் பிரியப்படலாமெ 
ன்று உலகத்துக்குரியவைகளில் கவலை 
யுத்று, இருமனப்பட்டிருக்கிறான். 

94. அத்தன்மையே விவாகமில்லாத 
கன்னிகை கர்த்தருச்குரியவைகளைச் 
சிந்தித்து, : சரீர த்திலும் ஆ.த்துமத் 

திலும் பரிசுத்தமுள் ளவளாயிருக்க 1 
பிரயாசப்படுகிமுள். விவாக 
யோவென்றால், தன் புருஷனுக்கு எப் 
படி.ப் பிரிய /படலாமென்று ONE GS 
க்குரியவைகளைக்குறித்துக் கவலைப்படு ' 
இருள். 

30. 
கண்ணிவைக்கிறதற்கல்ல, 

      

          யோக்யெ 

மாயிருக்கிறதையும், தடையன்னியில் | உண்டென்று எண்ணுகிறேன். 

. பண்ணினால் பாவமில்லை. 

31. இவ்வுலகத்தை அனுபவிக்கிற | 

      
ஸ்திரீ ணிச்கொள்ளட்டும், 

| 

ஆகிலும் நான் உங்களுக்குக் | 

ஆண்டவருக்கு ஊழியஞ்செய்ய வழிப் 
பாடாயிருக்கிறதையும் உங்கள் பிர 
யோசனத்துக்காகச் சொல்லுறேன். 

20. ஆனால் ஒருவன் தன் குமரியின் 
வயது மாற் நினதைப்பற்றித் தனக்கு 
வெட்கமா யிருக்கி றதென்றும், அவளு 
க்கு மணம் முடிப்பது அவகசியமென்றும் 
எண்ணினால், ௮வன் மனம்போல் செய் 
கொள்ளட்டும். soar விவாகம் 

37. யினும் ௮ப்படிக்கு அவ௫யமி 
ல்லாதிருக்கையில், அவன் கன் மனதின் 
படி செய்ய 2 இசாரமுடையவனாயிரு 

ந்து, தன் இருதயத்தில் உறுதியாய்ச் 
திடம்பண்ணி, தன் கன்னிகையை அப் 
டியே காப்பாற்றிக்கொள்ள மனதில் 

தீர்மானித்தால், ௮வன்செய்வலு were 
காரியக்தான். 

8. ஆதலால் தன் குமரியை விவா 
கம்பண்ணிக்கொடுக்கிறவன் நல்ல காரி 
யஞ்செய்கிரான். ௮வளை விவாகம்பண் 
ணிக்கொடாதிருக்கிறவன் ௮இக நல்ல 
சாரியஞ்செய்கிறான்.   

80. மனைவியானவள் தன் புருஷன் | 
உபிரோடிருக்குங் காலமளவும் பிரமா | 
ணத்துக்குக் கட்டுப்பட்டவளாயிருக்கி 

ருள், அவளுடைய புருஷன் இதந்து | 
போனால், விடுதலையாகிமுள். அவள். 
தனக்கு இஷ்டமானவனை விவாகம்பண் : 

அயி னும் அவன் : 
காகதருக்குட்ப்பட்டவனாய் இருக்க ! 

வேண்டும். (உரோ. 7-2.) 

40. ஆகிலும் என் அலோசசைப் பிர 

காரம் ௮வள் அப்படியே இருக்அுவிட் 
டால்,௮திக பாக்கியவதியாயிருப்பாள். 

என்னிடத்திலும் தேவ ஞான சிந்தை 

  

40. நீங்கள் எனக்கு எழுதின காரியங்களைக் குறித்து)?” என்று அர்ச். சின்னப்பர் 

இந்த அதிகாரத்தின் ஆரம்பத்தில் சொல்லுகிறபடியினாலே கொரிர்தியர் அவருக்கு எழுதி 
யிருக்க கேள்விகளுக்கு இதில் மாறுத்தரஞ் சொல்லுகறொாரன்ற விளங்குறெது. இக்த ௮இ 
காரத்தில் விவாக சம்பந்தமான ஆற கேள்விகளுக்கு மாறுத்தரஞ் சொல்லுகிறார். ஆகை 
யால் கொரிந்தியர் அந்த ஆறு கேள்விகளைப்பற்றி ௮வருக்கு எழுதியிருக்சவேண்டும்,   
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8-ம். அ இகரம், 

| விக்சிரகங்களுக்குப் படைக்கப்பட்டவைகள் 

மனச்சாட்சிக்கு விரோதமாயும் பிறருச் 
கு இடறலாயுமிருப்பதால், ௮வைகளைப் 

பொசிக்கவொண்ணாதென்று போதிக் 

இமுர்,   ]. விக்கிரகங்களுக்குப் படைக்கப் 
'பட்டவைகளின் விஷயத்தில் ஈம்மெல் 

“லோருக்கும் ௮றிவண்டென்று ஈமக் 
குத் தெரியும். அறிவு கர்வமுண்டா 

க்கும் ; பரம அன்போ ஈல்விர் கதியைப் 
பயக்கும். 

2. தான் ஒன்றை அுறிந்தவனென்று 
யாதாமொருவன் எண்ணினால், ஒன் 
ழறையும் அறியவேண்டிய விதமாய் ௮வ 
ன் இன்னும் அ௮றிர்் துகொள்ளவில்லை. 

>. சர்வேசாரனைச் சநேடுக்சிழவன் 
/வனோ, அவன் ௮வசாலே ௮ியப்பட் 
டி.ருக்கிறான். 

1. விக்கிரகங்களுக்குப் படைக்கப் 
பட்டவைகளைப் பொசிக்கிற விஷயத் 
தைப்பற்றி, உலகத்திலே விக்ரெகமா 
னது ஒருபொருட்டல்லவென்றும், சட 
aor ஒருவரசோயன்றி வேறில்லையென் 

றும் அறிவோம், 

௦. ஏனென்முல் (தேவர்களும் GM & 

STSEOHO Wer y Coal DHE api 
கள்). அப்படியே வானத்திலும் பூ 

யிலும் தேவர்களென்று சொல்லப்படு 
இறது உண்டானாலும், 

(1. உள்ளபடி பிதாவாகிய ஓரே தெய் 
வம் ஈமக்கு உண்டு. அவராலே ௪கல 
  

| 
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மும் உண்டானது. அவருக்கென்று 
நாழும் உண்டாயிருக்கிறோம். யேசுக். 
BS ov gin wo 0 Bus ஒரோ கர்த்தரும் 
உண்டு. அவர்முலமாய்ச் சகலமும் 
படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாமும் 

HUT மூலமாயப் படைக்கப்பட்டிழுக் 

கிரோம். (அரு. 1-8; உரோ, 14-14) 

7. ஆனாலும் இந்த அறிவு எல்லாரி 
டத்திலும் இல்லை; ஏனெனில் சிலர் இன் 
னமும் விக்கிரசத்தின்மேல் மஇப்புள்ள 
வர்களாய்ப்(படைக்கப்பட்டகைப்)பிர 

சாதமாகப் பொகுிக்கிருர்கள். அவர்க 

ளஞூடைய மனச்சாட்சி பலவீனமாயிரு 

ப்பதால் அ௮சுத்தப்படுகின்றது. 

8. போஜனமானது ஈம்மைச சர்வே 
சானுக்கு உகந்தவர்களாக்குவதில்லை. 
ஏனெனில் நாம் பொசிக் ததினாலே ஈமக் 
கு ஓன்று கூடிவந்ததுமில்லை; பொ 
சியா சதினாலே ஈமக்கு ஓன் .றுங் குறைந் 
ுபோவதுமில்லை. | 

  
| 
| 
{ 
‘ 

0). அனால் இது காரியத்திலே உங்க 
ளுக்குள்ள உத்தரவு எவ்விதத்திலும் | 
பலவினருக்கு இடறலாகா தபடிக்குப் ' 
பார்த்துக்கொள்ளுங்கள், (1. கொ... 
10-92.) : 

1). ஏனெனில் அறிவுள்ள வன் விக் | 
கரகக் கோவிலிலே பச்தியமர்ந்திருக்கு 
தை ஒருவன் கண்டால், ௮வனுடைய 

। மனச்சாட்சி பலவினமாயிருக்கக்கொ 

  

| 

ள்ள, விக்கிரகங்களுக்குப் படைக்கப் 
பட்டவைகளைப் பொசிக்கும்படி அவ ! 

MEGS துணிவுண்டாகுமல்லவா 2 ' 

௮நத 0 கேள்விகளாவன : 1-வ.து. கலியாணக்காரர்சளாயிருச்சிற இறீஸ் தவர்கள் சமூசார ' 
வாழ்க்கையில் இருக்சலாமா? அதை விலக்கவேண்டுமா? 2-வது. கலியாணமில்லாத இறீஸ்து | 
வர்கள் கலியாணம் பண்ணுற து நல்லதா, கலியாணம் பண்ணாதிருக்கெறெ து நல்லதா? 8 | 
வது. இறீஸ் தவர்கள் தங்கள் மனைவிகளைத் தள்ளி, வேறே விவாகம் பண்ணக்கூடுமா, கூடா 
தா? 4-வது. ஞானஸ்நானம் பெற்றவள் அஞ்ஞானியாயிருக்கிற தன் புருஷனைத் தள்ளி 
விடலாமா, தள்ளா இருச்ச வேண்டுமா * 5-வது. கன்னிமை அல்லது சக்கியாச அந்தஸ்து. 
இறீஸ் துவர்களுக்குள்ளே ஈல்லதகா, ஈல்லஇில்லையா * 0-வது. கைம்பெண்கள் மறுபடி. கலி| 
யாணஞ் செய்யலாமா, செய்யப்படாதா? என்இுற இந்.த ஆறு கேள்விகளாம். 
க்கு அர்ச். சின்னப்பர் எவ்வித பதில் சொல்லுகிறாமொன்று இங்வதிகாரத்தைக் கவனமாய் 
வாசிக்றெவர்களுக்குத் தெளிவாக விளங்கும். oe ட 

இவைகளு | 

  
 



  

488 கொரித்தியர் 9-ம் அதிகாரம். 
  

11, பலவீனமுள்ள உன் சகோதரன் 
உன் ௮றிவினிமித்தம் கெட்டுப்போக 
லாமா? அவனுக்காகக் இறீஸ்துநாதர் 
மரித்தாரேோ. (உரோ. 14-15.) 

19. இப்படி நீங்கள் சகோதரருக்கு 
விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்து, பலவின 
மான அவர்களுடைய மனச்சாட்சி 
யைக் குத்துகிறஇினாலே கிறீஸ்துகாத 
ருக்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்க 
OW ear. 

18. இப்படியிருக்க, போஜனமானது 
என் சகோதரனுக்கு இடறலுண்டா 
க்குமாகில், என் சகோதரனுக்கு இட 
தலுண்டாகாதபடிக்கு நான் என்றென் 

  

09-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் கொரிக் இயருக்குப் பிரசங்ககெகை 
யில், ஜீவன த்துக்கு வேண்டியதை முத, 
லாய் அவர்களிடத்தில் கேட்கவில்லை 
என்பதும், சகலரையும் மனந்திருப்பச் சக 
லருக்கும் சசலமுமானார் என்பதும். 

1. நான் சுயாதீனனல்லவா ? நான் 

௮ப்போஸ் தலனல்லவா ? நம்முடைய 

கர்த்தராகிய யேசுக்கிறீஸ்துகாதரை 
நான் தரி௫க்கவில்லையா ? கர்த்தரிடத் 

இல் நீங்களே என் வேலைப்பாடல்லவா? 
  

2. மற்றவர்களுக்கு நான் ௮ப்போஸ் | 
தலன் அ௮ல்லவென்ளாலும், உங்களுக்கா 
கிலும் ௮ப்போஸ்தலனாயிருக்கிறேன். 
ஏனெனில் அ௮ண்டவரிடத்தில் நீங்கள்         

  

றைக்கும் மாம்சம் பொ சியாதிருப் 

பேன். (உரோ. 14-2].) 
| என் ௮ப்போஸ்தலத் தவத்தின் முத்தி 
| மையாயிருக்கிறீர்கள்,. 

  

13. இந்த அதிகாரத்திலே விக்கிரகங்களுக்குப் படைக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களின் 
பேரில் அர்ச். சின்னப்பர் போதஇக்கறகாவத : அஞ்ஞானிகளுச்குள்ளே அநேக தேவர்க 
களும், தேவர்களுடைய விக்ரெகங்களும் இருந்தாலும், எல்லாவற்றையும் படைத்த சர்வே 
சுரன் ஒருவரோஉண்டென்றும், ஈம்மை இரட்சித்ச யேசுக்கிறீஸ் தவாகய ஆண்டவர் ஒருவரோ 
யென்றுஞ் சகல இறீஸ் துவர்களும் அதிர் இருக்கிறார்கள். ஆகையால் விக்கிரகமென்னப்பட்ட 
தெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்பதும், அந்த விக்இரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டப் பொருட்கள் 
மற்றப் பொருட்களைப்போவிருக்றெதல்லாதே, விக்திரகங்களுக்குப் படைத்த இதனாலே எவ் 
விதத்திலும் அவைகள் இருப்பொருளாய் ௮ல்லது பிரசாதமாய்ப் போகிறஇில்லை என்பதும் 
நிச்சயமாம், ஆகையால் அப்படிப் படைக்கப்பட்ட பொருட்களைப் படைக்கப்படாத மற் 
றப் பொருட்களைப்போலே யாதொரு வித்தியாசமுமின் றி, அற்பக் குற்றநமுமில்லாமல் பொ 
சிக்கலாம்; என்றாலும், Os நியாயத்தை அதிவுடையோரல்லாமல், சாமானிய இறீஸ்த 
வர்களும் விசேஷமாய்ப் புதிதாய் ஞானஸ்நானம்பெற்ற படிப்பில்லாக இறீஸ் தவர்களும் 
கண்டுபிடியாமல், அவைகளை ஏதோ தஇருப்பொருளாகவும், பிரசாசமாசவும் எண்ணுகழுர்கள். 
HEE எண்ணத்தை முன்னிட்டு அரதப் பொருட்களைப் பிரசாதமாகப் பொரிக்கத் துணிவார் 
களானால், தங்கள் மனச்சாட்சிக்கு விரோதமாய் கடக்கிறதினாலே குத்றவாளிகளாய்ப் போகி 
(PTET. அகையால் அப்படிப்பட்ட பொருட்கள் அவர்களுக்கு முழுதும் விலக்கப்பட்ட. 
பொருட்களாயிருக்கறது. அந்தப் பொருட்களைச் இருப்பொருட்கள் அல்லவென்று அறி 
இற அ௮திவுடையோர் ௮ந்த அறிவின் நிமித்தம் அவைகளை யாதொரு குற்றமுமின்றிப் 
பொட௫ிக்கத்தக்க மற்றப் பதார்த்தங்களைப்போல் சாப்பிடக்கூடுமானாலும், மேற்சொல்லப் 
பட்ட அறிவீனருக்கு இடறலுண்டாகாதபடி. இவர்களும் அதை ஒருபோ தம்பொ௫க்கவொ 
ண்ணாது. ஆகையால் திருச்சபை எங்கும் ஏரோ தன்மையாய்ப் போதிக்றெதுபோலக் கிறீ 
ஸ்துவர்களில் ஒருவரும் விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்த சோறு தேங்காய் முதலான பதார்த் 

தங்களை ௮ஞ்ஞானிகளிடத்தில் தாக்ஷணியச்தைப்பற்றியாவத மற்ற எந்த முகாந்தரத் 
தைப்பற்றியாவது வாங்கவும் பொ௫ிக்கவுங் கூடாதென்று அர்ச். சின்னப்பர் போதிக௫ருர். 
அவர் இன்னம் இதற்கு வேறே முகாந்தரங்களை இந்த நிருபத்தின் 10-ம் ௮.இி. 20-ம் வ௪ன 
மதல் துவக்இச் கடைசிமட்டுஞ் சொல்லிக்கொண்டு வருகிறார். அவைகளையும் அதில் 28-ம் 
(வசன சச்சின் வியாக்யொனத்தையும் காண்க.   
 



  

3. என்னை வினாவிக்கேட்பவர்களுக் 
ட கான் சொல்லும் உத்தரவாதம் இது 

வ, 

4, சாப்பிடவும் பானம்பண்ணவும் 
எங்களுக்கு ௮இகா ரமில்லையா P 

். மற்ற அப்போஸ்தலர்களும், காத் 
தருடைய சகோதாரும், கெபாவும் 
செய்கிறதுபோல, சகோ தரியாயெ ஒரு 
மனுஷியைக்கூடக் கூட்டிக்கொண்டு 

போக எங்களுக்கு ௮.திகாரமில்லையா? 

6. sang இப்படிச் செய்வதற்கு 

எனக்கும், பானபாவுக்கும் மாத்திர 
மோ உத்தரவில்லை P 

7. எக்காலத்திலாவது சொந்தச் 
செலவுசெய்துகொண்டு பாளையத்திலே 
சேவிப்பவன் யார்? எவன் திராட்சத் 

தோட்டத்தை உண்டாக்கி, ௮தின்சனி 
யைப் பொ௫ுயாதிருப்பான் ? எவன் 
மந்தையை மேய்த்து, ௮தஇின் பாலைச் 
சாப்பிடாதிருப்பான் ? (மத். 10-9.) 

8 இவைகளை கான் மனிதர் முறை 
மைப்படி. சொல்லுகிறேனா 1 வேதப் 
பிரமாணமும் இவ்வண்ணமே சொல்லு 
கிறதில்லையா ? 

  

  

  

9. போரடிக்கிற மாட்டுக்கு வாயைக் 
கட்டாதிருப்பாயாக என்று மோயி௫ 
னுடைய நியாயப் பிரமாணத்தில் எழு 
தியிருக்கெறதே. சர்வேசுரனுக்கு மாடுக 
ளின்மேல் கவலையுண்டோ ? (உபாக. 
29-4 ; 1. தீமோ, 5-18.) 

10. ௮ல்லது உள்ளபடி.யே இதை ஈம் 
மைக்குறித்துச்சொல்லுகரரோ? உழு 
இறவன் நம்பிக்கையோடே உழவும், 
போரடிக்கிறவன் பலனடையலாமென் 
கற நம்பிக்கையோடே போடிக்சவும் 
வேண்டுமென்பதினால், இவைகள் கம் 
மைப்பத்றியே எழுதப்பட்டிருக்கிற து. 

11. காங்கள் உங்களுக்கு ஞானக்காரி 
யங்களை விதைக்திருக்க, உங்கள் சரிர 
நன்மைகளை அறுத்தால் ௮து பெரிய 

காரியமோ? (உரோ. 15-27; சலாத். 
6-6.) 

12. உங்கள்மேல் இந்த அதிகாரத் 
தை மற்றவர்கள் செலுத்துவார்களா 
னால், நாங்கள் ஏன் ௮இகமாய்ச் செலு 
ததபபடாது? ஆயினும் இறீஸ்துகாச 

ருடைய சுவிசேஷத்துக்கு ஓர் சடை 
யம் வருவிக்காகபடி நாங்கள் இக்க 
அதிகாரத்தைச் செலுத்தாமல், எல் 
லாப் பாடும்படுகியம். 

  Peed 

5-6. மற்ற ௮ப்போஸ்தலரைப்போல எங்களுக்குப் போஜனஞ் சமைத்துச் கொடுக்கச் 

  
சகோதரியாகயெ ஒரு பெண்பிள்ளையை, அதாவது இறீஸ் அவளாக ஒரு புண்ணியவஇியை 
எங்களோடு அமைச்துக்கொண்டு போகவும், எங்கள் வனத் இற்கு உங்கள் கையிலே செ 
லவு வாங்கவும் நியாயமுண்டாமே. ஆயினுங் கிறீஸ் அவின் சுவிசேஷச்தைக் தடையின் 
ஜிப் போக்கவும், உங்களுக்குச் செலவு நேரிடா இருக்கவும் வேண்டுமென்றே இப்படிச் செ 
ய்யாதிருச்கோமென்று அர்ச், சின்னப்பர் சொல்லுகறதாக அர்த்தங்கொள்ளலாமொழிய 
மத்றப்படியல்லவென்று இந்த அதிகாரம் முழுதும் வாரித்து ஆராய்க்த யாவருக்கும் உச்ட 
மத்தியானம் ஒப்ப விளங்கும். இதிலே அர்ச். சின்னப்பர் குறிக்கிற சகோதரிசளாகயெ பெண் 
பிள்ளைகள் யாரொனில், இவ்விய கர்த்தர் தம்முடைய €ஷாக்களோடு ஊருக்கு ஊர் போய்ப் 
பிரசங்கக்கும்போது, அர்ச். இயாகப்பர், ர்ச், அருளப்பர், யூசா, சமையோன், என்பவர்க 
ஞடைய தாய்மார்களும், வேயே சிலபுண்ணிய ஸ்இிரீகளும் ௮வர்களோடேகூடச் சென்று, 
அவர்களுக்குச் சமையல் முதலான பணிவிடைகளைச் செய்துவருவார்களென்று சுவிசேஷ 
தீ.தின் பற்பல இடங்களில் எழுதியிருக்கறதல்லவோ ? ர்ச். மாற்கு 15-ம் அதிகாரம் 41-ம் 
வசனத்திலும், அர்ச். லூக்கா 8-ம் ௮இகாரம் 28-ம் வசனத்திலும் காண்க, கர்த்தர் பர 
லோகத்துக்கு எழுந்தருளின பிற்பாடு ௮ப்போஸ்சலர்கள் தாரதேசகத் அச்குப் பிரிர் துபோகு 
மட்டும் மேற்சொன்ன புண்ணிய ஸ்இரீகள் அவர்களுக்கு முன்போல் ஊழியம்பண்ணிக் 
சொண்டு வந்தார்கள். இவர்களைப்போலொத்த புண்ணிய ஸ்இரீகளைப்பற்றியே அர்ச், 
சின்னப்பர் பேசுகிருர். இக்காலச்திலேமூதலாய் ஐரோப்பா இராச்சியங்களில் ஆ௮ண்பிள் 
ளைகள் சமையல் செய்வது வழக்கமில்லாகஇினாலே வயதசென்ற புண்ணிய ஸ்இரீசகளே 
குருமார்களுக்குச் சமையல்செய்து வருகரர்கள். 
      on 

 



es 

| 440 ].கொரித்தியர் 9-ம் அதிகாரம். 
  

18. கோவில் பணிவிடைக்காரர் 
கோவிலுக்குரியவைகளில் பொ௫க்கி 
மூர்சகளென்றும், (டத்தின் பரிசாரகர் 
(ரீடத்திலுள்ளவைகளில் பங்கடைகிறு 
ர்களென்றும் ௮றியிீர்க ளா? (உபா. 
18- 1.) 

14. அக்தன்மைபோல, சுவிசேஷ 
தீதைப் பிரசங்கிக்கிறவர்களும் சுவிசே 
ச்தினலே பிழைக்கும்படி அ௮ண்டவ 
ரூம் ஏற்பாடு செய்இருக்கரர், (மத். 
10-10.) 

15. அப்படியிருக்தும், அவைகளில் 
ஒன்றையும் நான் பிரயோஇக்கவில்லை. 
என் விஷயமாய் இப்படி. நடக்கவேண் 
டுமென்று கான் இதை எழுதவுமில்லை. 
என் மகமை எவனாலாகிலும் வியர்த்த 
மாகறதைளிட ரான் சாகிறது எனச்கு 
Sy Ra நலம். 

    
10. எப்படியெனில் நான் சுவிசேவ 

த்தைப் பிரசங்கஇத்தாலும், மகிமை பா 

ராட்டக்கூடாது. Mg என்மேல் சும 
ந்த கடமையாயிருக்கிறது. சுவிசே 
ஷத்தை நான் பிரசங்கியா இருக்தால், 
எனக்கு ஐயோ கேடாம்! 

17. இதை கான் மனப்பூர்வமாய்ச் 
செய்வேனாகில், எனக்குச் சம்பாவனை 
யுண்டு. மனப்பிரியமின்றிச் செய்வே 
இல், இது எனக்கு ஓப்புவிக்கப்பட்ட 
உக்கிராணவேலையைச் செய்கிறதாகும். 

18. அப்படியானால் எனச்குப் பல 
னென்ன ? கான் FAG Fag HOO Bs [ரர 
சங்கிக்கையில் எனக்குள்ள ௮இகாரதீ 
தைச் சுவிசேஷத்துக்குக் கேடாகப் பிர 
யோகிக்காமல், இலவசமாய்ச் ஈுவிசே 
ஷத்தைப் பிரசங்கப்பதே எனக்குப் 
பலன். . 

19. ஆகையால் கான் எல்லா மனிதர் 
மட்டிலும் சுயா தீனனாயிருந்தும், ௮நே 
கா அ.தாயமாக்கிக்கொள்ளும்படி. 
என்னைச் சகலருக்கும் அடிமையாக்கி 
னேன்.     

  

    

  

20. ௮ப்படியே யூசரை ஆதாயப் 
படுத்திக்கொள்ளும்படிக்கு யூதருக்கு 

யூசனைப் போலானேன். (௮ப். 16-35 

21-26.) ன 

21. நியாயப்பிரமாணத்துக் குட்பட் 
டவர்ககா ஆதாயப்படு த்திக்கொள்ளும் 
படி. (நான் பிரமாணத்துக்குட்படா, தவ 
னாயிருக் அம்) பிரமாண த்துக்குட்பட்ட 
வாகளுக்கு கானும் பிரமாணத்துக்குட் 
பட்டவன்போலானேன். (ரமாண 

  
மில்லா தவர்களை ஆதாயப்படுத் தும்படி. . 
(நான் நியாயப் பிரமாணமில்லா தவனா 
காமல் கிநீஸ்துகாதருடைய பிரமாணதக் 
துக்கு உள்ளானவனுயிருந்காலும்) ர 
மாணமில்லா சுவர்களுக்கு நானும் (ரெ. 

Lol sori Seer கன் போலானேன். 

௦2 புலவீனரை ஆதாயப். Os Rs | 

கொள் ளும்படி க்குப் பலவி னருக்குப் | 

பலவீன னனேன். eT event ரையும் கரை 

யேழ்றும்படிக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா 

முமா மேன். 

சு விசெஷூக்கிலே எனக்குப் பங்கு 
கிடைக்கும்! 0. 4 வீே Fay BD குப்பற, றி 

2 யே எல்லாவற்றையுஞ் செய்கேன். 

94. பந்தைய சாலையிலே ஓடுற. 

வர்களெல்லாரும் POR apt son 5 . YO 

லும் ஒருவனே பக்தயத்தைப் பெற்றுக் 
கொள்ளுகிருன் என்று ௮றியிர்களோ? 
நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ள க்கக்ககாக 
ஓடுங்கள். 

25. பந்தயக் களரியிலே மல்லுக்கட் ; 
டுகிறவர்கள் எல்லாக் காரியங்களிலும் 
இச்சையை அ௮டக்குகிருர்சள். அவர் 
கள் அழிந்துபோகிற மூடியைப் பெற் 
அ௮க்கொள்ளவேண்டுமென்றே அப்ப 
டிச் செய்கருர்கள், நாங்களோ அழி 
யாக முடியைப் பெற்றுக்கொள்ளும் 
படி. பிரயா சப்படுகிறோம். 

20. ஆகையால் நான் ஓடுகிறேன், இல 
க்குத் தெரியாகவன் போலல்ல. நான் 
போராடுகிறேன், அனால் ஆகாய, த்தில் 
சிலம்பம் அடி. க்றெவன்போலல்ல.,' 
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27. அனால் மற்றவர்களுக்குப் பிர | வேசுரன் பிரியப்படவில்லை. ஆதலால். 
சங்இத்தபிறகு நானே ஒருவேளை தள் | அவர்கள் வனாந்தர'தஇலே விழுந்து மடி. 
ளஞுண்டவனாய்ப் போகாதபடிக்கு, என் | ந்தார்கள். 
சரீரத்தைக் கண்டித்துக் கீழ்ப்படுத்து 0. அவர்கள் இச்சித்ததுபோல, 
GC esr. நாமும் தகாகவைகளை இச்சியா தபடிக் 

கு இவைகள் ஈமக்குத் திருஷ்டாந்தங் 
10-ம். அதிகாரம். களாகச் சம்பவித்தன. (சக். 105-14.) 

மணிதருக்குச் தந்இரங்கள் நேரிட்டாலும், | 7. ஜனங்கள் பொ௫க்கவும் குடிக்கவும் 
தந்இரங்களைச் செயிக்கச். தேவ உதவி | உட்கார்ந்து, Sanur எழுந்தார்கள் 
கிடைக்குமென்று போ இக்கமுர். என்று எழுதப்பட்டபடியே ௮வர்க 

ளில் சிலராப்போல் நீங்களும் விக்ரெக 
நீங்கள் அறியாஇருக்கப்படாதென்று ஆராகனைக்காரராய்ப் போகாதிருங் 

கான் விரும்புறெதேதென்றால் : நம்மு “ள்: (யாத். 92-0.) 
டைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத் ' 8, அவர்களிலே இலர் வே9த்தனம் 
தி oor & ழிருக்கா *கள. எலலாழும் ௪௪ பண்ணி, ஓரே நாளில் இருபக்துமூவா 
தரத்தின் வழியாய் ஈடர்துவந்கார்கள். (பபிரம்போ செக்லுவிழுக்கார்கள். அது 
(யாத். 18-21, 14-22. போல காழும் வேசுகதனம்பண்ணாதி 

9, எல்லாரும் மோயிசனிடத்தில் | ரூப்போமாக. (எண். 2-1.) 
மேகத்ததும், சழக்கிரத்திலும் ஞான. ப. அவர்களிலே இலர் சோதித்துக் 
ஸ்கானஞ் செய்யப்பட்டார்கள். 

1]. இப்படியாகையில் சகோதரரே, 

சர்ப்பங்களினாலே மடிந்தார்கள் ; ௮து 

5. எல்லாரும் ஒரே ஞானப்போஜனச் போல நாமும் கறீஸ்துகாதரைச் சோதி 

தைப் பொடுித்தார்கள். (யாத். 16-15.) யாதிருப்போமாக. (எண். 21-ம்.) 

4. எல்லாரும் ஒரோ ஞானப்பானத் | , 10: அவர்களிலே சிலர் முறுமுறு 
தைப் பருகினார்கள். எப்படியெனில் | 5௮0) சங்கரிப்பவனாலே அழிக்கப்பட 
௮வர்களோடுகூடச்சென்ற ஞானக்கற் | TT Har. அதுபோல நீங்களும் முது 
பாமையினின்று (ஊறின ஜலத்தைப்) மறுக்கா திருங்கள். (எண். 11-].) 
பானம்பண்ணிஞர்கள். அந்தக் கற்பா 

> ல Je அக்க ககன், சக். க் இதப் சல்லி தன, உலகத்தின் முடிவுகாலக்திலிருக் 
5. அப்படியிருந்தும், அவர்களுக்கு | இற நமக்கு இவைகள் படிப்பினையாக 

ள்ளே ௮இகமானபேர்களிடத்தில் சர்  எழுதப்பட்டிருக்கன்றன. 

11. இவைகளெல்லாம் அவர்களுக்   
    2.5-4. இவ்வசனங்களில் இஸ்ராயேலர் யாவரும் மேகத்திலும் சமுத்திரத்திலும் ஞான 
ஸ்கானம் பண்ணப்பட்டார்களென்பதும், எல்லாரும் ஓரே ஞானப் போஜன*ச்தை உண்டு 
ஒரோ பானத்தைப் பருகனார்களென்பதும் அவர்கள் ஞான விதமாயும், உருவகமாயும் 
ஞானஸ்கானம் பெற்று, ஞானப் போஜன பானம் அருர்தினார்களென்று எண்ணச்தகும். 
ஏனெனில் பகலிலே ௮வர்களுக்குச் குடைநிழலா கவும், இரவிலே வெளிச்ச ஸ்தம்பமாசவுமி 
டந்த மேகமானது ஆசாபாசத்தன் உக்கிரமத்தைத் சணித்து, புத்தியின் ௮க்சகாரத்தை 
க ஞான வெளிச்சர் தருற ஞானஸ்கானத்தின் வரப்பிரசாதத்.தக்கு அடையாளமாய் 

இருந்தது. அவர்கள் கடலைக் கடந்து ௮க்களா சேர்ந்தார்களே, ௮ஈசச் கடல் ஞானஸ் 
சானத் தீர்த்தத் துக்கு உருவகமாயிருக்தஜ. அவர்களுக்கு வானத்திலிருக்து அற்புதமாய் 
வருஷித்த மன்னா என்னும் போஜனமும், கற்பாறையில் சுரர.த ஜலமும் யேசுகாதருடைய 
இருச் சரீரமும் இரத்தமுமாயெ தேவராற்கருணைக்கு ௮டையாளமாயிருக்தது. |     

நட்



| 

  

  

12, ஆகையால் நிற்கிறதாக எண் ணு 
இறவன் விழாதபடிக்குப் பார்த்துக் 
கொள்ளுவானாக, 

13. மனுஷ சுபாவத்துக்குரிய சோத 
னையேயன்றி வேறொன்றும் உங்களு 

க்கு கேரிடாதிருப்பதாக. சர்வேசு 
ரன் பிரமாணிக்கமூள்ளவர் ; உங்கள் 
இராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்க 
ப்படுவதற்கு அவர் இடங்கொடார். 
ஆனால் ரீங்கள் சோதனையைத் தாங்கு 
ம்படி. சோதனையோடு வழியும் பண் 
ணுவார், 

14. ஆதலால் எனக்கு மிகவும் பிரிய 
மானவர்களே, விக்ரக ஆராதனைக்கு 

விலகயோடும்கள். 

19, உங்கை விவேகிகளென்று எண் 
ணிப் பேசுறேன். சான் சொல்லுற 
தை நீங்களே நிதானித்துப்பாருங்கள். 

10. நாம் அீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாத 
த்தின் பாத்திரமானது கிமீஸ் தராதர 

டைய இரத்தத்தை ஓக்கியமாய்ப் we 
ந்து உட்கொள்ளுதலல்லவா? நாம் பிட் 
கிற ௮ப்பமானது கர்த்தருடைய சரீர 
ததைப் ப௫ர்ந்து உட்கொள்ளுதலல் 
லவா? 

| 7. எனெனில் அப்பம் ஒன்௫யிரு 

க்க, ௮ரத ஒரே அப்பத்தைப் பகர்ந்து 
உட்கொள்ளுகிற நாமெல்லாரும் அதே 
கராயிருந்தாலும், ஒரே சரீரமாயிருக்கி 
ழோம்.   

].கொரித்தியர் 10-ம் அதிகாரம். 

18. மாம்ச சம்பந்தப்படி இஸ்ராயே 
லப் பாருங்கள், பலிகளைப் பொ௫ிக் 
இறவர்கள்' பலிபீடத்தோடு ஐக்கியப் 

பட்டவர்சளல்லவா ? 

19, இதினாலே நான் சொல்லுவதெ 
ன்ன? விக்ரெகங்களுக்குப் பலியிடப் 
பட்டதை ஒரு காரியமென்கிமேனோ1ஏ 
அல்லது விக்ரெகந்தான் ஒரு காரிய 
மென்சறேனோ? (அல்லவே). 

20. ௮ஞ்ஞானிகள் பலியிடுகிறவை 
களைச் சரவேசுரனுக்கல்ல, பேய்களுக் 
கே பலியிடுகிரர்களென்று சொல்லுகி 
றேன். நீங்கள் பேய்களோடே ஜக்கி 
யப்பட எனக்கு மனதில்லை. நீங்கள் 
ஆண்டவருடைய பாத்திரத்திலும், 
C பய்களுடையபா தீதிரத்திலும்பானம் 

பண்ணக்கூடாது, (யாத். 32-10.) 

21. நீங்கள் ௮ண்டவருடைய பந்இ 
யிலும், பேய்களுடைய பந்தியிலும் பங் 
குள்ளவர்களாயிருக்கக்கூடா.து. 

22. நாம் கர்த்தருக்குக் கோ பத்தை 
எழுப்பலாமா 2 ௮வனளாவிட காம் பல 
வான்களா $? எல்லாவற்றிற்கும் என 
க்கு உத்தரவுண்டு, அனால் எல்லாம் 
செய்வது தகுஇயன் று. 

29. எல்லாவற்றிற்கும் எனக்கு உத் 
தரவுண்டு, ஆனால் எல்லாம் கல் விர்த் 
தியை உண்டாக்காது. (1 கொ, 60-18.) 

  

10. அப்போஸ்தலர்கள் இவ்விய பூசை செய்து, தேவாற்கருணை உண்டாக்வெக்தார் 
களென்றும், ௮52,ச் தேவகற்கருணையில் யேசுகா தருடைய மெய்யான இருச் சரீரமுர் இரு 
இரசத்தமுர் தேவசுபாவமும் அடங்கியிருக்கிறதென் றும், அதைப் பூசை சாண்டுற விசுவாசி 
களுக்குப் பரிமாதினார்களென் றும், ௮ர்௪ச் தேவரற்கருணையை உட்கொள்ளுகற விசுவாசி 
கள் யேசுசாதருடைய மெய்யான திருச் சரீரத்தோடும் திரு இரச்தத்தோடும் ஐக்கயப்படு 

! இருர்களென்றும் இந்த வாக்யெத்தனாலே எவ்வளவோ தெெளிவாய்ச் காணப்படுகிற து. 
20. 8-ம் ௮இ. 4-ம் வசனத்தில் 'சொல்லியிருக்தெ தபோல் விக்சரகமென்ப அ ஒன்று 

மில்லை என்கிறதினாலே. ஒரு பதார்த்தம் விக்செகச் துக்குப் படைத்திருச் தாலும் ௮ தவும் ஒன் 
மில்லை என்று அறிவுடையோர் நிச்சயிச் த, அப்படிப்பட்ட பதார் *த்தங்களை வித்தியாசம் 
ஒன்நின்றிப் பொசிச்சகலாமென்பார்கள். ௮னால் ௮திலேதானே 7-ம் வசனத்தில் சொல்லியி 
geen gure al ean & 5 ev பலவீன முள்ள இலர் அப்படிப்பட்ட பதார் தீதங்களைப் பொ 

த்தால் பாவமாயிருக்குமென்று எண் 'ணுறெ.தினாலே அறிவுடையோர் அவர்களுக்கு முன் 
பாக அதைப் பொரித்தால் ௮வர்களுர் தங்கள் மனச்சாட்சிக்கு விரோதமாய்ப் பொ௫ப்பத 

| oe aug காண்பித்சதாகுமென்பதினாலே அறிவுடையோர் முதலாய் அப்படிப்பட்ட | பதா 
ர்.தீதங்களைப் பொ௫ிக்சச்கூடாதென்று ௮திக. 
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74. அவனவன் தன் சுய பிரயோச 
னத்தைகத் தேடாமல், பிறனுடைய பிர 
யோசனச்கசைச் தேடக்கடவான். 

௨9ல். மனச்சாட்டுயினிமித்தம் ஒன்றை 
பூம் விசாரியாமல், கடையில் விற்கப்ப 
டுகிற எதையும் வாங்கிப் பொஇூயுங்கள். 

20, பூமியும் ௮தில் நிறைந்த யாவும் 
ஆண்டவருடையதாமே. (சங். 98-],) 

27. அஞ்ஞானிகளில் ஒருவன் 
உங்களை விருந்துக்கு ௮ழைக்கும்போ 
அ, உங்களுக்குப் போகப்பிரியமானால், 
மனச்சாட்சியினிமித்தம் ஒன்றையும் 
விசாரியாமல் உங்களுக்குமுன் வைக் 
கப்படுகிற எதையும் பொசியுங்கள். 

98. ஆனால் இது விக்கரகங்களுக்குப் 
படைக்கப்பட்டதென்று யாராகிலும் 
சொல்லுவானாஇல், அப்படி. அறிவித்த 
"வனைப்பற்றியும், மனச்சாட்டியைப் பற் 
றியும் ௮தைப் பொ௫ியாதிருங்கள். 

20. மனச்சாட்சியைப்பற்றி என்கி 
றேன். ஆனால் ௮து உன்னுடைய மனச் 
சாட்சியைப்பற்றியல்ல, மற்றொருவனு 
டைய மனச்சாட்சியைப்பற்றியே சொ 
ல்லுறேன். எனெனில் எனக்குள்ள 
சுயாதீனம் மற்றொருவனுடைய மனச் 
சாட்சியினால் குற்றமாக எண்ணப்பட 
வேண்டியதென்ன 1 

30. அன்றியும் நான் நன்றியறிந்த 
தோஸ்இரஞ்செய்து பொசிக்கிறேனா 
இல், ஈன்றியறிதல் செலுத்துகிற காரி 
யத்தைப்பற்றி நான் தூஷணிக்கப்படு 
வானேன் ? 

31. ஆகையால் நீங்கள் சாப்பிட்டா 

லும், குடித்தாலும், வேறென்னக்கைச் 
செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் சர்வே 

    

  

  

சாரலுடைய தோஸ்நரத்துக்காகச் 
செய்யுங்கள். (கோலோ, 8-17,) 

82. யூதருக்கானாலும், ௮ஞ்ஞானிக 
ளுக்கென்கிலும், சர்வேசுரனுடைய | 
இருச்சபைக்கானாலும் நீங்கள் இடற 
லாயிருக்கவேண்டாம். 

33. நானும் எனக்குப் பிரயோசன 
மானதைத் தேடாமல், அரேகருக்குப் 
பிரயோசனமானசைச்தேடி, அவர்கள் 
இரட்டசிக்கப்படும்படி எவ்விதத்திலும் 
எல்லாருக்கும் பிரியப்படுகிராிப்போல 
(நீங்களும் ஈடந்துகொள்ளுங்கள்.) 

  
11-ம். அதிகாரம். 

ஸ்திரீ பூமான்௧கள் ஜெபம்பண்ணவேண்டிய 
விசத்தைக் கற்பித்துத் தேவரற்கருணை 
ஸ்.சாபிச்சப்பட்ட விதத்தையும், ௮பாத் 
இரமாய் அதனை உட்கொள்ளுகிறவர் 
கள் கட்டிச்சொள்ளுறெ துரோகச்தை 
யும் விளக்டிக்காட்டுகிழுர். 

1. நான் கிறீஸ்துகாதரைக் கண்டு 
பாவிக்கறதுபோல, நீங்களும் என்னைக் 
கண்டுபாவித்து நடங்கள். 

2. சகோதரரே, நீங்கள் எல்லாவற் 
நிலும் என்னை நினைவுகூர்ந்து, நான் 
உங்களுக்குப் படிப்பித்தபடி. நீங்கள் 
என் கற்பனைகளை அதுசரித்துவருகிற 
இனிமித்தம் உங்களைப் புகழுகிறேன். | 

3. இப்போது நீங்கள் ௮ நியவேண் : 
டுமென்று நான் விரும்புகிறதாவது : | 
எந்தப் புருஷனுக்கும் இறீஸ்துகாசர் | 
தலைமையாயிருக்கிறார்.  ஸ்திரீக்கோ , 
புருஷன் தலைமை, கிறீஸ்துகாதருக் 
கோவெனில் சாவேசுரன் தலைமையா 
யிருக்ளெர், (எபே. 5-98.) 

      

  

29. உன் மனச்சாட்ரியைப்பற்தியல்ல, இதைச் சாப்பிடக்கூடாதென்று நினைகதெ 

  

பிறனுடைய மனச்சாட்சியைப்பற்றித்தான். ஏனெனில், கான் குற்றமின்றி அதைப் பொ 
திக்கச்கூடுமானாலும் அதை நான் பொூப்பதினாலே ௮வன் என்பேரில் குற்தமுண்டென்று | 
நினைப்பானாஇல் ௮ந்த நினைப்புக்கு ரான் இடங்கொடுத்து அதைப் பொடூப்பானேன் ? கான் 
போஜனம் பண்ணும்போதெல்லாஞ் சர்வேசுரனுக்குச் தோத்திரமாகப் பண்ணுகிறேன். 
ஆகையால் நான் சர்வேசுரனுக்குத் தோத்திரஞ்செய்து பொ?ச்சிற போஜனச்தின் நிமித் 
தம் நான் விக்ரெகங்களுக்கு ஏதோ சங்கை செய்றேனென்று யாராகிலும் நினைக்கும்படி. 
ரான் இடங்கொடுப்பானேன் என்றர்த்தமாம். ் , |  
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4. ஜெபம்பண் றும்போதாவது Bis 
! கதரிசனம் சொல்லும்போதாவது தன் 
சிரசை மூடிச்கொண்டிருக்கிற எந்தப் | 
புருஷனும் தன் rene அ௮வமானப்ப 
டுத்துகிறான். 

9. ஜெபம்பண்ணும்போதாவது தீர்க 
। கதரிசனஞ்சொல்லும்போதகாவது தன் 
சிரசை மூடாதிருக்கிற எந்த ஸ்இரீயும் 

| ger சிரசை அ௮வமானப்படுத்துகிரள். 
ஏனெனில் ௮து அவளுக்குத் தலையை 
மொட்டையடித்ததுக்குச் சமானமாம். 

ட்ட. ஆதலால் ஸ்திரியானவள் முக்கா 
டிட்டுக்கொள்ளாவிட்டால், தலைமயிறை 
ye கத்தரித்துப் போடக்கடவாள். 
அனால் தலைமயிரைக் கத்தரிக்கிறதும், 
மொட்டையடிக்கிறதும் ஸ்திரீக்கு வெ   
ட்கமானால், முக்காடிட்டுக்கொள்ளவே 

| ண்டும். 

| 7. புருஷனோ தன் சரசை மூடிக் 
கொண்டிருக்கக்கூடாது. . ஏனெனில் 
௮வன் சர்வேசுரனுடைய சாயலும், 

| மகிமையுமாயிருக்கறான். ஸ்திர்யோ 
புருஷனுடைய மகிமையாயிருக்கிருள். 

8. அதெப்படியென்முல், புருஷன் 
ஸ்திரீயினிடத்தினின்றல்ல ; ஸ்திரீயே 
புருஷனிடத்தினின்று உண்டாக்கப் 
பட்டாள. 

9. ஆகையால் ஸ்திரீயைப்பற்றிப் 

புருஷன் உண்டா க்கப்பட்டவனல்ல ு       

ஆனால் புருஷலுக்காகவே ஸ்திரீ உண் 
டாக்கப்பட்டவள். (அதி. 9-1 8, ) | 

| 

10. ஆகக்கொள்ள, தேவதூதர்களி. 
னிமித்தம் ஸ்திரீயானவள் சிரசின்மேல் 
முக்காட்டைப் போட்டுக்கொண்டிருக் 
கவேண்டும். 

1]. ஆகிலும் ஆண்டவரிட த்தில் ஸ்திரி. 
யில்லாமல் மனுவனுமில்லை, மனுஷனில் 
லாமல் ஸ்இரீயுமில்லை. | 

12. எவவாறெனில், ஸ்திரீயானவள் 
ம னுஷனிலிருந்து உண்டானதுபோல. 
மனுஷனும் ஸ்திரீயின் வழியாய் உண் , 

டாகிருன். அகலும் எல்லாம் சாவே சுர. 
னிடத்திலிருந்து ௫5௪௮௫. 

13. ஸ்திர்யானவள் முக்காடில்லா 
மல் சர்வேசுரனை வேண்டிக்கொள்ளு 
கிறது இலக்ஷணமாவென்று நீங்களே ! 
நிதானித்துப்பாருங்கள். ப 

14. மனிதன் கூந்தல் வளாத்தால், | 
௮து அவனுக்கு ஈனமா யிருக்கிறதென் | | 
று சுபாவமே உங்களுக்குப் போதிக்க 
றதில்லையா 2 

1௦. ஸ்திர்யோவென்முல் கூந்தலை 

வளர்க்கிறது அவளுக்கு மகிமையா 
யிருக்கிறது. ஏனெனில் கூந்தல் முக் 
காடாக அவளுக்குக் கொடுக்கப்பட் 
டிருக்கிற கல்லோ. 

  

10. இங்கே சொல்லப்பட்ட முக்காடு மூல பாஷைகளில் ௮இகொரமென்று சொல் 

லப்பட்டிருச்ற த. எனென்முல் கலியாணஞ்செய்த ஸ்திரீகள் புருவனுடைய ௮திகாரத்து 
க்கு உட்பட்டவர்களென்றும், அப்படிப்பட்ட அஇகாரத்தை ஸ்திரீகள் தங்கள் தலைமேல் 

கொண்டிருக்கிறார்களென்றும் அர்த்தமாக ஸ்திரீகள் முக்காடு தரிச் துச்கொள்வது வழக்க 

மாயிருந்தது. தேவதாதர் ௮ல்லத சம்மனசுச்களின் நிமித்தம் என்பதேசெனில் இறீஸ். த 
வர்கள் ஜெபம் பண்ணும்போ தும் விசேஷமாய்த் தேவாலயத்தில் ஒன்றாய்க்கூடி. வரும்போ 

ae அவர்களுடைய ஜெபச்தைச் சர்வேசுரனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும்படிக்கு அவர்களோடே 

_ அவர்களுடைய காவல் சம்மனசுகளும் இருப்பதினாலே அவர் களுக்குச் சங்கையாக 

ல்தான் முக்சாடிட்வேண்டும் என்றறிக.     எனக! வையக cet BE A Ia nn ee eA IN பவட, பதவ ஒலிவ அதுவவ தபல, பபப Rae canner OO) OE Fab deren ec deat md mms ae A ne



  

“1 கொரித்தியர் 1 11-ம் திகாம். 

  

  

16. அடலும் யாதாமொருவன் 
இதைப்பற்றிச். தர்க்கிக்க மனதாயிருக் 
தால், எங்களுக்கும் சர்வேசுரனுடைய : 
சபைக்கும் மப்படிப்பட்ட வழக்க 
மில்லை. (1. தீமோ. 0-4.) 

[7. நீல்கள் கூட்டங்கூடுவது ஈன்மை 
க்கு ஏ துவாயிராமல், இன்மைக்கு ஏது 
வாயிருப்பதால், உங்களைப் புகழாமல் 
உங்களுக்கு நான் கற்பிக்கிறகாவது 2 

18. முர்தமுந்த நீங்கள் ஒன்ராயக் 

இழுன், அப்படியே ஒருவன் பட்டினி | 
யாயிருக்க, வேறொருவன் குடிவெறி 

யா இருன். 

29, பொரிக்கவும் குடிக்கவும் உங்க' 
ளுக்கு வீடுகளில்லையா ? அல்லது சர் 
வேசுரனுடைய ஆலயத்தைப்புறக்கணி 
த்து, ஒன்றுமில்லா தவர்களை வெட்கப் 
படுத்துகிறீர்களோ? இதிலே நான் உங் 
சுளுக்கு என்ன சொல்லுவேன் 2? உங்க 
சைப் புகழுவேனோ? இதிலே உங்களைப் 

  

புகழேன். 

23. ஆண்டவரிடத்தில் நான் பெற் 
றுக்கொண்டதையே உங்களுக்குக் கை 
யளித்தேன். ௮தென்னவெனில், ஆண் 
டவராய யேசுகாதர் தாம் காட்டிக் 
கொடுக்கப்பட்ட ௮ந்தஇரா த்திரியிலே 
௮ப்பத்சை எடுத்து, 

24. தோத்திரம்பண்ணி, அதைப் 

பிட்டு : நீங்கள் இதை வாங்கிப் பொக 
யங்கள்; இது உங்களுக்காகக் கையளிக் 
கப்படும் என் சரிரமாயிருக்கறது. என் 
ஞாபகமாக இதைச் செய்யுங்கள் என் 
ரூர். (மத, 20-20; மாற், 14-22; 
அக. 22-19.) 

கூடிக்கோவிலுக்கு வரும்போது உங்க 
ளுக்குள்ளே கட்சிப் பிரிவுகள் உண்டா 
யிருக்கிறகாகக் கேள்விப்படுகிறேன். 
அதையும் பாதி நம்புகிறேன். (1. கொ. 
1-11.) 

1(). ஏனெனில் உங்களுக்குள்ளே புண் 
ணியத்தில் திடமானவாகள இன்னாரெ 
ன்று வெளியாகும்படி. பதிதத்தனங்கள் 
உண்டாயிருக்கவேண்டியதுதான். 

20. ஆகையால் நீங்கள் ஒன்ருகக் 
கூடிவருவது ௮ண்டவருடைய இராப் 

போஜனம் உண்பதற்கல்ல, 

21. ஏனெனில் ௮வனவன் தன் போ 
ஜன த்தை முந்திப் பொ௫ிக்கத் துவக்கு       

10. ஆண்பிள்ளைகளும் பெண்பிள்ளைகளும். கோவிலிலே அறநுசரிச்க வேண்டி௰ 
மேரை மரியாதையைக்குறிச்து இதுவனாக்கும் சான் சொன்ன இன் பேரில் யாதொருவன் 
தீர்க்கக்க விரும்புவானாகில் அவனோடு சடுத்தஞ் செய்யத் தேவையில்லை. ஆனால் எங் 
களுக்குள்ளேயும் உலகமெங்கும் இருக்கிற சர்வேசுரனுடைய இருச்சபைக்குள்ளேயும் நான் 
சொன்ன முறைமையொழிய வேறே முறைமை நடக்கிறதில்லையென்று அ௮றியக்கடவான் 
என்நர்த்தமாம், 

22... நட்படி. ஆகமம் 210 அ.தி. 42-ம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறுவண்ணம் 
சபையார் கோவிலுக்கு ஒன்றாய்க் கூடிவரும்போது, ௮வனவன் தன் தன் ஐவேசுக்குத்தக் 
கது சில போஜன பதார்த்தங்களைச் கொண்டுவந்து, பூசை கண்டு, இவ்வியஈற்கருணை உட் 
கொண்ட பிற்பாடு எல்லாரும் ஒன்ருாய் உட்கார்ந்து ௮வரவர் கொண்டுவந்த பதார்த்தங்க 
ளைச் சகலருமாகப் பதிர்ந்து சாப்பிடுவது அக்காலத்திலே வழங்வெர்தது. இந்தவகை விரு 
ந்தை ௮ன்டபவருடைய போஜனமென்றும் ௮ன்பின் விருர்தென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். 
அனால் இது கற்பனையாக அல்ல, அக்காலத்திலே புதிதாய் மனந்திரும்பினவர்களுக்குள்ளே 
அன்னியோன்னிய ஈகேகமுண்டாயிருக்கும்படிக்கு இஸ்பிரீத் ger * துவின் ஏவுதலால் 
இந்த வழக்கம் உண்டுபண்ணப்பட்டிருந்தத. யினும் அது எப்போ. தம் 566 5 Boo 
தல்ல. அப்படியே அக்காலத்தில் மனக்திரும்புதறெவர்களெல்லாரும் தங்கள் வீடுவாசல் 
நிலபலங்கள் முதலியவற்றை விலைக்கரயப்படுத்தி ரொக்கத்தை அப்போஸ்தலர் பாதல் 
களிலே வைப்பது வழக்கமாயிருச்சது. ௮க்த வழக்கமும் அப்போஸ்தலர் காலத் 5 திலே 
யே நின்று போனதாகக் காண்டுமோம். இதிலே அர்ச். சின்னப்பர் 28-ம் வசனந்துவ 
கடி 88-ம் வசனம் வனாக்குர் தேவற்கருணையைக் குதித்துப். பேசினபிறகு 85-94-ம் வ௪ன 
க்களில் இந்த ௮ன்பின் போஜனத்தைக குறித்து மறுபடியும் பேசுகமுர். 

        
 



| 1-கொரித்தியா் 12ட் து இகாசம்.     
  

25௦. அசனம் பண்ணின பின்பு ௮௩ | 80. இதினிமித்தம் உங்களுக்குள்ளே 
தப்பிரகாரமே ௮வர் பாத்திரத்தையும் | பலவினரும், கோவாளிகளும் ௮கேகரு | 
எடுத்து : இந்தப்பாத்திரம் என் இரத் | ண்டு, கேகரும் (மரண) நித்திரை 
தத்தில் புதிய உடன்படிக்கையாயிருக் ! யடைந்திருக்கிறார்கள். y 
இன்றது. இதை நீங்கள் பானம்பண் 
ணும்போதெல்லாம் என் ஞாபகமாகச் 
செய்யுங்கள் என்ருர். 

91. நமக்கு நாமே இீர்வையிட்டுக் 

கொண்டால், நாம் தீர்வையிடப்படமா 
ட்டோம். 

20. ஆகையால் ஆண்டவா வருமள 92. நாம் நியாயந்தீர்க்கப்படும்போ 
வும் நீங்கள் இந்த அப்பச்தைப்பொ௫ிக் து, இவ்வுலகத்தோடுகூட சாம் ஆக்௦ 

ஆ, இந்தப் பாத்திர த்திலே பானம்பண் னைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படா தபடிக்கு 
ணும்போதெல்லாம் அவருடைய மர ஆண்டவராலே ௫ிட்சிக்கப்படுகியோம். 
ணத்தை அறிவிப்பிர்கள். 

98. ஆகையால் என் சகோதரரே, 
27. இப்படியிருக்க, யாதாமொரு நிங்கள் அசனம்பண்ணக் கூடிவரும் 

வன் அபாத்திரமாய் இந்த அப்பத்தை போது ஒருவர் ஒருவருக்காகக் காத்தி 
டய பாத்தி, அல்லது ஆண்டவரு ருங்கள். 
டைய பாத்திரத்தில் பானம்பண்ணு 51. நீங்கள் கடிவாரவது சுற்றல் 
வானாகில், ஆண்டவருடைய Fig த்தின் து ie ஏறுவாகா டிக்கு ஓ rales 

Lol Lb, ன்மட் (Bl . ய் : : 4 
அவளியான்கல் “ ee ரு. 6-5 50.) GO” குப் பசியிருக்தால், ௮வன் சன்விட்டி 

  
லே சாப்பிடக்கடவான். மற்றக்காரிய 

28. genre எந்த மனிதனும் தன் ங்களை நான் வரும்போது இட்டம்பண் 

னைத்தானே பரிசோடுித்தபின்பு இந்த ணுவேன். 

அப்பத்தில் பொடித்து, இந்தப் பாத்தி 
ரத்தில் பானம்பண்ணுவானாக, (2. 12-ம். அதிகாரம். 

-கொ, 18-5.) 
யேசுராதர் தம்முடைய ஞானச் சர்ரமாகய 

இருச்சபையிலே இஸ்பிரீத் துசார் தலின் 
பற்பல வரங்களுடையவர்களை ஏற்படுத் 
எ காண்பிக்இருர். 

இப்போது சகோதரரே, இஸ்பி 
agents வரங்களைப்பற்றி நீங் 
கள் ௮றியாதிருக்க எனக்கு மன இல்லை. 

20. என்னத்தினுலெனில், ஆண்டவ 
நடைய சரீரம் என்று நிதானித்துண 
_ராமல், எவன் அபா, தீதிரமாய்ப் பொக 
த்துப் பானம் பண் ணுகருனோ, அவன் 
தன் ஆக்கினை த்திர்ப்பைப் பொகுித்றுப் 
பானம்பண்ணுகருன். 

  

  

  
  

20. நித்திரையடைந்திருக்கிசென்பது வேதாகமங்களிலே மரணமாய்ப்போன துக் 
கர்த்தமாம். 

92. அபாத்திரமான விதமாய் அதாவது சாவான பாவத்தோடே தேவநற்கருணை 
யை உட்கொள்ளுறெவன் யேசுகாகருடைய இருச் சரீரத்தை ௨ ட்கொள்ளுகறேனென்று 
நினையாமல், ௮தை ௮வசங்கைப்படுச் துறெபடி.யினாலே நரகாக்னைக்கேதுவாகத் தன்சாப 
த்தைத்தானே உட்கொள்ளுகறான், ஓப்படிப்பட்ட தேவ அரோகத்துக்குத் தண்ட 
னையாக இவ்வுலகத்திலே சர்வேசுரன் அகேகர்சளுக்கு வியாதி தன்பஞ் சரீரப் பல 
வீனத்தையும், மரணச்தையும் மூதலாய் அனுப்புகறாரொன்று கண்டு வருகரோம். சேவநற் 
கருணையை வாங்குமுன் அவனவன் தன் ஆச் துமதிதை நன்றாய்ப் பரிசோஇத்து, பாவ 
 மூண்டானால் நல்ல பாவசங்கர்.த் தனத தினாலேயும் மெய்யான உத்தம மனஸ்தாபத்தினா 
லேயும் ஆத்துமத்தைச் சுத்்இகரித்துத் தேவரற்கருணேயை வாங்இனால் சொல்லப்பட்ட. 
தண்டனைகளுக்கு ஆளாய்ப்போகமாட்டான்.. | 

  

  
 



  

1-கொரித்தியர் 12-ம். அதிகாரம்     இதிகாசம். லட 
  

, 9, நிங்கள்  அஞ்ஞானிகளாயிருக்க 
போத, நீங்கள் ஏவி ஈடத்தப்பட்ட 
படிக்கு, ஊமையான விக்கிரகங்களிடத் 
இற்குப் போனீர்களென்று ௮ றிந்திருக் 
இறீர்கள். 

3. சர்வேசுரனுடைய இஸ்பிரீத்து 
வினாலே பேசுற எவனும் : யேசுகாத 
ருக்குச் சாபம் என்கானென்றும், இஸ் 
பிரீத்துவினலேயன்றி, யேசுநாதர் கர் 
தீதொன்று ஒருவனும் சொல்லமுடி.யா 
கென்றும் உங்களுக்குத் தெரிவிக்க 
றேன். (1. ௮௬. 4-].) 

4. வரங்களிலே வித்தியாசங்களு 
ண்டு; ஆபினும் இஸ்பிரீத்துவானவர் 
ஒருவாதான். 

5. அலுவல்களிலும் வித்தியாசங்க 
ளுண்டு; ஆயினும் ஆண்டவர் ஒருவரே. | 
(மாத். 9-38.) 

6. செய்கைகளிலும் வித்தியாசங்க 
ளுண்டு ; ஆயி னும் எல்லாரிடத்திலும், 
எல்லாவற்றையும் ஈடப்பிக்கிற கடவுள் 
ஒருவரோ, 

7. ஒவ்வொருவனிடத்திலே இஸ்பி 
ரீத்துவானவர் வெளிப்படுகிற வரமா 
னது (பொது) ஈன்மைக்காக ௮ளிச் 
கப்படுகின்றது. 

8. அப்படியே இஸ்பிரீ த துவினாலே 
ஒருவனுக்கு ஞானத்இன்வாக்கும், ஒரு 

வனுக்கு ௮ந்த ஒரே இஸ்பிரிக் அுவின 
லே சலைக்கியானத்தின் வாக்கும், 

  
    

2-3, சகோதரரே ! இஸ்பிரீத் தசா அவின் வரங்களைக்குறிச் அ உங்களுக்குப் போ இக்க 
விரும்புகிறேன். நீங்கள் அஞ்ஞானிகளாயிருக்கும்போ த வழக்கச்தினாலும் மற்றவர்களு 
டைய மாதரிகையினாலும் பசாசின் ஏவுசலினாலும் அடிக்கடி. ஊமையான விக்ூரகங்களி 
டத் திலேபோய், அதிலே பேய் Carag doar ar ari ar காண்பிக்றெ பற்பல மாய்கையின் 
சேஷ்டைகளைச் கண்மர்கள், 

| இப்படிப்பட்ட பேய் ஏவுதல்களையும் இஸ்பிரீத் துசார்துவின் வரங்களையும் நீங்கள் 
பகுத்தறியும்படிக்கு ஒருகாரியம். ௮.றிர்துகொள்ளுங்கள். அதாவது : இஸ்பிரீத் தசார் துவின் 
ஏவுதலினாலே பேசுகிற எவனும் யேசுசாதர்பேரில் தூாஷணஞ் சொல்லான், அன்றியும் 
இஸ்பிரீத் துசார்துவின் அனுக்கிரசமின்றி ௮ர்தத் இருசாமத்தை வணக்கத்தோடு உச்சரிக் 
கச்கூடா ததினாலே விசுவாசத்தோடும் பத்தியோடும் : என் ஆண்டவராகிய யேசுவேஎன்று 
உச்சரிக்கிற எவனும் இஸ்பிரீத் ஒசாந்துவை அடைந்திருக்கறவனென்று அறிந்துகொள் 
ஞுங்களென்று அர்த்தமாம், 

7. அறியாத பாஷைகளைப் பேசுவதும், வியாதிக்காரரைப் புதுமையாகச் சப் | 
படுத் துவ தம், மரித்தோனா எழுப்புவதும், இணனிவருங்காரியங்களைச் தீர்க்கசகரிசனமாக அறி 
விக்கிறதும் இவைமுதலான அற்புதங்களை ஒருவன் செய்யும்படி. இஸ்பிர் த்துசாந்து வா 
ங்கொடுக்கும்போ த, எப்போ ஐம் ௮ர்த வரங்கள் சர்வேசுரனுடைய ே தா தீதிரக் துக்காகவுர் 
இருச்சபையின் பிரயோசன த் துக்காகவும், பிறருடைய சரீரத்தின் அல்லது ஆச்.துமத்தின் 
ஈன்மைக்காகவும் உபயோடகச்சப்படுமொழிய, பேய்களால் பண்ணப்படுகிற மாய்கையான 

| தரியைகளைப்போல வீணானதும் வேடிச்சைக்குரிய துமான அற்புதங்களைச் செய்கறெ௮ச் 
குக் கொடுக்கப்படுகற இல்லை. இதுவே ewig துசாச் துவினால் பண்ணப்படுற பு.தூமை 
களுக்கும் பசாசின் மாய்கையினால் ஈடக்ற அ௮.இசயக்கிரியைகளுக்கும் உண்டாயிருக்கற 
பிரசான வித்இயாசம். பேயாவேஷுழுள்ளவர்கள் ஒருவேளை அதியாத பாலைகளைப் 

பேசுவார்கள், மனுஷரால் தூக்கக்கூடாச பாரமான வஸ் துச்களை தீ தூக்குவார்கள், மோ 
னென்பவனைப்போல தாங்களாய் அ௮காசச்தஇல் ஏறுவார்கள் ) மாய்கைவித்சையினால் ஒருவ 
னைப் பாவத் துக்கு இணங்கப்பண்ணுவார்கள் ;) தஇிடரொன புலி, சிங்கம், பாம்பு, கோட்டை, 
கொச்சளமுசலானவைகளைத் தோன்றப்பண்ணுவார்கள். ஆனால் இவையெல்லாம் வீண் 
 வேடிக்கைக்காவது மனிதர்களைக் கெடுக்கிறதற்காவது பாவ அ௮க்ரமச் துக்காவது பண்ண 
ப்படுறெதொ மிய ஒரு ஈன்மையான காரியத்துக்காக ௮ல்ல. சிலவிசை பசாசின் ஏவலினாலே 
வந்த வியாதி பசாசினாலே தீருமென்று சொன்னாலும் ௮த. உண்மையல்ல. பசாசின் 
ஆவேஷம் அல்லது ஏவல் நீங்கனொல் ஆவேஷங்கொண்டவன் அல்லது ஏவட்பட்டவன் சன் 

| சுபாவ ௮ந்ீதஸ்தை அடை.கறஇினால் செளக்யெமாடருன். ஆனால் அந்தச் செளக்கெம் 
-பசாசினாலே கொடுக்கப்பட்டதென்று சொல்லக்கூடாது. சாலி தைத்த முள்ளினால் | 
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9. ஒருவனுக்கு அர்த இஸ்பிரித்து | ஒரோ சரீரமாயிருக்கும்படி.க்கு ஞான 
வினாலே விசுவாசமும், ஒருவனுக்கு | ஸ்கானம்பெற்று, எல்லாரும் ஒரே இஸ். 
HS Cr இஸ்பிரத.துவினா ல ஆரோ பிரித்துவில் தாகந்தீர்க்கப்பட்டிருக்கி 
க்கிய வரமும், ஹோம். (கலாத். 3-28.) | 

0 

10. ஒருவனுக்கு அற்புதங்களைச் 14. எவவாறெனில், சரீரமானது 
செய்கிற வரமும், ஒருவ னுக்குத் தர்க்க ஓசோ உறுப்பாயிராமல், பற்பல உறுப்பு 

தரிசன வரமும், ஒருவ னுக்கு ௮ரூபி | களாயிருக்கன்றது. | 

களைப் பகுத்தறியும் வரமும், அருவ 1௦. சாலானது, நான் கையாயிராத 

முப AMATO வாழும், அரு | இதனாலே, நான் சரீர த்தின் உறுப்பல்ல 
னுக்குப் பாஷைகளை வியாக்கியானஞ் | | ட ஆ 

செய்யும் வரமும் கொடுக்கப்படுகிற து. een eet <P} ZI சரீரத்தின்   11. இப்படியிருக்காலும், இவை 10. காதானது நான் கண்ணாயிராக 
யெல்லாவற்றையும் அத ஒரே இஸ்பி படி.யினாலே, நான் சர் ரத்தின் உறுப்ப 
॥த்துவே நடப்பிக்துக் கமதிஷ்டப்படி | ல்ல எனால், அ.கினாலே ௮து சார க்தி 
ஒவ்வொருவனுக்கும் Liat igi oan ha டன் உறுப்பாபிராே OGM § 1 
இமுர். (உரோ. 12-31: எபே. 4-15.) | 

, ட 17. சரரமெல்லாம் கண்ணாயிருக் 
12. எப்படியெனில் சரீரம் ஒன்றா | | கால், கேள்வி எங்கே? எல்லாம் செவி 

னாலும், அதற்கு அவயவங்கள் OH : யாயிருந்தால், மோப்பம் எங்கே 1 
கம். சரீரத்தின் அவயவங்கள் பலவா ' 
யிருந்தாலும், ௮வைகள் ஓரே சரீரமாக | 
வேயிருக்கின்றன. அப்படியே இறீஸ் 
துகா தருமிருக்கிளர். 

18. அதெப்படி.யென்றால், நாம் யூத 
ரானாலும், புற ஜாதியொரானாலும், ௮டி. 
மைகளென்மாலும், சுயாதீனரானாலும் 20. உறுப்புகள் அ௮ரேகமாயினும் 
எல்லாரும் ஒரே இஸ்பிரீத்துவினாலே சரீரம் ஒன்றே, 

18. அனால் சாவேசுரன் உறுப்புக 
ளில் ஒவ்வொன்றையும் தமது சித்தத் 
இன்படி சரீரத்தில் வைத்திருக்க மூர். 

1(), அவையெல்லாம் ஒரே உறுப்பா 
4 CO ௩ * 2 இ 

யிருந்தால் சரீரம் எங்கே? 

  

வலியும் கோவுமுண்டாடற.து ) முள்ளைப் பிடுங்கனொால் செளக்கயமாகிறது. ஆகையால் ௮ 
தச் செளக்யெம் முள்ளினாலுண்டாகறதசென்று சொல்லுவாருண்டோ ஒ இல்லையே. பசாசு 
நீங்குவசற்காகிலும், வியாதி குணமாவதற்கென்டிலும் பசாசை மன்முடி, பசா சுக்குப் பூசை, 
பலி, பொங்கலிட்டு, சோணங்கி முதலானவர்களைச்கொண்டு பிரயாசப்படலாமோ ? 
பரிச்சேசங் கூடாது. எனென்றால், ௮ர்தக் சரியைகளெல்லாம் பசாசின்பேரில் பச்தி 
கம்பிக்கை வைக்றெ விலக்கப்பட்ட இரியைகளாயிருச்றெபடி.யினாலே அவைகளைக்கொண்டு 
சரீர செனக்பெத்தையடையுத்தேலகிறவன் தன் ஆத் தமத்சைப் பசாசுச்கு ௮டி.மையாகடுக் 
கொள்ளுளறொனென்றறிச 

12. இறீஸ் தகாதருடைய ஞானச்சரீரமாகற திருச்சபையிலே அப்போஸ்தலர், வேத 
பாரகர், மேய்ப்பர், தீர்க்கதரிசிகள் முதலான கிறீஸ் துவர்கள் HES ஞானச்சரீரச் துக்குப் 
பற்பல அவயவங்களாயிருக்கிறார்கள். யேசுகாதரோ அந்த ஞானச்சரீரத் துக்குச் தலையா 
யிருக்கருர் என்றர்ச்தமாம். 

18. எல்லாரும் ஒரே இஸ்பிரீத் துவில் தாகஈதர்க்கப்பட்டிருக்கறோமென்பதற்கு 
அர்த தமாவ.து : இஸ்பிரீத் தசாந்து ஆச் துமத்திலே பாய்ந்தோடுகிற ஜீவ ஜலமாயிருக்கறொ 

ன்று அப்போஸ்தலர் ஈடபடி 2-ம் ௮இகாரம் 17-18-ம் வசனங்களில் சொல்லப்பட்டி, 
GS! pg. ஆகையால் இஸ்பிரீத் துசாச் துவில் தாகந்திர்க்கப்படுறெதென்டிறது Benita த்து 
சார் துவின் வரங்களால் நிரப்பப்படுறசென்றகிக, | 
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91, கண்ணானது கரத்தை கோக்க : 
| உன் உதவி எனக்கு வேண்டியதில்லை 
யென்றும், தலையானது கால்களை கோ 
ea: நீங்கள் எனக்கு அவசரமில்லை 

| 'யென்றுஞ் சொல்லக்கூடாதே. 

22. ஆனால் சரீரத்தின் ௮வயவங்க 
ளுக்குள்ளே எவைகள் அதிகப் பலக 
னமாகக் காணப்படுகிறதோ, அவை 
களே ௮திக அ௮வசியமாயிருக்கன்றன. 

2௦. மேலும் நமக்கு ௮இக ஈனமா 
கத் தோன்றுகிற சரீரத்தின் அவயவப் 
களை Bes கனம் பண்ணுகிறோம். 
நம்மில் மானமற்றவைகளையும் Bis 
யோக்கசியமாக நடத்துகிறோம். 

21. நம்மில் மகிமையான ௮வயவங் 
களுக்கு ஒன்றும் வேண்டுவதில்லை. 
ஆனால் சாவேசுரன் இலக்ஷணங்குன் 
றிய ௨ லுப்புக்கு அதிக மகிமையைக் 
கொடுத்துச் சா ரத்தைச் சர்ப்படுத்தி 

ஞா. 

"25, சரீரத்தில் பிரிவினை உண்டாகா 
மல் ௨ அப்புகள் ஒன்றையொன்று கரி 
சனமாய்ப் பார்க்கும்படி இவ்விதஞ் 
செய்தார். 

26. ஆதலால் ஒரு அவயவம் ஏதா 
இலும் வருத்தப்பட்டால் 6 தாடு 
கூட எல்லா அ௮வயவங்களும் வருத்தப் 
படும். ஒரு ௮வயவம் பெருமையடைசந் 
தால் ௮த்தோடுகூட எல்லா ௮வயவங் 
களும் மகிழுகின்றன. 

27. நீங்களோ இழீஸ்துகா தறாடைய 
சாரமும், அவயவத்தின் அவயவங்களு 
மாயிருக்கிறீர ர்கள். 

28... ௮வ்வண்ணமே சர்வெசுரன் 
இிருச்சபையிலும் சிலரை ஏற்படுத்தி 
யிருக்கிறார். முதலாவது அப்போஸ் 
தலர்கள், இரண்டாவது தீர்க்கதரி 
கள், மூன்றாவது: வேதபாரகர், பிறகு 

| புதுமை வரங்கள், அதன்பின் ஆசோ 
| SBI eu rier, தர்ம உதவிகள், ஆளு 

| கை வரங்கள், பாலை வரங்கள், வியாச்   

கியானம்பண்ணும் வரங்களுமாம்... 
(எபே. 4-1]1.) டர 

29. எல்லாரும் அப்போஸ்தலர்க | 
ளோ £ எல்லாரும் தீர்க்ககரிச்களோ?.. 
எல்லாரும் வேதபாரகரோ ? 

30. எல்லாரும் அற்புதங்களைச். | 
செய்கிறவர்களோ ? எல்லாரும் வியா 
இகளைக்குணமாக்குகற வர த்தையுடை 
யவர்களோ $ எல்லாரும் பாஷைகளைப் 
பேசுகிறவர்களோ ? எல்லாரும் வியாகச் : 
கயொனம் பண்ணுகிறவர்களோ ? | 

31. இப்படியிருக்க, அதிகமேலான 
வரங்களை நாடித் தேடுங்கள் ; இன்ன 
மும் இதோ, ௮இ உக்தமமான வழியை 
உங்களுக்குக் காண்பிக்கிறேன். 

18-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் ஈமேகத்தின் அவரியத்தையும், | 
கடமையையும், நிலைமையையும், மேன் 
மையையும் போ இக்கிரூர். 

1. மனிதருடைய பாஷைகளையும், 
ே தவதூ தர்களுடைய பாலைகளையும் 
நான் பே௫னாலும், என்னிடத்திலே தே 
வூகேகமில்லாவிட்டால் ஓசையிடுகிற 
வெண்கலம் போலவும், இண் இணீடான் 
கிற கைத்தாளம்போலவும் ஆனேன். | 

  

2, கான் தீர்க்கதரிசன வரத்தைக் 
கொண்டிருந்தாலும், எல்லா இரகசியக் 
களையும், எல்லா.க் சல்விகளையும் ௮.றிந் 
தவனாயிருக்தாலும், மலைகளைப் பெயர்க் 
கத்தக்க எவ்வித விசுவாசத்தையுமு 
டையவனஞாயிருக்தாலும் என்னிடத்து 
லே தேவூகேகமில்லாவிட்டால் கான் 
ஒன்றுமில்லை. (மத். 81-21.) 

3. அன்றியும் என் ஆஸ்திபாஸ்இிகளெ | 
ல்லாவற்றையும் கான் ஏழைகளுக்குப் 
பாஜனமாகப் பகிர்ந்தாலும், என் சரீ 

Ton BF சுட்டெரிக்கும்படி. கையளித் 
தாலும் என்னிடத்தில் 'தேவூகேகமில் ல். 
லாவிட்டால், . எனக்குப் பிரயோசனம் 
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4, சேவசிரேகமோ பொறுமையுள் 
ளது, சயவுள்ளது. தேவ௫கேகம் பொ 
மூமைப்படாது, அடுக்காய்ச் செய்யா 
அ, அகங்காரப்படாது. 

9. பெருமையைத்தேடா.து, சுயகல 
திசைவிரும்பாது,கோபங்கொள்ளாது, 
தீங்கு நினையாது. 

0. அகியாயத்தில் சக்தோஷப்படா 
மல், சத்தியத்திலே சக்தோஷப்படும். 

7. சகலத்தையும் ச௰க்கும், ௪கலத் 
தையும் விசுவாடக்கும், சகலத்தையும் 
நம்பும், சகலத்தையும் தாங்கக்கொள் 
ம், 

8. சகேகம் ஒருக்காலும் ஒழியாது. 
தீர்க்ககரிசனங்கள் ஒழிக்சாலும், பல 
பாலைபேசுகிறது நின்றுபோனாலும, 
கல்வி நிர்மூலமானாலும், சிநேகம் ஒருக் 
காலும் ஒழியாது. 

9. எப்படியெனில் ஈமது அறிவும் 
அரைகுமையானது. கமது தீர்க்சுதரி 
சனமும் ௮ரைகுறையானது. 

10. ஆனால் உத்தமமானது வரும் 
போது, அ௮மரைஞகுறையானது அற்றுப் 

போம். 

11. கான் குழந்தையாயிருக்கும் 
போது குழந்தைபோல் பே, குழக் 
தைபோல் உணர்ந்து, குழந்தைபோல் 

1.கொரித்தியர் 14-ம் அதிகாரம். 

  

  

நினை த்.துவர்தேன். பெரியவஞைைபின் 
போ, குழச்தைக்குரியவைகளை oils 
துவிட்டேன். 

12. இப்பொழுது காம் கண்ணாடி 
யில் மங்கலாய்ச் காண்டுரோம். அப் 
பொழுது முகமூகமாய்க் காண்போம். 
இப்பொழுது அரைகுறையாய் ௮றிக 
றேன். அப்பொழுது கான் எப்படி. 
௮.றியப்பட்டிருக்கறேனோ, அப்படியே 
௮.றிர்துகொள்ளுவேன். 

19. இப்போது விசுவாசம், ஈம் 
பிச்கை, தேவூகேகம் இம்மூன்றும் 
நிலைக்கொண்டிருக்கறது. அகிலும் 
இவைகளில் கேவ௫கேகமே சரோஷ்ட 
மானதூ. 

14-ம். அதிகாரம். 
பாஷைவரம் தீர்க்கதரிசன வரத்துக்குச் 

தாழ்ர்தசதென்பதம், ஸ்இரீகள் தேவா 
லயங்களில் ௨உபதே௫ிக்கச் கூடாதென் 
பதும், 

1. சிகேகத்தை நாடுங்கள்; ஞான வர 
ங்களையும், விசேஷமாய்க் தீர்க்ககரிசன 
வரத்தையும் வேகமாய்த் தேடுங்கள். 

2. அதேனென்றால் பாஷை பேசுக 
றவன் சாவேசுரனிடத்தில் பேசுகரு 
னேயன்றி, மனிதர்களிடத்தில் பேசுக 
றில்லை. ஏனெனில் ௮வன் சொல்லு 
கிறது ஒருவலுக்கும் தெரியாது. ௮வ 
ன் இஸ்பிரீத்துவினால் இரசுூயங்களைப் 
பேசுறான். 

  

  

  
7. சகலத்தையும் விசுவாரிக்குமென்பது வேத விசுவாச சத்இயத் துக்கடுச்சவைகளை 

யல்ல ) பிறர் பேசுவதின்பேரில் ௮சுகை சந்தேகப்படாமல், அதை உண்மையென்று எளி 
தாய் ஏற்றுக்கொள்ளுறெது. எல்லாத்தையும் ஈம்புறெதென்ப.து பிறரிடத்தில் ஒன் திலும் 
அவசம்பிச்கைப்படாமல், கெட்டவனாயிருச்றெவன் முதலாய் ஈல்லவனாய்ப்போவானென்று 

ஈம்பிச்கொள்ளுகறெ த. 

8. தீர்க்கதரிசனவரம், பாஷை பேசுற வரம், சாஸ் இரங்கள் முதலியவைகள் இவ்வு 
லகத்திலே மாத.தரஞ் செல்துமொழிய மறுலோகத்திலே ௮வைகளுக்கு இடமிரா. சரே 
கமோவென்முல் மோட்சத்திலே மோட்சவாசிகளுக்குள் என்றென்றைக்கும் நிலைக்கொண் 
டிருக்கும், 

2. பாலை பேசுறெவன் யாரெனில் தாவீதென்பவர் சங்ேதவ்களைப் பாடின துபோல 
இஸ்பிரீத் gers pier ஏவுதலால் தேவ தோத்இரங்களை அறியாத பாஷையில் பாடின 

| வர்களாம். அந்த வரம் இருச்சபையின் ஆரம்பத்திலே விசுவாசிகளுக்கு முக்யெமாய்ச் 
கொ௫கப்பட்ட து. 
  

 



        

  

          

  

1-கொரித்தியர் 14-ம் அதிகாரம் 
 ைஷ்லைவக்வை 

9. தர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுறெவன் 
கல்விர் தஇக்காகவும், பு.த்திமதிக்காக 
வும், ததைலுக்காகவும் மனிதர்களிடத் 

ல் பேசுகருன். 

4. பாவை பேசுறெவன் சுய ஈல்கிர் 
த்திச்காகப் பேசுரொன். தீர்க்கதரிச 
னஞ்சொல்லுகறவனே, சர்வேசுரனு 
டைய சபையின் கல் விர்த்இக்காகப் 
பேசுென். 

5. நீங்கள் எல்லாரும பாஷைகளைப 
பேசவேண்டுமென் று விரும்புகிறேன். 
ஆனாலும் நீங்கள் திர்க்கதரிசனங்களைச் 
சொல்லவேண்டுமென் று அதிகமாய் 
விரும்புறேன், எனெனில் பாலை 
களைப் பேசுறெவன் இருச்சபை நல் 
alr தீதியடையும்பொருட்டு (தான் பே 
சுவதற்கு) ௮ர்ச்சமுஞ் சொன்னாலொ 

ய, தாக்கதரிசனஞ் சொல்லுகிறவன் 
அவனிலும் மேற்பட்டவன், 

0. அன்றியும் சகோதரரே, நான் 
வேச இரசுசியங்களை வெளிப்படுத். 
தலிலாவது, சான் ௮றிந்தவைகளிலா 
வது, தீர்க்ககரிசனங்களிலாவது, போ 
திகங்களிலாவது உங்களை உபதே௫க்கா 
மல் உங்களிடத்தில் வரது, பாஷை 
களைப் பேசுவதால் உங்களுக்கு என்னா 
லே என்ன பிரயோசனம்? 

7. உயிரற்ற வாத்தியங்களாயெ சர 
மண்டலமுதலியவைகள் ௪த்திக்கும் 
போது, விபரீதத் கொனிகளைக் கொடு 
தி, சாலொழிய, குழலால் பாடப்படுற 
தும், ௬ரமண்டலத்தால் வாடிக்கப்படு 
கிறதும் இன்னதென்று எப்படி த்தெரி 
யும்? 

6. அவவண்ணமே எக்காளமும் 
விளங்காத சத்தமிட்டால், எவன் யுத் 
தீதீதுச்கு ஆயத்தம்பண்ணுவான் P 

9. அதுபோலவே நீங்களும் உங்கள் 
நாவினால் வெளிப்படையான வாக் 
      

  

  

  

யக்களைப் பேசாவிட்டால், சொல்லுகிற 
தென்னவென்று எப்படித் தெரியும் 2 
ஆகாயத்தில் பேசுறெவர்களாயிருப் 

* ° 

Sor. 

10. அப்படியே இவவுலகத்தில் எத் 
தனையோவகைப் பாஷைகள் உண்டு, 
ஆயினும் அவைகளில் Hl FFF DED 
லாதது ஒன்றுமில்லை, . 

11. ஆதலால் சப்தத்தின் சாரத்தை 
கான்௮றியாதிருந்தால்,எவனோடு பேசு 
கிறேனோ, அவனுக்கு நான் அன்னியனா 
யிருப்பேன், என்னோடு பேசுகிறவலும் 
எனக்கு ௮ன்னியனாயிருப்பான், 

12. அப்படியே நீங்களும் ஞான 
வரங்களை ஆவலாய்ச் தேடுறெவர்களா 
னதால், இருச்சபையின் நல் Ar Ba 
காக அவைகளை ஏராளமாய்ப்பெற்றுக் 
கொளளும்படி. தேடுங்கள், 

13. இதினிமித்தம் பாஷையிலே பேசு 
கிறவன் அதற்கு வியாக்யொனஞ்செய் 
யும் வரத்தைக் கேட்டுக்கொள்ளுவா 
CHS. 

14. ஏனெனில் கான் பாஷையிலே 
ஜெபித்தால் என் அத்துமம் ஜெபிக் 
Song. என் புத்தியோ பலனற்றதா 
யிருக்கிறது. 

15. அகையால் செய்யவேண்டிய 
தென்ன? கான் ஆதீதுமத்தோடும் 
வேண்டிக்கொள்ளுவேன் : புத்தியோ 

டும் வேண்டிக்கொள்ளுவேன் ; ஆத்து 
மத்தோடும் பாடுவேன், பு.த்தியோடும் 
பாடுவேன். 

16. மேலும்நீ ஆத்துமத்தோடுமாத் 
திரம் சர்வேசுரனை ஸ்துதி ததால், கல் 
லாத ஜனத்தினிடமாயிருக்கறவன் நீ 
சொல்லுகறதைக்கண்டுபிடியா திருக்க, 
உன் ஸ்துதிக்கு எப்படி. ஆமென் என்று 
சொல்லுவான். 

    8. இங்கே நீர்ச்சதரிசன வரமென்ப. விசுவாசச் தக்கடுச்ச பரம ரகசியங்களை வெளி 

  

        

ப்படையாக வியாக்யொனஞ்செய்ற வரமுள்ளவர்களென்று அர்த்தமாம். 
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யர் 14ம் அதிகாரம்... 

  

  

17, சீசன்ருய்த் தோத்திரம்பண்ணு 
இருயென்பது மெய்யே, ஆனாலும் 
(கல்லாத) ௮வன் ௮தினாலே ஈல்விர் த்தி 
யடையான், 

18. உங்களில் எல்லாருடைய பாஷை 
யையும் கான் பேசுகிறேனென்பதைப் 
'பத்றி என்ர்வேசுரலுக்குக் தோஸ்த 
ரம்பண் ணுகிறேன். 

10. ஆகையால் கூடின திருச்சபை 
யிலே ௮றியாதபாஷைபில் பதினாயிரம் 
வார். த்தைகளைப் பேசுறெதைவிட, மற் 
றவர்களுக்கு கான் போதிக்கும்படிக்கு 
என் ௮றிவோடு ஐந்து வார்த்தைகளைப் 
பேசுவது எனக்குப் பிரியமாயிருக் 
இற.தூ. 

20. சகோதரரே, அறிவிலே நீங்கள் 
குழர்தைகளாகாதேயுங்கள ; துற்குண 
விஷயத்திலேதான் குழந்தைகளாயிரு 

ங்கள், அறிவின் விஃயத்திலோ தேர்க் 
தவர்களாயிருங்கள். (os 18-3; 
உரோ. 16-19.) 

  
21. வெவ்வேறு நாவினாலும் வெவ் 

"வேறு உதடுகளாலும் இக்த ஜனத்துடன் 
பேசுவேன். அவர்கள் என்னைக்கேட்டு 
இணங்கமாட்டார்க்ளென்று 
சொல்லுகிறார் என்று வேதத்திலே 
-வரைந்திருக்கின்றது. (இசை. 28-1 1,) 

99, ஆதலால் பாஷைகள் விசுவாச 
களுக்கு ௮டையாளமாயிராமல், விசு 
வாசமில்லாதவர்களுக்கு அடையாள 
மாயிருக்கின்றது. தீர்க்கதரிசனமோ 
விசுவாசமில்லா தவர்களுக்கு அடை 
யாளமாயிராமல், விசுவாசிகளுக்கு 0 
டையாளமாயிருக்கின்றது. 

25. அப்படியிருக்கத் திருச்சபை 
germs கூடியிருக்கையிலே எல் 
லாரும் பற்பல பாஷைகளைப் பேசு 

காத்தா 

  

வார்களாகில், கல்லாதவர்கள் அல்லது | 
விசுவாசமில்லா தவர்கள் உள்ளே -வர்| 
தர்ல், பைத்தியங்கொண்டிருக்கிறீர்க 
ளென்று சொல்லுவார்களல்லவோ 1, 
(௮ப். 2-18.) 

24. அனால் எல்லாரும் தீர்க்கதரி] 
சனஞ்சொல்லுவார்களாகில், ஒரு அவி 
சுவாசி ௮ல்லது கல்லாதவன் உள்ளே 
வந்தால், ௮வன் எல்லாராலும் உண்மை, 
யில் உணர்த்தப்பட்டு, எல்லாராலும் 
நிதானிக்கப்படுவான். | 

. இத, வன் இருதயத்தில் மறைந்த 

ருக்கிறவைசள் வெளியரங்கமாகும். 
அப்போது சர்வேசுரன் மெய்யாகவே 
உங்களுக்குள் இருக்கிராரொன்று ௮வன் 
உச்சரித்து, முகங்குப்புற விழுந்து சர் 
வேசுரனைத்தொழுவான். 

20.- அப்படியிருக்க சகோதரரே, 
செய்ய வேண்டியதென்ன? நீங்கள் 
சபையில் கூடிவரும்போது, உங்களில் 
ஒருவன் சங்தேம் பாடுகிறான், ஒரு 
வன் உபதேசிக்கிறான், ஒருவன் இரக 
சியத்தை வெளிப்படுத்துகிறான், ஒரு 
வன் பாஷை பேசுகிறான், ஒருவன் 
வியாக்கியானம்பண் ணுகிறான். இதெ 
ல்லாம் நஈல்விர்த்திக்கேதுவாக நடக்கக் 
கடவது. 

27. யாராவது ௮ன்னியபாஷை பேசு 
இறதானால், இரண்டுபோ, மிஞ்சினால் 

, மூன்று பேர் முறைமுநறையாய்ப் பேசக் 

  

கடவார்கள. ஒருவன் அதற்கு வியாக் 

இயொானஞ்சொல்லக்கடவான். 

29. வியாக்கியானஞ்சொல்லுகிறவன் 
இல்லாத பட்சத்தில் சபைக்கூட்டத் 
தில் ௮வன் பேசாதிருந்து தன்னோடும் 
சர்வேகரனோடும் பேசிக்கொள்ளட் 
டும். 

  

18. இரேக்குப் பிரதியில் உங்களெல்லானாயும் விட சான் ௮;இ௫௪ பாஷைகளில் பேசு , 
-இறேன் என்றிருக்றெது. பற்பல ஜா.தி ஐனங்களுக்குப் போதிக்ச வேண்டிய அப்போஸ் 
_தீலருக்குப் பற்பல பாஷை வரம் அவசியமே,   
 



  

1-கொரிந்தியர் 15-ம் அதிகாரம். 
ரா எர ரஜ ist 

  

29, தீர்க்கதரிசிகள் இருவர் அல்லது 
மூவா பேசட்டும் ; மற்றவர்கள் சாய் 
ந்து பார்ப்பார்களாக. 

30. அங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறவர் 
களுக்குள் யாகொருவனுக்கு ஏதேலும் 
வெளிப்படு த தப்பட்டால், முர்திப்பேசி 
௯ வன் பேசா இருக்கக்கடவான், 

51. ஏனெனில் எல்லாரும் கற்றுக் 
கொள்ளுவதற்கும், எல்லாரும் தேறு 
தலடைவதற்கும் ஏதுவாசு நீங்கள் 
அனைவரும் முறைமுறையாய்த் தர்க்க 
தரிசனஞ்சொல்லலாம். 

தீர்க்கசரிசிகளுடைய இஸல்பி 
ரீத்தானது தீர்க்கதரிசுகளுக்கு அடக் 
இயிருக்கின்றது. 

88. ஏனெனில் ௮ர்ச்சிக்கப்பட்டவா 
டைய சகல சபைகளிலும் கான் 

போதி௫தவருகிறபடியே, சர்வேடிரன் 
கலாபத்துக்குக் தேவனாயிராமல், சமா 

தானத்திற்கு,த் தேவனாயிருக்கிருர், 

54. சபைகளிலே ஸ்திரீகள் மவுனமா 
WI Haas கடவார்கள். எனெனில் பே 

சுவதற்கு அவர்களுக்கு உத் தரவில்லை. 
௮ வர்கள் அ௮டங்கியிருக்கக்கடவார்கள்; 
நியாயப்பிரமாணமும் அப்படியே சொ 

ல்துறெது. (ye. 3-16.) 
30). அவர்கள் ஏதாகிலும் அறிந்து 

கொள்ள விரும்பினால் விட்டிலே தங் 
| கள் புருஷர்களிட த்தில் வினாவிக் கேட் 
' இுக்கொள்ளட்டும். ஏனெனில் ஸ்திர 
கள் சபையிலே பேசுவது அயோக்கிய 
பககக 

  
50. தேவ வாக்கியம் உங்களிட த்இலி 

-ரூந்தோ புறப்பட்டது £? அல்லது உங் 
| களுக்குமாத்திரமோ வந்தது? 

87. உங்களில் யாதாமொருவன் 
திர்க்கதரிசியாய் அல்லது ஞானவரமு 
ள்ளவனாய்த் தோன்றினால், கான் உங்க 

  

ளுக்கு எழுதுறெவைகள் ஆண்டவரு 
டைய கற்பனைகளென்று ௮.றிந்துகொ 
ள்ளக்கடவான். 

இதை யாதாமொருவன் அறி 
ur Boston nes ௮வன் அ௮றியப்ப 
டாதவனாயிருப்பான். 

30. ஆகையால் சகோதரரே, தீர்க்க 
தரிசனஞ்சொல்ல ஆவலா யிருங்கள். 
ஆகிலும் பா லைகளைப பேசுகிற தற்கும் 
தடைபண்ணாதேயுங்கள். 

10. ஆனால் சகலமும் ஒழுக்க த்தோ 
டும், கரமத்தோடும் ஈடக்கக்கடவது. 

15-ம். அதிகாரம். 

ஈமது ஆண்டவராயெ இறீஸ் துநாகருடைய 
உத்தானத்தின் பேரிலும், நம்முடைய 
௨உத்தானத்தின் பேரிலும். 

1. அன்றியும் சகோதரரே, நான் 
உங்களுக்குப் பிரசங்கிக்க சுவிசேஷ 
ததை மறுபடியும் உங்களுக்குக் தெரி 
யப்படுத்துகிறேன். நீங்களும் அதை 
ஏற்றுக்கொண்டு ௮திலே நிலைத்திருக் 
ஜெர்கள், (கலாத். 1-11.) 

2. நான் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்த 
பிரகாரம் நீங்கள் ௮கைக் கைக்கொ. 
ண்டு நடந்தால், ௮இினாலே Qc Gesu 
படுவீர்கள். இல்லாதிருந்தால், நீங்கள் 
விசுவசித்தது விணாயிருக்கும். 

3. கான் அறியப்பெற்றதும் டங்க 
ளுக்கு விசேஷமாய்ப் போதித்ததும் 
ஏதென்ரால், கிறீஸ்துகாதர் வேதவாக் 
கியத்தின்படி நம்முடைய பாவங்களுக் 
காக மரித்து, (இசை, ௦8-5.) 

4. அடக்கம்பண்ணப்பட்டு, வேத 
வாக்கெயங்களின்படி. மூன்றாம் நாள் 
உயிர்த்தெழுந்தருளி, (யோனா. 2-1.) 

9, முந்த இராயப்பருக்கும் பின்பு 
பதினொருபேருக்கும் தரிசனமானார், 
(௮௬ுள. 20-10.)  
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6. அகத்குப்பின் அலர் ஐஞ்தாறுபே 
ருக்கு அதிகமான சகோதராகளுக்கு 

ஒரே வேளையில் தரிசனையானார். அவர் 
களில் ௮0நேகர் இக்நாள்வராயில் உயி 
சோடிருக்கரார்கள். இெலரோ சயனித் 
இ ரக்கிறார்கள். 

/.. பின்பு யாகப்பருக்கும், தன் 
பிமகு அப்போஸ்தலால்லாருக்கும் 
தரிசனையானார். 

8. மேலும் எல்லாருக்கும் கடைசியி 
லே ௮காலப்பிறவியான எனக்கும் தரி 
சனையானார். 

9. நான் ௮ப்போஸ்தலர்களெல்லா 
மிலும் மிகவுஞ் சிறியவன். அ௮ப்போஸ் 
தலன் என்று ௮மைக்கப்படுகிறதற்கு 
நான் பாத்திரனல்ல, ஏனெனில் சர்வே 
FT gow திருச்சபையை கான் 
தன்பப்படுத்தினவன். (வப். 9-3 ; 
எபே. 8-8.) 

10. கிலும் கானிருக்கும் இநத 
இருப்பில் தேவ வரப்பிரசாதத்தால் 
இருக்கிறேன். ௮வருடைய வரப்பிரசா 
தமும் என்னிடத்தில் விணாயிருந்த 
இல்லை. அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் 
௮திசமாய்ப் பிரயாசப்பட்டிருக்கறே 
ன். அனாலும் நானல்ல ; என்னோடு 
சர்வேசுரனுடைய வரப்பிரசாதமே 
அப்படிச் செய்தது, 

11. ஆகையால் நானாகிலும் சரி, 
அவர்களாகிலும் சரி, இபபடியே பிர 
சங்கத்து வருகிறோம் ; நீங்களும் இப்ப 
டியே விசுவாடித்திருக்கிறீர்கள். 

12. கிறீஸ்துகாதர் மரித்தோரிலி 
ருந்து உயிர் த்தெழுக்தருளினார் என்று 
பிரசங்கக்கப்பட்டால், மரித்தோரு 
டைய உத்தானம் இல்லையென்று உங்க 
ளில் சிலர் சொல்லுகிறதெப்படி? 

19. மரித்தோருடைய உத்தான 
மில்லையென்றால், கிறீஸ்துகாதரும் உயி 
ர் த்தெழுந்திருக்கவில்லையே. 

  

  

  

14. இறீஸ்துராதர் உயிர் த்தெழுந்தி 
ருக்கவில்லை என்றால், எங்கள் போதக 
மும்வீண், உங்கள் விசுவாசமும் விண். 

15. அன்றியும் மரித்தோருக்கு உதி 
தானமில்லாவிட்டால், சர்வேசுரன் உயி 
சோடே எழுப்பாத இறீஸ்துகாதனா 
௮ வர் எழுப்பினாொன்று நாங்கள் சர் 
வேசுரனுக்கு விரோதமாய்ச் சாட்சி 
சொல்லுகிறபடியால், அவருடைய 
பொய்ச்சாட்செளாகக் காணப்படுவோ 
மே. 

10. ஏனெனில் மரித்தோர் உயிர்க் 
இறதில்லையென்றால், இறீஸ்துகாதரும் 
உயிர் த்தெழுந்திருக்கவில்லை. 

17. இறீஸ்துநாகர் எழுகஈதிராவிட் 
டால், உங்கள் விசுவாசம் விணாயிருக் 
இன்றது அப்படியானால் நீங்கள் இன் 
னும் உங்கள் பாவங்களில் கடகூறீர் 
கள, ௯ 

18 கிறீஸ்துகாதரிடமாய்ச் சயனித் 
தவர்களும் சிதைந்துபோனார்கள். 

10. இம்மைக்காகமாத்திரம் நாம் 
இறிஸ் துவின்மேல் நம்பிக்கையுள்ளவர் 
களாயிருகதால், எல்லா மனிதர்களி 
ஓம் காம் ௮திகப பரிதாபத்துக்குரியவ 
ர்களாயிருப்போம். 

by 
20. Duc GC gsr, மரண நித்திரை 

யடைகஈதவாகளுக்குள்ளே இறீஸ்துகா 
தர் முூரதின பலனாக மரிததோரிடத் 
இலிருந்து உயிர் த்தெழுஈதருளியிருக் 
கருர் 

21. ஏனெனில் மனிதனாலே மரண 
முண்டானபடியால், மனிதனாலேயே 
மரித்தோருடைய உத்தானமும் உண் 
டாயிருக்கிறது. (கோலோ. 1-18 ; காட் 
சி. 1-5.) 

நு 

22. அன்றியும் ஆதாமில் எல்லாீரூம் 
மரிக்கிறதுபோல, இறீஸ்துகா தரில் எல் 
லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.  
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29. ஆலும் ௮வனவன் தன்தன் வரி 
சைப்படிக்கு உயிரப்பிச்சப்படுவான். 
மூதற்பலனானவர் கிறீஸ்துகாதர். பின் 
4 ௮வருடையவர்களாய அவருடைய 
வருசையை விசுவாடித்தவர்கள் (உயிர் 
ப்பிக்கப்படுவார்கள்). (1.தெ௪.4-15.) 

24, அதின்பின், ௮வர் எல்லாத் து 

ரைத்தனத்தையும், அதிகாரத்தையும், 
வல்லமையையும் ஒழித்து, தமது இரா 
ச்யயெத்தைப் பிதாவாகிய சர்வேசுரன் 
கையில் ஒப்புக்கொடுக்கும்போது, முடி. 
வுண்டாகும். 

2. ஆயினும் ௮வர் எல்லாச் சத் 
துருக்களையும் அவருடைய பா தங்களு 

    

க்குக் கீழ்ப்படுத்தும்வளாயில் அவர் 
இராச்சிெயபாரம் பண்ணவேண்டியது. 
(சங், 109-1; எபி. 1-18; 10-18.) 

20. கிர்கூலமாச்கப்படும் கடைச் 
சத்துரு மரணமாம், ஏனெனில் (சர் 
வேசுரன்) சகலத்தையும் ௮வருடைய 
பா தங்களுக்குக் £ழ்ப்படுத்தினார். (சங். 
8-8; எபி, 2-8.) 

27. அகிலும் அவருக்குச் சகலமும் 
கீழ்ப்படுத்சப்பட்டகென்று (வேதவா 
க்கியம்) சொல்லும்போது சகலத்தை 
யும் அவருக்குக் £ழ்ப்படு த்தினவர் நீங் 
கலாக என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. 

  
  

23. தமது ஞான சரீரமாகய திருச்சபைக்குத் தலைவராகிய இறீஸ் அகார் முர்இன 
வராய் மரணத்சை ஜெயித்துக் கல்லறையை விட்டு உயிர்ச்செழுக்சருளித் சம்முடைய 

உயிர் தீதலினால் தம்முடைய ஞான அ௮வயவங்களாகிற சகல இறீஸ்துவர்களுக்குஞ் சீவிய 
உச்சானச்சைப் பெறுவித்தார். அவர் உயிர்ச்தெழுந்தருளின அன்றைக்கே அர்ச்சிய 
சிஷடவர்களுடைய உத்தானமும் துவக்னெதாக மத். 27-ம் ௮. 5:3-ம் வசனத்தில் வாட 
தீதுவருகிறோம். இதிலே அவருடையவர்களாய் அவருடைய வருகையை விசுவா௫த்தவர் 
கள் என்று சொல்லும்போது, அவருடைய வருகைக்கு முந்து அவர் வருவாரொன்று விசுவா 
சித் தவர்களும், ௮வர் வருகைக்குப்பின் ௮வர் வக்சகார9ன்று விசுவாடித்சவர்களுமாகிய இரு 
இறத்தாரும் அடங்கியிருக்கிறார்கள். ஆசலால் அவருடைய வருகையை விசுவாசியா தவர் 
களும், அவருக்குச் சொந்சமற்தவர்களுமாகய அஞ்ஞாணிகள் உயிர்க்சமாட்டார்கள் என் 
பவோ 1! அல்லவே. எல்லாரும் உயிர்ப்பார்களென்று ges ௮தஇிசாரத்தின் 51-ம் வசனத் 
இல் அர்ச், சின்னப்பர் சொல்லுகிருர். ஆனால் யேசுநாதருக்குச் சொக்தமில்லா தவர்கள் 
நித்திய சீவியச் தூக்கு உயிர்க்காமல் நித்திய ஈரகாக்இனைக்கு உயிர்ப்பாகள் என்றெ இனால் 
௮௮ மெய்யான உத்தானமல்லவென் று அ௮தியவும். . 

24. உலக முடிவிலே மரித்தோருடைய உத்தானமும் நடுத்தீர்வையும் ஈடந்தபிறகு 
யேசுகாதர் தமத எல்லாச் சத் தருக்கள் மீதும் வெற்றியடைந்த ஜெயூலராய்க் தம்முடைய 
இிருச்சபையோடே ஓட்டோலகமாய்ப் பரலோகத் துக்கு அரோகணமாடத் தம்முடைய இரு 
ச்சபையைச் தம்முடைய பிதாவின் இருப்பா தத்திலே ஒப்புவிக்கும்போ து, Wai paves 
இலே தம்முடைய திருச்சபையின்மேல் செய்துவந்த இராச்சியபாரம் முடிவு அடைந்து 
லூச். 1-ம் ௮தி, 58-ம் வசனத்தில் சொல்லியபடி -மோட்சத்திலே என்றென்றைக்கும் 
மூடியாச அரசாட்டி செய்யச் துவக்குவார். 

25. இங்கே சொல்லப்பட்ட இராச்சியபாரம் இவ்வுலகத் திலே யேசுநாதர் தம்முடைய 
இருச்சபையை அண்டுவருகற இராச்சியபாரமாம். யேசுநாதர் தம்முடைய சிலுவையினா 
லேயும் மரணத்தினாலேயும் பாவம், பசாச, உலகம், மரணமென்ெ தம்முடைய சத்,தரு 
க்களையெல்லாம் வென்று ௮வைகளிடத்தினின்று ஜெயலேராய்ச் கல்லறையை விட்டு உயி 
ர்த்தெழுக்சருளினோொொன்று கொலோகியர் 2-ம் ௮.இ. 14-15-ம் உசனங்களில் அர்ச், சின் 
னப்பர் சொல்லியிருக்கையிலே, அவர் அந்தச் சத் துருக்களைத் தம்முடைய காலின்€$ழே 
போடும்வமராக்கும் இவ்வுலகத்திலே இராச்சியயாரம் பண்ணவேண்டுமென்ற சொல்லுவா 
னேன் ? எனெனில் அந்தச் சச் துருக்கள் இனித் தம்மைத் துன்பப்படுத்தாதபடிக்கு அவர்க 
ளைத் தம்முடைய மரணச்தினால்மெய்யாசவேஜெயித்து அடக்இனார். ஆனால் சம ஞான 
சரீரமாகெயெ இருச்சபையை உலகமூடியும்வராக்கும் துன்பப்படுச்ச இன்னமும் அவை 
களுக்குத் இறமையிருக்கெ.து. தம்முடைய இருச்சபையை முழு தும் இவ்வுலகத் இிலேகின் ந 
பரலோகத்துக்கு அழைததக்கொள்ளும்போ துதான் அதைத் தன்பப்படுச்இன சச். தரு 
ச்களின்பேரில் முழுதும் வெற்தியடைவாரொன்றறிக, 
  

 



  

456 1-கொரித்தயர் 15-ம் அதிகாரம். 
  

ee etn nt ame அனா 

28. சகலமும் அவருக்குக் 8ழ்ப்பட் 
டிருக்கும்போது, சர்வேசரனே ௪கல 
தீதிலும் சகலமுமாயிருக்கும்படிக்காச் 
சுசனும் தமக்கு எல்லாவற்றையும் & 1p 
ப்படுத்தினவராயே அவருக்குக் £ழ்ப் 
பட்டிருப்பார். 

20. அன்றியும் மரித்தோர் எவ்வி 
கீத்கிலும் உயிர்ப்பதில்லையென்றால், 
மரித்தோருக்காக ஞானஸ்கானம் பெ 
கிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் £? 
அவர்களுக்காக என் ஞானஸ்நானம் 
பெறுகிருர்கள் ? 

20. காகங்களும் ஏன் எந்த வேளையி 
லம் ஆப.த்திலகப்படத்திரிகிரோேம்? 

51. சகோதரரே, ஈமது ௮ண்டவரா 
இய யேசுகிகறீஸ்துகாகரிடக்தில் உங் 
களால் எனக்கு உண்டாகிற மசமையை 
முன்னிட்டு கான் இனமும் உயிரைவிடு 
GC weir. 

22. மரித்தோர் உயிர்க்காவிட்டால், 
எபேசுநகரத்திலே நான் (மனுஷநோக் 
கப்படி) மிருகங்களோடே போராடின 
தற்குப் பிரயோ௪சனமென்ன? காளைக் 

ச் சாவோமென்கிறதால், இன்றைக் 
குச் சாப்பிடுவோம், குடிப்போமே, 
(இசை, 22-19 ; 40-12.) 

93. மோசம்போகாதேயுக்கள் ; ஆகா 
தசம்பாவணைகள் நல்லொழுக்கங்களைக் 
கெடுக்கின்றன. 

மல் 

  

  

சிலர் சர்வேசுரனைப்பற்றிய ௮.றிவில்லா 
இருக்கிறார்களே. இதை உங்களுக்கு 
வெட்கமுண்டாகச் சொல்லுகிறேன். 

34). ஆகிலும் மரித்தோர் எப்படி 

உயிர்ப்பார்கள் 2? எவ்வித சரீரத்தோ 
டே வருவார்களென்று ஒருவன் சொல் 
௮வானாக்கும் ; 

36. மதியீனனே, நீ விதைக்கிற 
விதை முந்திச் செத்தாலொழிய உயிர் 
அடையமாட்டாதே. 

37. நீ விதையை விதைக்றெபோது 
அதினின்று உண்டாகும் மேனியை 
விகைக்கறெதில்லையே. அப்படியே கோ 
துமை அல்லது மற்றெர்கக் கானியத் 
இன் வெறும் விச்தையல்லோ விசைக் 
இிழுய், 

6. சர்வேசுரன் தபது இஷ்டப்ப 

டி.க்கு.௮துக்கு ஒருமேனியை கொடுக்க 
ரா... ஓவ்வொரு வித்துக்கும் அதற் 
குரிய மேனியைக்கொடுக்கிழுர். 

39. மாம்சமெல்லாம் ஒரே மாம்ச 
மல்லவே. மனுஷருடைய மாம்சம் 
வேறே, மிருகங்களின் மாம்சம் வேறே; 
பறவைகளின் மாம்சம் வேறே, மச்சங் 
களின் மாம்சம் வேறே, 

40, அப்படியே வானத்துக்குரிய 
சடலங்களுமுண்டு, பூமிக்குரிய ௪ட 
லங்களுமுண்டு, ஆகிலும் வானத்துக் 
குரியவைகளின் மடமை வேறே, பூமி 

  

34. நீிதிமான்௧ளே, பாவஞ்செய்யா | யைச் சேர்ஈதவைகளின் மூமை 
விழிப்புள்ளவர்களாயிருங்கள், | வேறே. 

92... இசையாஸ் 22-ம் ௮. 18-ம் வசனத்தில் நாளைக்குச் சாவோம். ஆகையால் 

  இன்று பொ௫ப்போம் குடிப்போம் என்று மறுலோக சீவியச்தை விசுவசியாச பாவிகள் 
சொல்லும் வார்த்தைகளை அர்ச் சின்னப்பர் இங்கே வைத்ததின் கருத்சேசெனில் . மரித் 
தோருடைய உச்சானமில்லாதேபோனால் மறு உயிருமில்லை. மனுவின் சாறபோ.த எல் 
லாம் முடிந்துபோடுறது. கையால் மறுலோகத்சைப்பற்றி ஏன் கவலைப்படவேண்டும் ! 
சாவு வரும்போது வரும். அதுவரையிலும் உண்டு குடி.த்துச் சச்தோஷமாயிருப்போமாக 
என்று ௮விசுவாசிகள் சொல்லுவதுபோல நாமுஞ் சொல்லலாமே. ஆனால் இது ஓவ்வா 
தென்று காண்பிக்ஜொர். 

34. உங்களில் சிலர் சர்வேசுரனை அ.தியா இருக்கிருர்கள் என்பதற்கு அரீ.த்தமேதெ 
னில், மண்ணாய்ப்போன சரீரம் மறுபடி. எப்படி. உயிர்க்கக்கூடுமென்று ௮௩௪ விசுவாசிசளு 
க்குள்ளே சிலர் சக்சேகப்பட்கக்கொண்டிருக்சபடியால் அவர்கள் சர்வேசரனுடைய ௮ள 
வில்லாத வல்லமையைச் சரியாய் அதியா இருந்தார்கள், சர்வேசுரனுடைய சர்வ வல்லமை 
யைச் சரியாய் ௮தியாதிருக்றெது சர்வேசுரனையே ௮தியா இிருக்றெ துக்கு ஓக்கும்,   
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41. சூரியனுடைய பிரகாசம் வே 
தே, சர்தரனுடைய பிரகாசம் வேறே, 
நட்சத்திரங்களினுடைய பிரகாசம் வே 
Sp. பிரகாச விஷயத்தில் ஈட்சத்திரத் 
துக்கு ஈட்சத்திரம் வித்தியாசமாயிருக் 

கின்றது. 
42. மரித்தோருடைய உத்தானமும் 

௮க்தன்மையாகவெேயிருக்கும். ழி 
வுள்ளதாய் விதைக்கப்படுகிறது அழி 
வில்லாகதாய் எழுந்திருக்கும். 

43. ஈனமுள்ளதாய் விதைக்கப்படு 
கிறது மகமையுள்ளதாய் எழுந்திருக் 

கும். பெலனற்றதாய் விகைக்கப்படு 
Bog பெலலுள்ளதாய் எழுர்திருக் 
கும், 

44, ஸ்தால சரீரமாய் விகைக்கப் ஆரி. ‘ 

படுகிறது சூட்சம சரீரமாய் எழுத்த 
ருக்கும். ஸ்தால சரீரம் உண்டானால், 
சூட்சம சரீரமும் உண்டு, 

45. ஏனெனில் எழுதப்பட்டபடியே 
முந்தின மனிதனான ஆதாம் ஜீவாத்தும 
மாக உண்டாக்கப்பட்டான். பிந்தின 

st Cor உயிர்ப்பிக்க ஞான ஆத்து 
LOLON & உண்டாக்கப்பட்டாா. 

40. அனாலும் ஞான ஆத்துமத்துக் 
குரிய (சரீரம்) முர்தினதல்ல. ஜீவ ஆத் 
துமத்துக்குரியசே முந்தினது. ஞான 
ஆத்துமத்துக்குரியது பிர்தினது. 

47. முந்தின மனிதன் மண்ணினி 
ன்று உண்டாக்கப்பட்டதால், அவன் 

மண்ணுக்குரியவன். இரண்டாம் மனி   

தன் மோக்ஷத்தினின்்று வர்தவராகை 
யால் ௮வர் மோக்ஷத்துக்குரியவர். 

48. மண்ணுக்குரியவன் எப்படியோ, 
மண் ுக்குரியவர்களும் அப்படிப்பட் । 

டவர்கள்தான். மோக்ஷத்துக்குரியவர் . 
எப்படியோ மோக்ஷ, தீ 9 அக்குரியவர்க 
ளும் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான். 

  

49. ஆகையால் நாம் மண்ணுக்குரி 
யவனுடைய சாயலைக் தரித்துக்கொ 
ண்டதுபோல, மோக்ஷத்துக்குரியவரு 
டைய சாயலையுந் கரிச்துக்கொள்ளூ. 
வோமாக. 

௦0. சகோதரரே, நான் உங்களுக்குச் 
சொல்லுறே தெ தனில்: மாம்சமும்,, 
இரத்தமும் சா 'வேஈரனுடைய இராச்ு 
யத்தைச் சதந்தரிக்கமாட்டாது. அழி. 
வுள்ளது அழியாமையைச் சு தந்தரிக் . | 
கவுமாட்டாது. 

51. இதோ, உங்களுக்கு. ஒரு | 
யத்தை அறிவிக்கிறேன். ' எல்லாரும். 
உயிர்ப்போமென்பது உள்ளதுதான். : 
ஆலும் எல்லாருக்குள்ளும் மாத்த 
முண்டாகமாட்டா.து. | 

92. ஒரு க்ஷணப்பொழுதில், ஒரு 
கண்டுமிட்டில், கடைசி எக்காளர் தொ 
னிக்கவே(ஆம், எக்காளக்தொனிக்கும்) | 
மரித்தவர்கள் மட்சயமாய் உயிர்ப் 
பார்கள், காழும் மறு ரூபமாவோம், 

௦௦. அ௮தெப்படியென்றால் அழிவுக் 
குரிய இது ௮ழியாமையைத் தரித்துக் 
கொளளவும் சாவுக்குரிய இது சாகா 
மையைத் தரித்துக்கொள்ளவும் வேண் 
டியது.       

52-53. உலகமுண்டான நாள் முதல் உலக முடி.வுபரியந்தம் உலகத்தில் பிறந்த எல்லா 

  

மனிதர்களும் ஈடுத்தீர்க்கிற சாளிலே ஆத்தும சரீரத்தோடே எழுப்பப்படுவார்கள். ஆனால் 
எல்லாரும் அலங்காரமான மறரூபச்சை அ௮அடைந்துகொள்ளமாட்டார்கள். யேசுகாதனை 

விசுவாசித்து அவருடைய ஞான சரீரமாகயெ திருச்சபையிற் சேர்ந்து, சாவான பாவமில் 

லாமல் இஷ்டப்பிரசாசத்தோடே மரித்து, மோட்ச பாக்கயெத் துக்குப் பாத்தரவான்களா 

யிருக்றெவர்கள்மாச்திரம் மோட்சத்துக்குரிய ம௫மையான சரீரத்தோடு உயிர்ப்பார் 

கள். ௮ஞ்ஞானிகளும் சாவான பாவத்தோடே செத்ச கிறீஸ் அவர்களும் பசாசுகளுச் 

குச் சொந்தமானபடியினாலே அவர்கள் பசாசுகளுக்கொப்பாய் அருவருப்பும் ௮வலட்சண 
மான சரீரத்தோடு உயிர்ப்பார்கள் என்றறிக. 

ஆ. 
    vale 
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94. சாவுக்குரிய இது சாகாமையைத் 

தரித்துக்கொண்ட பின்போவெனில், 
சாவானது ஜெயத்தால் விழுங்கப்பட் 
டதென்று எழுதப்பட்ட வாக்கியம் 
நிமைவேறும். (pF. 13-14; od. 
2-14.) 

25. மரணமே, உன் வெற்றி எங்கே? 
மரணமே, உன் கொடுக்கு எங்கே? 

90. மரணத்தின் கொடுக்கு பாவக் 
தான், பாவத்தின் வீர கியாயப்பிர 

மாணமாம், 

97... நம்முடைய அண்டவராகிய 
யே.சக்கிறீஸ்துகா தராக்கொண்டு ஈமக் 
கு ஜெயர் தந்கருளின சாவே-ரனுக் 
குக் தோஸ்திரம், (1. ௮௬௭. 5-5.)   

28. ஆகையால் ஈமக்குப்பிரியமான 
சகோதரரே, அண்டவரிடத்தில் நீங் 
கள் படுகிற பிரயாசம் விணாய்ப்போ 
கிறதில்லையென்று ௮றிக்து, கிலைமையுள் 
ளவர்களாயும், அ௮சையாதவர்களாயும், 

இடைவிடாமல் ஆண்டவருக்குரிய இரி 
யைகளில் ௮திமிகுத்தவர்களாயும் இரு 
ப்பீர்களாக. 

10-ம். அதிகாசம். 
எருசலேமிலுள்ள தரித்தாரான கிறீஸ் அவ 

ர்களுக்காகத் தர்மப்பணங்களைச் சேகரி 
சீ.துவைக்சவும் தம்மால் அனுப்பப்பட் 
டதீமோச்தேயுவையும் வேறு சீலமாயும் 
ஈன்ராய்ப் பராமரிக்கக் கேட்டுக்கொண்டு 
பற்பல வாழ்த் துசல்களோடு நிருபத்தை 
மேடி.க்இமுர். 

1. அர்ச்டுக்கப்பட்டவர்களுக்காக 
வாங்கப்படும் யாசகத்தைக் குறித்து 
நான் கலாத்தியா காட்டுச் சபைகளுக் 

].கொரித்தியர் 16-ம் அதிகாரம்... 

  

கவமாகவளள். 

குள்ளே ஸ்தாபித்த ஒழுங்கின்படி நீங 
களும் செய்யுங்கள். (௮ப். 11-29; 
கலாத். 5-6.) ‘ 

2. நான் வருகிற சமயத்திலேயாகக: 
திதை வாக்குச் சேர்த்துக்கொண்டிரா 
தபடி. உங்களில் ௮வனவன் தனக்குப் 
பிரியமானதை ஒரு உண்டியில் போ 
ட்டு வாரத்தின் முதல் நாள்கோறும் 
தன்னிடத்தில் துண்டாய் வைத்துக் 
கொள்ளட்டும். 

  
5. நான் உங்களிடத்திலே வரும்போ 

அ, உங்கள் உபகாரத்தை எருசலேழு 
க்குக் கொண்டுபோகும்படி நீங்கள் 
தெரிந்துகொள்ளுறெவர்களை என் நிரு 
பங்களோடே. ௮] னுப்புவேன், 

1. நானும்கிபாகத்தக்கதா னால், அவா 

கள் என்னோடுகூட வருவார்கள். 

். நான் மக்கேதோனியா காட்டின் 
வழியாய்ப் போகிறபடியால், மக்கே 
தோனியாவைக் கடந்தபின்பு உங்களி 
டம் வருவேன். 

0. கான் எங்கேபோனாலும் நீங்கள் 
என்னை வழி ஈடத்திக்கொண்டு போகு 
ம்படிக்கு உங்களோடே ஒருவேளை இல 

காலம் தங்குவேன் ௮ல்லது மாரிகாலம் 
முழுவதும் உங்களோடிருப்பேன். 

1. போகிற போக்கிலே இப்போது 
உங்களை வந்துபார்க்க எனக்கு மன 
மில்லை. ௮ண்டவருக்குச் சித்தமானால் 
உங்களிடதக்திலே சிலகாலம் தங்கியிருக் 
கலாமென்று ஈம்புகிறேன். 

8. அகிலும் பென்ச்தேகோஸ்தே 
பண்டிகை வரைக்கும் எபேசு பட்டண 

தீ த லி ருப்ே பன், 

  

06,   பாவத்தின் வீறு நியாயப் பிரமாணமென்ப துக்கு Hissotag: surws Ig 
மாணமானது பாவத்தை விலக்குகறெபடி.யினாலே ௮.தற்கு விரோதமாய்ச் செய்யப்படுற 
பாவமானது பிரமாணத்தை ௮தியாசவர்களுடைய பாவத்தின் தோஷத்தையும் பிரமாண 
தீசையறிர்து மீறுதெ தோவூத்தையும் 5 இரட்டிப்பான சோவுூத்தைக்கொண்டிருக்க 
5.ஐ. அதைப்பற்றித்தான் பிரமாணம் பாவத்தின் வீறென்று அர்ச், சின்னப்பர் சொல்லு 
இரார்,
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9. ஏனெனில் அங்கே எனக்கு ௮கல 
மான வாசல் நிச்சயமாய்த் இறந்திருக் 
இன்று. விரோதிகளும் அரதேகர் 

, உண்டு. 

10. தீமோத்தேயு உங்களிடத்தில் 
வருவாராகில், ௮வர் உங்களிடத்திலே 

அச்சமில்லாமலிருக்கும்படி. பார்த்துக் 
கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் என்னைப் 
போல் அவரும் அ௮ண்டவருடைய 

வேலையைப்பார்க்கிளுர். 

11. ஆதலால் ஒருவலும் ௮வரைப் 
புறக்கணியா திருப்பானாக. ௮வர் என் 
னிடத்திலே வரும்படி சமாதானத் 
தோடே அவளா வழிவிட்டனுப்புங் 
கள். ஏனெனில் சகோ தரர்களுடனே 
"கூட அவருடைய வருகைக்கு எதிர் 

'பார்த்திருக்கிறேன். 

  
12. சகோதரனாகிய அப்போலோ 

வைக் குறித்தோவெனில், ௮வர் உங்க 
ளிடத்திலே சகோ தரரோடு வரும்படி 

க்கு நான் ௮வரை மிகவும் கேட்டுக்கொ 

ண்டேன் என்ற உங்களுக்குத் தெரிவி. 

க்கிறேன். அகிலும் அவருக்கு இப் 
பொழுது வர மனமில்லை. அவருக்கு 
சமையஈ கிடைக்கும்போது வருவார். 

13. விழிப்பாயிருங்கள் ; விசுவாசத் 
இலே நிலைமையாயிருங்கள் ; வீரராய் 
நடந்துகொள்ளுங்கள், தஇிடமாயிருங் 
கள. 

11, உங்கள் காரியமெல்லாம் பரம 

அன்போடு செய்யப்படக்கடவது, 

15. சகோதரரே, .நான் உங்களைக் 
கேட்டுக்கொள்ளுகிற தென்னவென் 
முல்: ஸ்தேவான், போர் திதுனாதது, 

we     

அக்காயுக்கு என்பவர்களுடைய வீட் 
டார் அக்காயா நாட்டிலே முதழ்பல 
ஞனைவர்களென்றும், அர்ச்சிக்கப்பட்ட 
வர்களுக்கு ஊழியஞ் செயயும்படிக் 
குத் தங்களை ஒப்புக்கொடுத்திருக்கிரு 
ர்களென்றும் ௮றிந்திருக்கிறீர்களே. 

10. அவர்களுக்கும் ௮வர்களைப்போ 
லே உழைத்குப் பிரயாசப்படுகிறவாக 
ளுக்கும் நீங்கள் கழ்ப்படிந்துஈடங் 
கள். | 

17. ஸ்தேவான், போர்த்துனாத்து 
௮க்காயுக்கு என்பவர்கள் என்னிடத் 
இலே வந்திருக்கிறதைப்பற்றிச் சந் 
தோஷமாயிருக்கிறேன். ஏனெனில் 
(ரீ்கள் செய்யக்கூடா தினால்) உங்க 
ளுக்குக் குறைவாயிருந்ததை அவர் 

கள் திர்த்து, 

18. எனக்கும் உங்களுக்கும் மனம் 
குளிரப்பண்ணினார்கள். இப்படிப்பட் 
டவர் களுடைய ஞாபகம் உங்களிடத் 

'இலிருக்கட்டும். 

10, அசியாவிலுள்ள சபைகள் உங்க 
ளுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுஇிருர்கள். 
எனக்கு விடுதி கொடுத்துவருகிற ௮க் 
கில்லாவும் பிரிசில்லாளும் தங்கள் வீட் 

டிலுள்ள சபையோடு ஆண்டவரிடத் 
இல் உங்களுக்கு மிகுந்த வாழ்த்துதல் 
சொல்லுகிர்கள். 

20. சகோதரர் எல்லாரும் உங்களை. 
வாழ்த்துகிடுர்கள். ஒருவரையொரு 
வர் பரிசுத்த முத்தமிட்டு வாழ்த்துங் 
கள. 

21. சின்னப்பனாகிய கான் என் கை 
யெழுத்தால் உங்களுக்கு மங்களஞ் 
சொல்லுகிறேன். 
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460 “கொரிந்தியர் 10-ம் அதிகாரம். 
  

233. ஈம்முடை.ய ஆண்டவராகிய 
99, ஒருவன் ஈம்மூடைய ஆண்டவரா யேசுக்கிறீஸ் துகாதருடைய இஷ்டப் 

இய யேசுக்கிறீஸ் தகா தனாச் சிகேகியா பிரசாதம் உங்களோடுகூட இருப்ப 
இருப்பானாகில் சபிக்கப்பட்டவனாயி | 875: ட ச 

ருக்கக்கடவான் ; மாரன் ௮த்த (அதா 24, என் gery Bion ger sits 

UG) காத்தர் வருகிருர். இல் உங்கள் எல்லாசோடுக்கூட இருப் 
தாக. மென்.     

| 22. மாரன் ௮த்ச என்பது ஈம்முடைய அண்டவர் வருருரொன்று அர்த்தங்கொள் 

- ரற எபிரேய பாஷையின் வார்த்தைகளாம். ௮.து அந்தப் பாஷையில் வழங்கிய ஒரு 

சாபமாம். ஐ! இறீஸ் தவனே, ஈம்முடைய ௮ண்டவராதிய யேசுக்கிறீஸ் தமாதனாச் ச௪கே 

தயொதவன் சபிக்கப்பட்டவனென்று அர்ச், சின்னப்பர் தொனிக்கிற இடிமுழக்கத்தைக் 
கேட்டாயா ? இந்தப் பயங்கரமான சாபத் துக்கு 8 அளாய்ப் போசாதபடிக்கு நம்முடைய 

௮ண்டவராயெ யேசுக்கிறீஸ்துசாகரை மெய்யாகவே நே?த் துக்கொண்டிரு. ஆனால் ௮வ 

ரா மெய்யாகவே கேசிக்றெவன் அவருடைய கற்பனையையும் நேசித்து அ௮ருசரிப்பான். 
அவரை மெய்யாகவே கேசக்றெெவன் அவருடைய சுவிசேஷத்தில் அடங்கிய சத்தியங்களை 

எல்லாம் விசுவாசித்து நேசிப்பான். ௮வரை மெய்யாகவே கேரிக்கறவன் அவருடைய 

அவயவங்களாகிய தரித்இரர்களையும் நேசித்து அவர்களுக்கு இரங்குவான். ௮வரை மெய் 

யாகவே நேசிக்திறவன் ௮வருடைய திருச் சிலுவையையும் நேசித்து ௮ணைத்துக்கொள்ளு 

வான். அவரை மெய்யாகவே கேசிக்கிறவன் அவருடைய ஞான சரீரமாகிய திருச்சபை 

யையும் நேசித்து அதற்குச் கீழ்ப்படிவான் என்றறிக. 
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பாயிரம். 

ர்ச். சின்னப்பர் கொரிந்தியருக்கு எழுதின முதல் கிருபத்திலே சண்டி 

தீத குறைசளையெல்லாம் அவர்கள் மிகுந்த பயத்தோடுஞ் சாக்கிரையோடும் 

நீக்கிப் பரிகரித்து, ௮இக ஈல்லவர்களானார்கள். அசையால் இக்த இரண்டாம் நிரு 

பத்தில் ௮வாகளைக் கொண்டாடுகிமுரெ ரழிய, அவர்களை நோக்கி <I BES FOOTY. 1 

புள் ள் வார BOD Fol இதிலே பபொோயோகிக்கக் கா ஷேம். அனால் முதல் நிருபத தி 

லே சண்டபடியே அர்தச் சபையாருக்குள் உண்டான பிரிவினைகளுக்கும் வாக் 

குவாதங்களுக்குங Gil ரணமாயிருந்த ர MM BEN களுக்குள் சோ சிலா ௮ நிருபத் 

னாலே பனக்குரே ரஈதங்கொண்டு, ௮ச். சின்னப், மிபமில் பொழுமையடைக்து 

அவரை நிற் இக்கவும், அவா அப்போ ஸ்தலர் அல்லவென்றும், தூரத்திலே தைரி 

பய் காண்டிக்மாலும், சமீபத்தில் வரும்ே பாது கோலை ம்த்தனமுளளவலான் 

றும், இலை கலான குறைகளை அவர்பேரில் சொல்லவும் ஏற்பட்டிருக்கார்கள். 

அகையால் இங்கு நிழுபத்திலே அர ச். சின்னப்பா அப்படி பட்டவர் களுடைய 

அ ங்கா BOG குணிக்து, இிம்குடைய ss LIT OW IBV 5 GIO GOD 5 மேன்மைப் 
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அப்போஸ்தலரான WF, சின்னப்பர் 

கொரித தியருக்கெழுதிய 

. 2.12. நி Uh LItp. 

  

முதல் அதிகாரம், 

ஆசியாவில் தமக்கு நேரிட்ட துன்பங்களை 
வெளிப்படுத்தி, அவர்களிடத்தில் தாம் 
வராசதற்குக் சாரணஞ் சொல்லுரர். 

1. சர்வேசுரனுடைய சித்தத்தினாலே 
யேசுக்கிறீஸ்துகாதருடைய ௮ப்போ 
ஸ். தலனாகய சன்னப்பனும், சகோதர 
னாகிய தீமோத்தேயும், கொரிந்து ஈ௧ர 
தீதிலுள்ள சர்வேசுரனுடைய திருச்ச 
பைக்கும், ௮க்காயா நாடெங்குமுள்ள 
அர்ச்சிக்கப்பட்ட சமஸ்தருக்கும் எழு 
துவதாவது : 

2. நம்முடைய பிதாவாகிய சாவே 
சுரனாலும் ௮ண்டவராகயெ யேசுக்கிறீ 
ஸ்துநா தராலும் வரப்பிரசா தழும் சமா 
தானமும் உங்களுக்கு உண்டாவதாக, 

8. சர்வேசுரனும் ஈமது ஆண்டவரா 
திய யேசுக்கிறீஸ்துநா தருடைய பிதா 

] வும், இரக்கங்களின் தகப்பனும், சரவ 
ஆறுதலின் தெய்வழுமாயிருக்கிறவர் 
ஸ்.துதிக்கப்படுவாராக, (எபே, 1-3 ; 

1. இரா. 1-3.) 
4, நாங்களே கர்வேசுரனிடத்தில் 

பெற்றுக்கொள்ளுகற தறுதலைக்கொ 
ண்டு எவ்வித இடையூறுகளிலும் ௮கப் 

ஷாக் 

    

  

பட்டிருச்கிறவர்களுக்கு நாங்களும் 
ஆறுதல் வருவிக்கத் திராணியுள்ளவர்க 
ளாயிருக்கும்படிக்கு எங்களுக்கு கேரி 

டும் எல்லாத் துன்பங்களிலும் ௮வரோ 
எங்களைத் தேற்றிவருகரர். 

௦. அதெப்படியென்றால், இறீஸ்து 
நாதருடைய பாடுகள் எங்களிடத்தில் 
பெருகுறதுபோல, இறீல்துநாதர் 
வழியாக எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெரு 
கிவருகிறது. 

0. நாங்கள் துன்பப்பட்டால் அது 

உங்களுடைய அுறுதலுக்காகவும், இர 
ட்சணியத்துக்காகவுந்தான். நாங்கள் 
அறுதலடைரதால, அதுவும் உங்களு 

டைய அறுதலுக்காகத்தான். நாக் 
கள் தென்படைந்தால், ௮து உங்களு 
டைய தென்புக்காகவும் இரட்சணியத் 
துக்காகவுந்தான். ந்த இரட்சணிய 
மானது காங்கள் எவ்வித பாடுகளைப்படு 
கிரோமோ, ௮வைகளை நீங்களும் பட்ட 
னுபவிக்கும்படி செய்வது. 

[. பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிக 
ளாயிருக்கிறதுபோல, அறுதலுச்கும் 
பங்காளிகளாயிருப்பீர்களென்று காங் 

கள் அறிந்திருக்கிறதனாலே, உங்கள் 
மேல் எங்களுக்கு உறுதியான ஈம்பிக் 
கையுண்டாயிருக்கிறது. 
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8. ஆகையால் சகோதரரே, ஆசியா | யமே எங்களுக்குப் பெருமையாயிருக் 
வில் எங்களுக்கு கேரிட்ட உபத்திரவ | கின்றது. 
ததை நீங்கள் ௮றியாதிருக்க எங்களு 
க்கு மனமில்லை. அ௮தேதென்றால் உயி 
சோடிருக்கிறதே சலிப்பாகும்படி. எங் 
கள் சக்திக்குமேல் மிதமிஞ்சினவித 
மாய் நாங்கள் துன்பத்தில் அமிழ்ந்து 

| னோம். (அப், 19-23.) 14. இவ்கிதமாய் ஆண்டவராகிய 

யேசுக்கிறீஸ்துராதகருடைய நாளிலே 
நீங்கள் எங்களுக்குப் பெருமையாயி 
ருக்குமாப்போல, நாங்களும் உங்களு 
க்குப் பெருமையாயிருக்கிறரோமென்று 
நீங்கள் ஒருவாறு ௮றிந்துகொண்டது 
போல இன்னம் முடிவுபரியந்தம் ௮றிர 
அதுகொள்ளுவீர்களென்று ஈம்புகிறேன். 

..18. எனெனில் நீங்கள் வாஇத்தும் 
அ.றிந்துமிருக்கெற காரியங்களையே ௮௨ 
றி வேறொன்றையும் நாங்கள் உங்களு 
க்கு எழு கவில்லை. 

9. அதினாலே நாங்கள் எங்கள்மேல் 
| நம்பிக்கையாயிராமல், மரித்தோனை 
எழுப்புகிற சர்வேசுரன்மேல் ஈம்பிக் 
கையுள்ளவர்களாய் இருக்கத்தக்கதாக 
எங்களுக்குள்ளே மரணத் தீர்வை 
கேட்டாற்போலிருந்தது. 

100. அப்படிப்பட்ட பெரிய ஆபத் 
துகளினின்று அவா எங்களைக் தப் lod. Qos நம்பிக்கையினாலே உந்சு 

புவித்தார். இப்பொழுதும் தப்புவிக்கி ளுக்கு இரண்டாந்தரமும் பிரயோசன 
மூர்; இன்னமும் தப்புவிப்பாரொன்று முண்டா கும்படிக்கு முந்த முந்த உங்க 
௮வர்மேல் ஈம்பிக்கையாயிருக்கிறோம். ளிடத்திற்கு வரவும், 

  
11. ௮கேகணாப்பற்றி எங்களுக்கு 10. உங்கள் வழியாய் மக்கேதோ 

(அளிக்கப்பட்ட) உபகாரத்துக்காக | னியாவுக்குப்போகவும், மக்கேதோனி 
அ௮(0ேகரால் எங்களினிமித்தம் ஈன்றிய । யாவை விட்டுத்திரும்பி உங்களிடத்தி 
றிந்ததோஸ்இரஞ்செலுத்தப்படும்டொ | ற்கு வரவும், உங்களாலே யூதேயாவுக்கு 
FO, நீங்களும் உங்கள் ஜெபங்களால் | வழியனுப்பப்படவும் ௮லோ௫ித்திருக் 
எங்களுக்கு உதவியாயிருங்கள். தேன். (1. கொ. 16-4.) 

12. சாங்கள் உலகத்திலும், விசேஷ 17. அப்படி சான் யோடித்தது பார 
மாய் உங்கள்ஈடுவிலும் மாம்சத்திற்கே | சிந்தையில்லாமல் யோசிச்தேனே? 
ற்ற ஞானத்தோடு நடவாமல், சர்வேசு | அல்லது ஓரே வேளையில் ம் என்ப 
சனுடைய வரப்பிரசாதத்தால் இருதய | தும் ௮ல்ல என்பதும் என்னிடத்திலி 
கோமையோடும், தெய்வீக உண்மை ரூக்கத்தக்கசாக நான் யோசிக்கிற 
யோடும் ஈடந்தோமென்று எங்கள் | தை மாம்ச இச்சையின்படி யோக் 
மனம் எங்களுக்குச்சொல்லுஞ் சாட்சி : கிதேனோ? 

        
  

  

| 17. கடைசியான இந்த 8 வசனங்களுக்கு ௮பிப்பிராயமாவலு : நான் உங்களிடத்தில் 
-வருவேனென்று முதல் நிராபத்திலே வார்.ச்தைப்பாடு கொடுத்திராந்தும், வராசதினாலே 
' என்னிடத்தில் மென்றும், இல்லையென்றும் நிலையற்ற மனமுண்டென்று உங்களில் 
, சிலர் என்னைச் தூற்றுகிறார்கள். இது எப்படியிருந்தாலும் சாங்கள் உங்களுக்குப் பிரசங்க 
ச்ச சுவிசேலவம் மென்றும், இல்லையென்றும் இருக்ெதில்லை. ஏனெனில் சுவிசேஷச் 
தைப் பிரசங்கிக்ச எங்களை ஏற்படுச்தின சர்வேசுரன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். அவ 
ருடைய ஏவு தலின்படியே தேவசுதனாயெ யேசுச்றீஸ்துவை உங்களுக்குப் பிரசங்கிக்கும் 
போது ௮வராக்குறித்து அமென்றும், இல்லையென்றும், அதாவது : இன்றைக்கு ஒருவித 
மாய் சாளைக்கு வேறுவிதமாய் மாற்றிப்போஇத்த தில்லை. ஒரே நிலைமையாகவே அவனா உங்க 

, ரூக்குப் பிரசங்கெத்தேன். ௮வர் தேவ சுதனான தினாலே சத்திய சுளுபியாயிருக்கிருர். ௮வ   
 



  

9-கொரித்தியர் 8-ம் அதிகாரம். 

  

  

- 18. காங்கள் உங்களுக்குச்சொன்ன 
வார்த்தையில் ஆம் ௮ல்ல என்று இருக 
ததில்லை. இதற்கு உண்மையுள்ளவரா 
௮ிய சர்வேசுரனே (சாட்சி). 

10. எங்களாலே (அதாவது) என்னா 
லும், சில்வான் என்பவராலும், தீமோ 
தீதேயுவினாலும் உங்களுக்குள் பிரசம் 
கிக்கப்பட்டிருக்கற தேவகுமாரனாகிய 
யேசுக்கிறீஸ்_துகா தரிடத்தில் மென்ப 
தும் ௮ல்லவென்பதுமாயிராமல், அமெ 
ன்பதே அவரிடத்திலிருந்தது. (அப். 
18-5.) 

20. சர்வேசுரன் என்னென்ன வாக் 
குத்தக்கங்களைச் செய்காலும் அவை 
யெல்லாம் யேசுகாகரிடத்தில் மென் 
பதாயிருக்கன்றன. இதினிமித்தமா 
கவே ௮வர்பேராலே சர்வேசரனுக்கு 
ஆமென் என்கிழோம். ௮து நமக்கு மக 
மையாகின்றது. 

21. உங்களோடு எங்களையும் இதீஸ் 
துநாதரிடத்தில் உறுஇப்படுத்துகிறவ 
ரும் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணின 
வரும் சாவேசுரன்தான். 

22. அவரே எங்களை முத்திரையிட் 
டு, எங்கள் இருதயங்களில் இஸ்பிரித்து 
வின் அ௮ச்சாரத்தைக் கொடுத்திருக்க 
மூர். (எபே, 1-18.) 

98. இதுவரையில் கான் கொரிந்து 
க்கு வராதிருப்பதற்கு உங்கள் பேரி 
லுள்ள தயவுகான் காரணமென்று என்       

னுள்ளத்திலே சர்வேசுரனைச் சாட்சி 
யாக ௮ழைக்கறேன். ஏனெனில் காக் 
கள் உங்கள் விசுவாசத்தெனெமேல் ௮தஇ 
காரம் செலுத்துகிறவர்களாக அல்ல, 

னால் நீங்கள் விசுவாசத்திலே நிலைத் 
ருக்கிறதைப்பற்றி உங்கள் சந்தோஷ 

த்துக்கு உகவியாயிருக்கிறோம். 

9-ம். அதிகாரம், 

தாம் அவர்களிடத்தில் வராசுதற்குக் கார. 

ணத்தைக் காட்டி, விபசாரக்காரனுக்குச் 

சாம் பொற ச்தல் கொடுப்பதுபோல 

அவர்களும் பொறுத்தல் கொடுக்கும்படி. 

கற்பிக்இரார். 

1. நான் துக்கதீதிற்கு ஏதுவாக உங் 
களிடத்தில் மறுபடியும் வராகபடிக்கு 
என்னுள்ளத்தில் . இவ்விகமாய்க் இர் 
மானித்தேன். 

2. ஏனென்றால், நான் உங்களைத் 

துக்சுப்படுக்தினால், என்னாலே அக்கம் 
௮டைந்தவனொழிய என்னைச் சந்தோ 

லப்படுச்தப் போறவன் யார்? 

5. என்னுடைய சக்தோஷம் உங்க 
ளெல்லாருக்கும் சந்தோஷமாயிருக்கு 
மென்று உங்களெல்லார்பேரிலும் நான் 

ஈம்பிக்கையாயிருக்கெறதினாலே, நான் 
வரும்போது எனக்குச் சந்தோஷம் 

வருவிக்கவேண்டியவர்களால் துக்கத்து 
க்குமேல் துக்கப்படாதபடிக்கு இதை 
நான் உங்களுக்கு எழுதினேன். 

  

  

  

ரிடத்தில் சர்வேசுரனுடைய வாக்குத்தத் சங்கள் எல்லாம் நிறைவேறப்பட்டன. அவரால் 
சர்வேசாரனுக்கு மென் அதாவது: தோத்்தரமென்று சொல்லுகழோம். சர்வேசுரனை விசு 
வாடிக்ோம். அர்த விசுவாசமே எங்களுக்கு மடமையும் நித்திய சீவியமுமாயிருக்கின் 
ற.து. கான் இறீஸ் துகாசரில் உங்களுக்கு ௮ப்போஸ்தலனாகச் சர்வேசுரனாலே அபிஷேகம் 
பண்ணப்பட்டதற்கும், உறுஇப்படுக்சப்பட்டிருக்ற கற்கும் இன்னம் வேறொரு அச்தாட்டி 
யுண்டு. ௮தாவது: என் அப்போஸ்தலப்பட்டச்தின் முத்திரையாக என் இழுதயக்தில் 
இஸ்பிரீ ச் .துசாச் வின் வரங்களைப் பதியப்பண்ணியிருக்கிறார். சான் உங்களிடச்இல் வரா 
மவிருக்இறகற்குக் காரணமோவென்றால், உங்கள்மேல் எனக்கு உண்டாயிரக்கிற sue, 
தான் காரணமென்று சர்வேசுரன் சாட்கோயிருக்கிரார்.  அதெப்படியெனில் உங்களி 
டத்.இில் நான் வர்திராந்சால் ௮இகச் சண்டிப்புச் செய்யவேண்டியதாயிருக்கஅு.. அனால் 
உங்கள் விசுவாசச் தன்மேல் கொடுங்கோன்மையான இராச்சியபாரம்பண்ண எனக்கு மன 
இல்லை, விசுவாசத்தில் உங்களுக்குள்ள உறுஇியைப்பற்றி உங்கள் சந்தோஷத்துக்கு உத 
வியாயிருக்க விரும்புகிறேனென்று அர்த்தமாகும் என்றறிக. | | 
  

  
   



  

  

கட்க. கொரிந்தியர் 2-ம். ௮திகாசம், 

| 
ட க அல்லாமலும் நீங்கள் துக்கப்ப 9, இன்னமூம் நீங்கள் எல்லாக்காரி 
டும்படிக்கு நான் எழுதாமல், உங்கள் யல்களிலும் சீற்ப்படிந்திருக்கிறீர்க 
பேரில் எனக்குள்ள அன்பின் மிகுதி ளோ என்று பரீட்டுத்தறியும்படியாக 
யை நீங்கள் அ.றிந்துகொள்ளவேண்டு வும் இசை உங்களுக்கு எழுதினேன். 
மென்றே கான மிகுந்த வியாகுலத்தோ கு 
டும், மனக் கிலேசத்தோடும், வெ 
கண்ணீர்களோடும் உங்களுக்கு எழுதி 

னேன். 

  

10. எவனுக்கு நீங்கள் ஒருகாரியத் 
தை மன்னிக்கிறீர்களோ, நானும் மன் 
னிக்கறேன், கானும் ஏதாகிலும் மன் 
னித்திருக்கிறேனாகில்,௮தை உங்களைப் 

6. ஆயினும் ஒருவன் துக்கப்படுத்தி | பற்றிக் இறீஸ்துகாகருடைய அளாக 
னானென்றால் என்னை (மாத்திரம்) ௮ல் மன்னித்திருக்கிறேன். . 
ல; உங்கள் எல்லார்பேரிலும் கான் குற் 
தஞ் சுமத்தாதபடி, அவன் ஒருவிதத் 11. சாத்தானுடைய கண்ணியிலே 

தில் உங்களெல்லாணாயும் துக்கப்படுத் நாம் , அகப்படாதபடிக்கு அப்படிச் 
இனன். (1, கொரி, 5-9.) செய்கேன். அவனுடைய தந்திரங்கள் 

ஈமக்குத் தெரியா குவைகளல்லவே. 

0. அ௮ப்படிப்பட்டவனுக்கு ye றக 
ரால் உண்டாயிருக்கிம இந்தக் கண்ட 
னையே போதும். 

12. கான் இதி ள்.துகா கருடைய சுவி 
சேஷத்தைப்பற்றிக் துரோவாப்பட்ட 

ணத்தில் வந்தபோது, அதிலே எனக்கு 
7. அகையால் அ௮ப்படிக்கொதக்தவன் | ஆண்டவரால் வாசல் திறக்இருந்தாலும், 

ஒருவேளை அதிகமான துக்கத்தில் ௮மி | (௮ப். 10-8.) 
ந்திப் போகாதபடிக் எதிர் 
ன் Se aS MEE Oe 1 3. அங்கே என் ௪௦ காதரனாகிய 

விசேஷமாய்ச் தேற்றுவிர்களாக. தீக்துவை நான் காணாகதினாலே என் 
மனம் ஆறுதலடையாமல், ௮வ்விடத்தி 

8. ஆகையால் அவன்மேல் உங்கள் லிருந்தவர்களுக்கு _மங்களஞ்சொல் 
சிரேகத்தை எண்பிக்கும்படியாக உங்க | லிக்கொண்டு, மக்கேதோனியாவுக்குப் 
ளைக் கேட்டுக்கொள்ளுகறேன். புறப்பட்டு வந்தேன்.     
  

6. கொரிந்தியருக்குள் ஒருவன் துர்மார்க்கமாய் நடக்ததைப்பற்றி முதல் நிருபம் 5-ம் 5-ம் 
அதிகாரத்தில் அவர்களுக்கு மிகுந்த சண்டிப்பாய் எழுதியிருக்கார். அ.தினாலே அவர்கள் 
வெகு கஸ்இியடைந்து அகச் குற்றவாளியைக் SOOT DF Sly அவன் இருக் அம்படி செய்தார் 

கள். ஆகையால் இந்த dau s, இல் ர்ச். சின்னப்பர் அவர்களுக்கு ஆறு சல் சொல்லி, 
அப்படிப்பட்ட பாவி எனக்கு மாத் இரமல்ல, ௨ உங்களெல்லாருக்கும் ஒருவிதத்தில் கஸ்.இ வரு 
விச்சான். அதினாலே நீங்கள் அவனுடைய குற்றத்சைப் பார்சி துக்கொண்டு சும்மா இசாமல், 
அவனைக் கண்டிக் துச் திருச் தின தினாலே இப்போது என் சமுகக்கில் குற்தமற்றவர்களா 
யிருக்இறீர்கள். உங்கள் பேரில் குற்றஞ்சாட்டுகெறசற்கு இடமில்லையென்கிருரொன் றறிக. 

11. மேலே சொல்லப்பட்ட பாவிக்குப் புத்தி வந்ததினாலே ௮வன் குற்றத்தை முழு 
தும் மன்னித்து அவனுக்கு ஆறுதல் செய்யுங்கள், முந்தின Gus HC என் மனம் 
உங்களோடேகூட இருந்து இறீஸ் தநா தருடைய காமத் தினாலே அவனைச் சபித்து, சாத்தா 
னுக்கு ஒப்பிச்ச துபோல இப்பொழுதும் நீங்கள் அவனுக்கு மன்னிக்கும்போது என் மனம் 
உவ்களோடேகூட இருந்து உங்களைப்பற்றிச் இறீள் ஸ்துகாசருடைய நாமத்தினாலே ௮வனு 
க்கு மன்னிக்கிறேன். ௮இசச் சண்டிப்பினாலே சாத சானுக்கு இடங்கொடுச்ச வேண்டாம். 
சாச்தானுடைய கருத்து இன்னதென்று ௮திவோம், எப்படியென்றால் அ.இகக் கண்டிப்பு 
செய்வது அ.இிக ஈன்மையென்ருற்போல் காண்பித்து அப்படிச் செய்ய ஈம்மை ஏவிவிட்டு 
அந்த ஆத்துமம் ௮வசம்பிக்கையினால் கெட்டு, வேதத்தை .விட்டுவிடவும் பாலப்பா காளத்தி 
“லே விழவும் வழி தேெறதென்று சொல்லுகருரொன்றதிக. 
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களுக்கு எப்போதும் ஜெயங்கொடுக்கி 
2வருமாய் எல்லாவிடத்திலும் தம்மு 
டைய அறிவின் பரிமளத்தை எல்களா 
லே பரிமளிக்கப்பண்ணுகிறவருமாகயெ 
சர்வேசுரனுக்குத் தோஸ்திரம். 

15. எனெனில், காங்கள் இரட்டிக்கப் 
படுகிறவர்களுக்குள்ளும், கெட்டுப் 
போ௫றவர்களுக்குள்ளும் சர்வேசுரன் 
முன்பாக கிறீஸ்துகாதருடைய சுகந்த 
பரிமளமாயிருக்கிறோம். 

10. இவர்களுக்கு மரணத்துக்கு 
ஏதுவான மரணவாசமும், அவாகளுக் 

கோவெனில்,  சீவியத்துக்கேதுவான 
சீவியவாசமுமாய் இருக்கமேம். இப் 
படிப்பட்ட ஊழியத்துச்கு அவ்வளவு 
தகுதியானவன் யார் £ , 

17. ஏனெனில், ௮0ேகர் செய்கிருப் 
போல நாங்களும் தேவவாக்கியத்தை 
மாறுபாடாய்ப் பேசாமல், இதீஸ். துவி 

னிடத்தில் கேோர்மையாசவும், சர்வேசுர 
னால் அருளப்பட்டபிரகாரமாம், தேவ 
சர்நிதானத்திலம் பேசுகிறோம். 

8-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் தமக்கு யாதொரு சிபாரிசும் 
வேண்டிய தில்லையென்றும், கொரிர்திய 
ரே தமக்குச் சபொரிசுச்காதெதெம்போலிருக் 
இருர்களென்றும், பழைய ஏற்பாட்டின் 
ஊழியத்சைவிடப் புதிய ஏற்பாட்டின் 
ஊழியம் மேன்மையான தென்றும்காண் 

பிக்இருர் 

1. நாங்களே எங்களை மறுபடியும் 
புகழ்ந்துகொள்ளக் துவச்குகிறோமா 1 

| 14. இதீஸ்து யேசுகாதரிடத்தில் எங் | 

  
lw தீதினால் எழுதப்பட்ட கிறீஸ் துவின் 

  

அல்லது சிலருக்கு வேண்டியதுபோல' : 
சிபாரிசு கிருபங்களை உங்களிடத்தில் | 

கொண்டுவாவென்கிலும் உங்களிடத் 
இல் பெற்றுக்கொள்ளவாகிலும் எங்க 
ஞூக்கு அவசரமா? | 

2. எங்கள் இருதயங்களில் எழுதப் 
பட்டதும், எல்லா மனிதர்களாலும் 
அறிந்து வா௫ிக்கப்படுகிறதுமாகயெ எங் 
கள் நிருபம் நீங்கள் கானே. | 

5. எனெனில் நீங்கள் எங்கள் ஊழி 

கிரு பமென்று வெளியரங்கமாயிருக்கி 

ன்றது. இது மையினாலல்ல, ஜீவியரா 
இய சர்வேசுரனுடைய இஸ்பிரித்துவி 

னாலும், கற்பலகைகளிலல்ல, உங்கள் 
இருதயங்களாகய சதைப் பலசைகளி 
௮ம் எழுதப்பட்டிருக்கிற.து. 

4, நாங்கள் சாவேசுரன் முன்பாகக் 

BD on gist ST மூலமாய் இப்படிப்பட்ட 
நம்பிக்கையைக்கொண்டிருக்கிறோம். 

9. அகிலும் ஏதேனும் எங்களால் 
உற்பத்தியாவதுபோல காங்கள் ஒரு 
காரியத்தை நினைப்பதற்குகத் தகுதியா 
னவர்களல்ல. ஆனால் எங்கள் தகுதி 
சாவேசுரனால் உண்டாயிருக்கிறது. 

0. ௮வே எங்களைப் புதிய ஏற்பா 
ட்டுக்குக் தகுதியான ஊழியராயிருக் | 
கும்படி. செய்தார். அதுவும் எழுத்தி. 
ஞலைல்ல, இஸ்பிரீத்துவினாலேகான். 
ஏனெனில் எழுத்தானது கொல்லுகி 

றது.  இஸ்பிரித்துவோ உயிர் தருக 
றது. (உரோ. 8-2.) 

    
  

2-16, மாண வாசனை. அர்ச். சின்னப்பருடைய போதகமானது தன் சுகந்த வாசனை 
யால், அதாவ.து, அதைக் கேட்ட நல்லோருடைய புத்தி நியாயத்துக்கு ஓத்திருந்து, மன 
தைச் இருப்தியாக்னெதால் அவர்கள் சவியச்தையடைவதற்கு ஏதுவாயிருந்தது. ஆனால் 
சத் தியக்தை ஒப்புக்கொள்ளாமல், தேவ ஏவுத$லை மீதிஈடர் சவர்களுடைய கல்கெஞ்சச் சன 
தீதின் நிமிச்சம் ௮த அவர்களுக்கு மரணச்துக்கு ஏதுவான தாயிருந்தசென்க. 

ட சர்வேசுரன் எங்களைச் தெரிந்துகொண்டு புதிய எற்பாட்டிற்குச் சகுகியான ஊழி. 
யர்களாக்இனார். இந்சப் புஇிய ஏற்பாடு மோமீசன் கையில் கொடுக்கப்பட்ட பிரமாணச். 
'தைப்போல எழுத்தின் பிரமாணமாயிராமல், இஸ்பிரீச் துசார் துவைப் பயக்கும் இஷடப்பிர 

      | சாத பிரமாணமாயிருக்கறெது. எழுத்துப் பிரமாணம் இஸ்பிரீத் துசார்துவைப் பயக்காமல் | 

க இடப ட்டா 
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7. எழுத்துகளால் கற்களில் வரை 
யலாகி மரணத்தைக் கொண்டுவந்த 
(வரிவேத) ஊழியமானது மோயிசனை 
ஒளிவுள்ளவனாக்னெதால், அவன் மூக 
தீதின் ஒளிவினிமித்தம் இஸ்ராயேல் 
புத்திரர் அவனுடைய முகத்தை ஏறெ 
டுத்துப் பார்க்கக் கூடாஇருக்தார் 
களே. ஆயிலும் அது  ழிக்துபோறெ 
மகிமைக்குரியதாயிருந்தது, (யாத, 
34-29.) 

8. அப்படியானால், இஸ்பிரீத்துசாக 
துவைப் பெறுவிக்கிற ஊழியம் எவ்வள 
வோ இக மகிமைக்குரியதாயிராது? 

1. ஏனெனில் ஆக்கினைக் தீர்ப்பைப் 
' போதிக்கும் ஊழியம் மசமையள்ள தா 
னால், நீதியைப் பெறுவிக்கும் ஊழியம் 
எவவளவோ ௮திமிக மகசிமையள்ளதா 
யிருக்கும்! (கலாத். 8-10.) 

10, இன்னமும் இர்தவிஷய த்தில் முன் 
மகிமைப்படுத்தப்பட்ட ௮ர்த ஊழியம் 
இரந்த ஊழியத்தின் இறந்த மகிமைக்கு 
முன்பாக மகிமைப்பட்ட தல்ல, 

11. ஏனெனில் ஒழிந்துபோகிற காரி 

யமே மகிமையுள்ளதாயிருக்ததானால், 
நிலைகிற்கிற காரியம் ௮திமிக மகிமையு 
ள்ளதாயிருக்குமே. 

  
12. இவவித நம்பிக்கை எங்களுக்கு 

உண்டாயிருப்பதினாலே காங்கள் மிகு 
ந.க தென்பு காட்டுகிறோம். 

    

  

18. மோயிசன் ஓழிந்துபோடிற தன 
து முகக் காந்தியை இஸ்ராயேல் புத்தி 
ரா பாராவண்ணம், தன் முகத்தை முக் 
காட்டால் மறைத்துக்கொண்டதுபோ, 
ல நாங்கள் செய்வதில்லை. ் 

14, ஆயினும் அவர்களுடைய புல 
ன்கள் சுணையற்றுட்போயிற்று, இந்நாள் 
வனாயிலும் ௮வர்கள் பழைய ஏற்பா 

ட்டை வா௫ிக்கையில் அந்தத் திரையா 
னது எடுபடாமல் ௮வர்களை மூடிக்கொ 
ண்டி.ருக்கிறது. ஏனெனில் அது கிறீஸ் 
காதர் வழியாய் எடுபடும். 

15. இக்காள்வனாக்கும் அவர்கள் 
மோயிசன் ஆகமங்களை வாடிக்கும்போ 
அ, அவர்கள் இருகயத்தின்மேல் இரை 
போடப்பட்டிருக்கிறது. 

10. ஆகிலும் ௮வர்கள் ௮ண்டவரி 
டத்தில் மனந்இரும்புங்காலத்தில் அக் 
தத் இனாச்€லை எபெட்டுப்போம். 

17. ௮ண்டவரோ இஸ்பிரீத்துவா 
யிருக்கிருர் ; ஆண்டவருடைய இஸ்பி 

ர்த்து எங்கே உண்டோ, அங்கே சுயா 
தீனமுமுண்டு. (௮௬. 4-24,) 

16. நாங்களெல்லாரும் ௮ண்டவரு 
டைய பிரதாப மகிமையைக் திறந்த 
முகமாயத் தரிசித்து ஆண்டவருடைய 
இஸ்பிர்.தீ.துவின் செயலால் ஓளிக்கு 
மேல் ஒளிபெற்று, அந்தச் சாயலாக 
மதுரூபமா கிரோம். 

  

மீறு, சலினிமித் சம் மரணத்தைப் பயக்சனெது. (உரோ. 17-ம் ௮தி. 7-ம் வசனர்.துவக்இ 

இய ஞான உயிரைப் பயக்கு$ழுர். 

18. 12-மு,தல் கடைசிமட்டுமுள்ள வசனங்களின் ௮ர்த்சமாவ௫ : புதிய ஏற்பாட்டின் 
ஊழியருச்குண்டாயிருக்கிற நிகரற்ற மசமையை காங்கள் உத்தேசித்து மோயீசன் இஸ்ரா : 
யேல் பிரஜைகளோடு பேசும்போது தன் முகத்தை மூடினதுபோல் நாங்கள் மூடாமலும் 
கூச்சப்படாமலும் சுவிசேஷத்தை மிகுந்த தைரியத்தோடே பிரசங்கெடிமோம். மோமீசன் 
முகத் தின்மேல் போடப்பட்ட முச்காடு இஸ்ராயேல் பிரஜைகளின் இருதயக் கடினச்.ஐக் 
கும் குரட்டாட்டச் துக்கும் அடையாளமாயிருர்சபடியால், அவர்கள் மோயீசன் ஆகமங்களை 
வாசிக்கும்போதெல்லாம் அந்த முக்காடு அவர்கள் இரு தயங்களின்மேல் இந்நாள்வரைக்கும் 
இருக்கரெப்போலே மோயீசன் ஆகமங்களில் சறீஸ் துமா சனாக்குதித்து.ச் சொல்லியிருக்க 
சாட்சியை௮வர்கள் கண்டுபிடியாமல், அவனா இந்ரநாள்வனாக்கும் விசுவாசியா திருக்கிறார்கள். 
அவரை அவர்கள் விசுவாசிக்கும்போது அந்த முக்காடு எடுபடும். அதுவும் யேசுக்றெேஸ்.து 
காதரால் சான் ஆகவேண்டும். எங்கள் இருதயமோ அப்படிப்பட்ட முக்காட்டினால் மூடப். 
ரை டடத   
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4-ம். அதிகாரம். 

Hat தாம் எவ்வளவு உண்மையோடும் ஊச் 
ட கத்தோடும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கத் 

் தாரொன்றும், அதற்காக அனுதினமும் 
தாம் பட்ட துன்ப உபத்திரவங்கள் 
தேவவல்லமைக்குத் தோத்இிரமாகவும், 
இருச்சபைக்குப் பிரயோசனமாகவும்; 
தமக்கு நிதீ திய ம௫மைக்கு ஏதுவாகவும் 
இருக்கிறதென்றுங் காண்பிக்கிருர். 

1. ஆசையால் இவ்வித (தேவ) ஊழி 
யத்தைக் கைக்கொண்டவர்களாகிய 
நாங்கள் இரக்கம் ௮டைக்திருப்பதால், 
சோர்ந்துபோகிறதில்லை. 

2. ஆனால் வெட்கத்துக்குரிய ௮ந்த 
ரங்க காரியங்களை காங்கள் வெறுத்துத் 
தள்ளி, தந்திரமாய் நடவாமலுஞ் சா 
வேசுரனுடைய வாக்கியத்தைப் பாட் 
டாமலும், சத்தியத்தை வெளிப்படுத் 
துவதினால் சாவேசுரனுக்கு முன்பாகச் 

| சசுல மனிதரும் எங்களைத் தங்கள் மன 
ச்சாட்சியிலே மதிக்கும்படியாக ஈடக்கி 
றோம். 

3. ஆகையால் எங்கள் சுவிசேஷம் 
இன்னம் மூடப்பட்டதாயிருந்தால், 
கெட்டுப்போகிறவர்களுக்கே 2g 
மூடப்பட்ட தாயிருக்கும். 

4. ஏனெனில் தேவரூபமாகியகிறீஸ் 
துகாதருடைய சோதிப்பிரதாபமான 
சுவிசேஷத்தின் ஒளி அ௮விசுவாசிகளா 
இய அவர்களுக்குப் பிரகாசியா தபடி 
௮/வர்களுடைய மனக் கண்களை இப்பிர 

  

  

பஞ்சத்தேவன் பொட்டையாக்கினான். |. 
(கொலோ. 1-1.) | 

9. நாங்கள் எங்களைப் பிரசங்யொ |. 
மல், நம்முடைய ஆண்டவராகயெயேசுக் 
இறீஸ்துமாதரைப் பிரசங்கிக்கறோம். |. 
எங்களையோ யேசுகாதணாப்பற்றி உங் 
கள் ஊழியர் என்கிறோம். | 

6. எனெனில் இருளிலிருந்து வெளி 
ச்சத்தைப் பிரகாடிக்கச் சொன்ன சர் 
வேசுரன்சாமே யேசுக்கிறீஸ்துநாதரு 
டையமுகத்திலே விளங்குகிற தெய்வப் 
பிரகாபத்தின் ௮றிவாகிய ஒளியை 
நாங்கள் தோன்றப்பண்ணும்படி. எங்க 
ளிருகயங்களில் பிரகாடித்தார். 

7. ஆயினும் இந்தப் பொக்கிஷத்தை 
மண்பாண்டங்களிலே கொண்டிருக்க 
Capo. இந்த உன்னத (சுவிசேஷ) மகத் 
துவம் எங்களால் அகாமல், தெய்வ 
வல்லமையால் ௮னதென்று வீளங்கும் 
படியாமே. (1. கொ. 2-5.) 

8. நாங்கள் எவ்விதத்திலும் நெருக் 
கப்படுகிழோம் ; ஆயிலும் நசுங்கிப்போ 
இறதில்லை. இகைக்கிறோம், ஆனாலும் 
தென்பற்றுப்போகிறதில்லை. 

9. உபாதிக்கப்படுகிழோம்; ஆயினும் 
கைவிடப்படுகிறதில்லை. தளளுண்டு 
விழுந்தாலும், சாகுற தில்லை. 

100. யேசுவின் சீவியம் எங்கள்மேனி 
களில் தோன்றும்படி. எங்கள் மேனி 

யைச் சுற்றிலும் யேசுவின் மரணப் பா 
டுகளைப் பதித் துக்கொண்டிருக்கிறோம். 

  

படாமல், இஸ்பிரீத்துசாக்துவின் வரப்பிரசாசதமாய ஞான வெளிச்சத்தைக்கொண்டு 
ஞானப்பிரகாசச்தை நாளுக்குமாள் ௮இகமதிகமாய் அடைந்து அந்தப் பிரகாசச் தினால் 

ஆண்டவருடைய மூமையைத் தரிசிக்கிறாப்போல் இவ்வுலகத்திலே தரிரிச்து மறுலோக 
தீதிலே அதற்கு ஒப்பானவர்களாவோம் என்று அர்த்தமாம். 

2, முச்தின அஇிகாரத்திலே சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கக்கும் உத்தியோகத்தின் மகி 
யையைக் காண்பித்த பிறகு அர்ச். சின்னப்பர் கள்ளப்போதகர்கள் தமதுபேரில் சொன்ன 

| அவதூறுகளை மறுக்கத் துவக்கு, சர்வேசரனாலே ௮ழைக்கப்படாமல் தங்கள் வயிற்றின் பிர 

யோஜன த்சைப்பற்றித் சாங்களாய் அந்த ஞானச் சொழிலிலே பிரவே?த்,த கள்ளப்போத : 
கர்கள் துன்பங்களைக்கண்டு, சோர்ச்து பின்வாங்குற துபோல நாங்கள் சோர்ந் துபோகாமல் 
அந்தத் தொழிலை நிறைவேற்றிச்கொண்டு வருகிறோமென்றும், அதக் கள்ளடப்போசகனா 

| ப்போல அந்தரங்கத்தில் ஒருவிதமாயும் வெளியரங்கத்தில் ஒருவிதமாயும் ஈடவாமல் எப் 
. போதும் எதார்த்தமாய் நடக்றோமென்றும் sr ear eeu tt.     
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மம் சாவுக்குரிய எங்கள் மாம்சத்தில் 
விளங்கும்படி. உயிரோடிருக்கிற நாங் 
கள் யேசுவைப்பற்றிச் சாவுக்கு எப் 

' போதும் எங்களைக் கையளிக்கிறோம். 
      

12. அகையால் மரணம் எங்களிடத் ஆ @ 
| Bans, உயிர் உங்களிடத்திலும் முயற்சி 

' யாயிருக்கின்றது. 

13. விசுவாசித்தேன், அதினிமித்தம் 
| பேனேன் என்று எழுதியிருக்கிற பிர 
காரம் நாங்களும் அந்த விசுவாச இஸ் 
- பிரித்துவையே கொண்டவர்களாய் விசு 
-வா௫ிக்கிறோம் ; ஆகையால் பேசுகி 
“ஹோம். (em. 115-1.) 

14. ஏனெனில் யேசுவை உயிர்ப் 
(Ds wou யேசுவோடேகூட எங்கக 
யும் உயிர்ப்பித்து, உங்களோ டே எங்க 
ளையும் நிலைநிறுத்துவாரொன்று நாங்கள் 
| அ௮.றிந்திருக்கிறோம். 
| 

15. சர்வேசுரனுடைய மகிமை விள 
. ங்குவதற்கு ஏதுவாக வரப்பிரசாதமா 

11. ஏனென்ளுல் யேசுவின் சீவிய 

  

னது ௮கேகருடைய தோஸ்திரத்தி 
னாலே பெருகும்படிக்கு இவையெல் 
லாம் உங்கள் நிமித்தம் உண்டாயிருக் 

கிறது. ப் 

16. இதினிமித்தம் காங்கள் மனங் 
களைக்றெதில்லை. ஏனெனில் ஈமது புற. 
த்து மனிதன் அழித்தாலும், உள்ளத்து 
மனிதன் காளுக்குகாள் புதுப்பிக்கப் 
படுகிறான். 

17. எனெனில் இம்மையில் இலகு 
வாயும் ஒரு கொடிப்பொழுஜுக்குமா த் 
இரமிருக்கிற நமது துன்பமானது நித் 
Bu சனத்தையுடைய மகிமைப் பிர 
தாப மகுத்துவத்தை அளவின்றிப் 
பெறுவிக்கும். (உரோ, 8-18,) 

18. நாங்கள் காணப்படுகிறவைகளை 

யல்ல, காணப்படா தவைகளையே நோக் 
இக்கொண்டிருக்கிறோம். ஏனெனில் 

காணப்படுகிறவைகள் அறநித்தியமான 

வை: காணப்படாகவைகளோ நித்தி 
யமானவை, 

  

13-14. 

| 

! 
| 1-வ௮. சர்ச்கதரியாகிய தாவீதென்பவர் கொண்டிருந்ச விசுவாசத்தையே 

நாமும் கொண்டிருக்கிறோம் என்று அர்ச். சின்னப்பர் இதிலே சொல்லுகிறபடி.யினாலே 

யேசுநாதருடைய வருகைக்கு முன்னும் அவருடைய வருகைக்குப் பின்னும் விசுவாசம் ஒன் 

அுசானென்று அறிந் துகொள்ளுகிறோம். பிதாப்பிதாக்கள் வரவேண்டிய இரட்சகா விசு 

வாடித்தார்கள். நாம் வந்த இரட்சகா விசுவாசிக்கிறோம். 

2-வது. விசுவாசிக்கிறவன் தான் விசுவாசிக்றசைப் பேசக் கூச்சப்பட்டால், மெய் 

யாகவே விசுவாசிக்கிறவன் அல்ல. நீதிமானாறெதற்கு இருதயத்திலே விசுவாசிக்கவும் இரட் 
சணியத்தை அடைவதற்கு வாயினாலே அ௮சைப் பிரரித்தப்படுத்தவும் வேண்டும். 

10-10.) 
(உரோ, 

மனிதர் முன்பாக என்னையும் என் வாகூயெத்சையும்பற்றிச் கூச்சப்படுகிறவன் எவ 
னோ, அவனைப்பற்றி நானும் என் பிதாவின் முன்பாகவும், அவருடைய தூதர் மூன்பாக 

வும் கூச்சப்படுவேன். தூச்கா 9-20, அப்போஸ்தலர்களும் வேதசாட்சிகளும் மெய்யாகவே 
விசுவாஇித்தார்கள், ஆகையால் பேசத்துணிந்தார்கள். பேசத் துணிந்து இல்வுலகத்திலே 
வனை இழக்தார்கள். அனால் அதற்குப் பதிலாய் நித்திய வேனை அடைந்தார்கள். 

9-வது. அப்போஸ்தலர்களிடத்திலும் வேதசாட்சிகளிடத்திலம் நித்திய £வியத் 

தைப் பெறுவித்த விசுவாசம் நம்மிடத்திலும் நித்திய 2வியத்தைப் பெறுவிக்கறது. ௮தெப் 

படியென்றால் விசுவாசத்தினால் சீதிமான்களானார்கள். பேன தினால் தங்களுக்கு நித்திய 
சீவியத்தைப் பெறுவித்சார்கள். ஈமச்கோ விசுவாசத்தின் வாசலைத் திறந்தார்கள்... கேள்வி | 
மினால் விசுவாசம் உண்டாகறெெதென்று உரோமர் 10-17-ம் வசனங் காண்ச. டட 
  ணை?  



    "கொரிந்தியர் 5ம் அதிகம், 
  

வையை உரிக்துபோட வேண்டுமெ: 
| ன்று விரும்பாமல், மரணத்துக்கு ஏது. 
। வானது இவனால் விழுங்கப்படும்படி 
மேலே (பரம) போர்வையைத் தரித் 
அுக்கொள்ள ஆ௫க்கிறோம். 

9. இதற்கு ஈம்மை ஆயத்தப்படுத் 
SIS Dun சர்வேசுரன்காமே. அவரே 
தமது இஸ்பி?ததுவையும் ஈமக்கு ௮ச் 
FITTS GHD HSE MT. 

9-ம். அதிகாரம். 

நித்திய மஇிமையின் நம்பிக்கையினாலே இக் 

௩ தச் சரீரத்தினின்று விடுதலையாகும்படி 
ஆத்து, இறீஸ்துகாதருடைய ஸ்தா 

ஞபைதிக்கச்தை கிறைவேற்றுகிறதாகச் 

சொல்லுகரர். 

1, இந்த இல்லிடமாகிய நமது மண் 
வீடு சனாந்துவிழுக்தால், மோட்சம் 

இலே சர்வேகரனால் கட்டப்பட்ட கை 0-7. அசையால் எப்பொழுதும் 
வேலையல்லாத நித்திய மனை நமக்குக் ' இதல க்ளப் £ம் பிரத்தி தென்பாயிருக்கிறோம். நாம் பிரத 
இடைக்குமென்று: ௮.நிவோம். யகஷமாய்த் தரிசித்து நடவாமல், விசுவ 

சித்து நடப்பதினாலே, இந்தச் சாரத்தி 

லிருக்குமட்டும், கா த்தரைவிட்டுப் பர 

தே௫ிகளாய்த் இரிகிறோமென்று அறிச் 

2. எனெனில் பரலோகத்திலிருக் 

திற ஈமது.விடு ஈமக்கு மேலுடையாக 
வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டு இதிலே திருந்தும், 
பெருமூச்செறிகிறோம். 

8. தென்புள்ளவர்களாயிருக் து இந் 
(3. ‘ ச் . . 

9: ஆகிலும் சிர்வாணிகளாயிராமல், கத் தேகத்தைவிட்டு ௮கலவும், கார்த்த 
வஸ்திரந்தரிக்கப்பட்டவர்சளாய்க் BT ரிடத்தில் குடியிருக்கவும் ௮/இகமாய் 

ணப்பட்டால்தான் இது அகும், (காட் ௮ சக்கரம். 
சி. 10-15. ் 

[ 0. இதினிமித்தம் நாம் இக்சச்சாரத் 
. 4. இந்தக் கூடாரததிலிருக்கிற நாம் | தில் குடியிருக்தாலும், இதைளிட்டு 
இதின் பாரத்தால் வருந்தஇப் பிரலாபிக் | ௮கன்ருலும் அண்டவருக்குப் பிரியப் 
இரோம். ஏனெனில் இந்தப் போர் | படவருந்துகிறொம்.   
  

1-5. மண் வீடாகிய இந்தச்சரீரத் இலிருக்குந்தனேயம் மோட்சச்திலே புது வீடாகிய 

அழியாமையையும் நித்திய மகிமையையுங்கொண்டிருக்கிற உத்தான சரீரத்தை உடுத்திக் 
கொள்ள எல்லாரும் ஆசைப்படுகிமேம். இலும் எல்லாருக்கும் அந்தப் பாக்கியங் இடைக்க 

மாட்டாது. ௮. யாருக்குக்கிடைக்கும்? மாணத்தருணத்திலே Sear ss engin Mop. 

' பிரசாத,த்தினாலும் யேசுக்கறீஸ்துமாகரை ஆடையாகத் தரித் திருக்கிறவர்களுச்கே கடைக் 
(60. இதுவே கலியாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் தரித்திருக்கவேண்டிய௰ கலி 

யாண வஸ்திரம், அந்த வஸ்.இரமில்லாதவன் சர்வேசன் சமுகத் திலே நிர்வாணமாயிருக் 

இறவன். அப்படிப்பட்டவன் இருளும் பற்கடிப்புமுள்ள ஈ௩ரகமென்இிற சிறைச்சாலையிலே 
௮டைக்கப்பவொன். இரத இழிவுள்ள சரீரத்தின் பாரச்சால் கவித் ௧, பெருமூச்சுவிடுகி 
ரோம். ஆூலும் மணமான து சுபாவத் துக்குப் பொருந்தா க.காயிருக்கற இனாலே கூடுமா 

இல் மணசத்தையடையாமல் நித்திய உயிரைத் தரித்துக்கொள்ள எல்லாரும் விரும்புகி 

ரோம். எல்லாராலேயும் ஆக்கப்பட்ட அந்த நித்திய சீவியத் நுக்காகச் சர்வேசுரன் ஈம்மை 

உண்டாக்கினார். ஜென்மப் பாவத்தினாலே நாம் ௮தின் சுதக்சரத்தை இழச் துபோனோ 

'மென்முலும்,யேசுகாதர் தம்முடைய மரணத்தினால் ௮தை ஈமக்கு மறுபடியும் பெறுவித்தார். 

நாம் ஞானஸ்நானம் பெ றும்போத சர்வேசுரனுடைய பிள்ளைகளுமாய் யேசுகாதரோடே 

கூட அந்த நித்திய £வியத்திற்கு உடன் சுதந்தரக்காரருமாய்ப் போனதும் தவிர அந்தச் 

சுதந்தரத்துக்கு அச்சாரமாக இஸ்பிரீத் துசார்துவானர் நமக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கறார் | 
என்தர்த்தமாகும். 
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ஓளளதைப்பற்றி 

2 கொரிந்தியர் 5-ம் அதிகாரம். 
  

10. ஏனெனில் ௮வனவன் செய்த 
கன்மை தின்மைக்குத் தக்கதுபோல் 
தன்தன் சரீரத்துக்குரியதைப் பெற் 
றுக்கொள்ளும்படி நாமெல்லாரும் கிறீ 
ஸ்துகாதருடைய நியாயாசனத்திற்கு 
wuts வெளியாக வேண்டியது, 

(உரோ. 14-10.) 

11. ஆதலால் கர்த்தருக்குப் பயப் 
படவேண்டுமென்று அறிந்து, நாங்கள் 
மனிதர்களுக்குப் புத்திமதி சொல்லுகி 
ஷேம். சர்வேசரனோ எங்களை நன்ஞய் 
௮றிவார். உங்கள் மனச்சாட்டியும் எங் 
களை ஈன்முய் அறிந்திருக்கிறதென்று 
நம்புகிறேன். 

12. இதனாலே நாங்கள் உங்கள் 
முன்பாக எங்களை மறுபடியும் மெச்டுக் 

கொள்வதில்லை. அனால் இருதயத்தி 
மமன்மைபாராட் 

டச்கூடாமல், வெளித்தோற்றக்கைப் 
பற்றி மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களுக் 
ட or BIS £ நீங்கள் எங்களைக்குறித் த்து 
மன்மை பாராட்டும்படிக்கு உங்களுக் 

கு ஏதுவுண்டாக்குகிறோம். 

18. நாங்கள் புத்தி தவறினவர்க 
Qian er ap sv, WS சாவேசரலுக்காகத் 
தான்; சாங்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ள 

வர்களென்றால் அது உங்களுக்காகத் | 
தான். 

13. 

17. 

14, இறீஸ்துகாதருடைய கேசம் 
எங்களை நெருக்கி ஏவுகின்றது. ஏனெ] 
னில் ஒருவசோ எல்லாருக்காகவும் மரித் 
தாரொன்றால் எல்லாரும் wo 
ளென்றும், 

15. Giorgia st sider Haas 
வும் மரித்திருக்க, உ யபிரோடிருக்கிறவர் 
கள் இனித் தங்களுக்காக ௮ல்ல, தங்க 
ளுக்காக மரித்து உயிர் த்தவருக்காகச் 
சீவிக்கவேண்டியதென்றும் நிச்சயித் 
இருக்கிடோம். 

10. ஆனதால் இதுமுதல் நாங்கள 
ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறி 

யோம், தாங்கள் கிறீஸ்துகாசரை மாம் 
சத்தின்படி ௮, றித்திருந்தாலும், இனி 
ஒருபோதும் ௮வரை அப்படி அறி 
யோம். 

17. ஆகையால் ஒருவன் கிறீஸ்து 
நாதரிடத்தில் இருந்தால் ௮வன் புதுச் 
சிருஷ்டி.யாயிருக்கிருன். பழையவை 
கள் ஓழிந்துபோயின. இதோ, எல் 
லாம் புதிதாக்கப்பட்டன. (இசை, 
49-19: காட்சி. 21-ம்.) 

18. எல்லாம் சாவேசுரனிடத்திலி 
ருந்து வருகின்றது. அவரே இறீஸ்து 
நாதர்மூலமாய் நம்மைத் தம்மோடு மறு 
உறவாக்கி, மறு உறவாக்குகிற தொழி 

| jaye எங்களுக்கு அளித்தார். 

  
  

நாங்கள் ம்தியீனனைப்போலே ௭ எங்களைப் புகழக்சாலும் ஆண்டவருடைய தோத் 

இரத்தைப்பற்றிக்தான் அப்படிச் செய்கிறோம். 

னாலும் உங்களைப்பற்றிகான் அப்படிச் செய்கிறோம். 

ரிய தாழ்ச்சியை உங்களுக்குப் படிப்பிக்கறோம். 

புத்தியள்ளவர்களாய் எங்களைத் தாழ்த்தி 
எப்படியெனில், இறீஸ் துவர்களுக்கு 

நாம் மரிசத்சவர்களாயிருக்கையிலே தமக்காக காம் சீவிக்கும்படிக்கு யேசுநாதர்           ஈமக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்தபடியால், அவரிடத்தில் காம் புதுச்£ீவியக்தை அடைர் 

இருக்கிறோமாகில், பழைய மனிதனுக்குரியவைகளையெல்லாம் ஒழித்துவிட்டு, இந்தப் புது 
சீவியத் துக்கு யோக்கியமான விதமாய் எல்லாக்காரியங்களிலும் ஈடகச்சக்கடவோம். ஆசை 

யால் இதுமுதல் ஒருவனையும் உறவின் முறையானோ, ௮ன்னியனோ, மேன்குலத்தானோ, 

தாழ்குலத்தானோ, ஆஸ்இக்காரனோ, தரித்தினோ என்று மாம்ச சம்பந்தட்படி அவனை 

| அறியாமலுஞ் சிகேகியாமலும், கிறீஸ் தகாதரைப்பற்றி மாத்திரம் ௮வனை அ௮தியவுஞ் Cs 
இிக்கவுங்கடவோம். இறீஸ்துகாதரை முதலாய் மாம்சத் துக்குரிய தன்மையாய் அறியாம 

ஓுஞ் சிநேகியொமலும், அவரை ஈம்முடைய ஆண்டவராகவும் இரட்சகராகவும் நித்திய சீவி | 

யத்தை ஈமக்குப் பெறுவிக்கிறஹாகவும் ௮வனா அறிந்து, கேத் துச் சேவிக்சச்கடவோம். 
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... 19. அதெப்படியென்றால் சர்வேசு 
ரன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை 
அவர்கள்பேரில் சாட்டாமல், ௮வர்க 
ளைக் இறீஸ்துகாதர்வழியாய்த் தம்மோ 
டு மறு உறவாக்கி, ௮ந்த மறு உறவாக் 
குதலின் வாக்கியத்தை எங்களிடம் 
ஒப்புவித்தார். 

20. ஆனபடியினாலே சர்வேசுரன் 
எங்களைக்கொண்டு புத்தி சொன்னார் 
போல, காங்கள் இறீஸ்துகாதருடைய 
ஸ்கானாபஇகளாயிருக்து : சாவேசுர 
னோேடே திரும்பவும் உறவாகுங்கள் 
என்று இறீஸ்துநாகருடைய நாமத்தி 
னாலே உங்களை மன்ஞுடுகிறோம். 

21. ௮வரிடமாய் நாம் சாவேசுரனு 

டைய நீதியாகும்படிக்குச் சர்வேசன் 
பாவமறியாக ௮வராை நமக்காகப் பாவ 
மா EHO. 

0-ம். அதிகாரம். 

தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட வரப்பிரசாதத் 

தை வீணாக்சப்படாதென்றும், ௮விசுவா 

சிகளுடைய சசவாசத்தைவிலக்கி நடக்க 

வேண்டுமென்றும் கொரிந்தியருக்குக் 

கற்பிக்இரர். 

1. ஆகையால், தேவவரப்பிரசாதத் 
தை நீங்கள் விருதாவாய்ப் பெருதபடி 

உதவி வேலையாட்களாகெ நாங்கள் உங் 

களுக்குப் புக்திசொல்லுகிரோம். 

2. ஏனென்றால், அனுக்கிரக காலத் 
திலே கான் உனக்குச் செவிகொடுத் 
தேன் ; இரட்சணிய நாளிலே உனக்கு 
உதவியாயிருக்தேன் என்று சொல்லியி 
ருக்கிடுோரோ. இதோ, இப்பொழுதே 
௮ர்க அனுக்கிரக காலம். இதோ, இப் 
பொழுசே இரட்சணியத்தின் நாள், 
(இசை. (49-8.)     

். எங்கள் உத்தியோகத்தை யாரும் 

பழிக்காதபடி ஒருவருக்கும் நாங்கள் 
இடறலாய் இராததுமன்றி, (1. கொ. 
10-32.) 

4. சகலத்திலும் எங்களைக் தேவ 
ஊழியர்களாகக் காண்பிக்கும்பொரு 
ட்டு மிகுந்த பொறுமையிலும், துன்ப 
ங்களிலும், இக்கட்டுகளிலும், கெருக் 
கடைகளிலும், (1. கொ. 4-1.) 

௦. அடிகளிலும், சிறைச்சாலைகளி 
லும், கலகங்களிலும், பிரயாசங்களி 
லும், சண்விழிப்புகளிலும், உப்வாசங்க 
ளிலும், > 

6. கற்பிலும், சல்வியிலும், நீடிய 
சார்தத்துலும் இனிமையிலும், இஸ் 

யங் . a ச உ உ 

பிரீத்துசாந் துவிலும், பாசாங்க௱ற நேச 

த்திலும், 
1. சத்தியவாக்கலும், தேவ வல்ல 

மையிலும், வலத்திலும் இடத்திலும் 
நீதியின் ஆயுதங்களைக்கொண்டிருப்பதி 

௮ம், 

8. மகிமையிலும், இழிவிலும், ௮ப 
Gi oa சுப£ர் த இயிலும், வஞ்சகன் 
னப்பட்டாலும், நிஜஸ்,சராகவும், அறி 
யப்படாதவாகள் எனனப்பட்டா லும், 

அதியப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கி 
ரோம். 

9. இன்னமும் செத்தவர்கள் என் 
னப்பட்டாலும், இதோ, உயிரோடிருக் 
இறவா்களாகவும், அடிபட்டவர்களாக 
எண்ணப்பட்டாலும், கொல்லப்படா 
தவாகளாகவும், 

10. துக்கிக்கிறவர்கள் என்னப்பட்டா 
லும், எப்போதும் மகிழ்ச்சியுள்ளவர்க 
ளாகவும், தரித்தரர் என்னப்பட்டா 
லும், அநேகம்பேர்களைச் சம்பன்னராக் 
இிறவர் களாகவும், ஒன்றுமில்லா தவராக 

ளாக எண்ணப்பட்டாலும், எல்லாம் 

உடையவர்களாசவும் இருக்கிறோம். 
  

21. பாவமாசக்கனொரன்பதற்குப் பாவப்பலியாசனொன்பது கருச்து. ஏனெ. 
னில் எபிரோயபாஷையில் பாவப்பரிசா. ரமாக ஒப்புக்கொடுக்கப்படுகிற பலியைப் பாவமெ 
ன்று சொல்வது வழச்கமாம். 
   



    

    

9-கொரித்தியர் 

11. ஓ கொரிந்தியரே, உங்கள முக 

மாய் எங்கள் வாய் திறந்இருக்கின்றது; 

எங்கள் இருதயமும் மலர்ந்து விரிந்திரு 

க்கின்றது. ரா டு 
னை? 

ர ன் 

ஸு 

12. உங்கள் மட்டில் எங்கள் மனஞூ “ 
சுருங்கிப்போ வதில்லை. உங்கள் மான 

மே ஈருங்கிப்போ கின்றது. 

13. ஆகையால் சரிக்குச் சரியான 
கைம்மாருகும்படி, உங்கள் உள்ளமும் 
மலர்ந்து விரியக்கடவ்கென்று பிள்ளை 
களுக்குச் சொல்லுவதுபோல் உங்க 
ளுக்கும் சொல்லுகிறேன். 

11. ௮விசுவாசுகளோடு ஒரு .நுகத 
இல் இணைக்கப்படாதிருங்கள். நீதிக் 
கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தமேது? ஒளிக் 
கும் இருளுக்கும் கூட்டேது? 

1. இெறஸ்துகா கருக்கும் பெலியா 
லுக்கும் ஓப்பர்கமென்ன ? விரவாடியு 
டனே அளிசுவாடுக்குப் பங்கேது? 
(1. Gar. 10-20.) 

10. சர்வேசரனுடைய அலயத்துக் 
கும் விக்கிரகங்களுக்கும் பொருத்த 
மேது? ஏனெனில் : கான் அவர்களுக் 
குள் வாசம்பண்ணுவேன் ; அவர்கள் 
நடுவில் உலாவுவேன் ; கான் அவர்களு 
டைய தெய்வமாபிருப்பேன், அவர்கள் 
என்னுடைய ஜனமாயிருப்பார்கள் 
என்று சாவேசுரன் உராத்ததுக்கொ 
க்க வண்ணம் நீங்கள் சுயஞ்சீவிய கட 

வுளின் ஆலயமாயிருக்கிறீர்கள். (1, 
கொ. 14-19 : லேவி. 21-15.) 

17. ஆனபடியினாலே நீங்கள் அவர் 
கள் மத்தியிலிருந்து பிரிந்து, புறப்பட 
டுடப்போவதுமன்றி, ௮சுத்தமானதைத் 

  

oe ge வதய அவக lente ence காளன். 

13. ஓஒ! கொரிந்தியரே, உ்களுக்குப் பிரசித்தமாசவும் தைரியமாசவும் பேசுறேன். 
ஏனெனில் என் இருதயசத்இன் பட்சம் உங்கள் பேரில் மிகுதியாயிருக்கற.து. உங்கள் இரு 
தயப்பட்சமோ என் பேரில் ௮ச்சனை மிகுதியாயிருச்றஇல்லை. ஆகையால் என் மக்களே, 
என் இருதயம் உங்களிடமாய் விசாலமான பட்சம் வைச்இிருப்பதுபோல நீங்களும் கைம் 
மாறாக என்பேரில் அன்புள்ளவர்களாய் இருக்கவேண்டுமென்று உங்களைச் கேட்டுக்கொள் 
ஞகிறேன் என்தர்த்சமாகும். 

] 

  

  
Ae ete es A lea etna tll SARA களா. 

‘Ginn ர்ரும் 

| 

| 
தொடா இருங்கள் என்று கர்த்தா சொ. 
ல்லுரொர். (இசை. 52-9.) 

18. அப்போது நான் உங்களை 
ஏற்றுக்கொண்டு, உங்களுக்குப் பிதா 
௮ரிபிராுப்பேன். நீங்கள் எனக்குக் 

ம் குமாரத்திகளுமாயிருப்பீர் 
OY SY ea eaten Gt SET 

கள என்று சாவ வலஃஃ௩ ர தய 

சொல்லுகிஞூர். (எசே. 31-9.) 

7-ம். அதிகாரம், 

சின்னப்பர் கொரிக்தியர்மேல் சமக்குள்ள 

இயை விவரித் ஐ காட்டு cr   சேசக்கின் (மிகு 

Bap it. | 

1. இரத வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு ' 
உண்டாயிருக்கிறபடி.யினாலே, மிகவும் 
பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் | 

மனதிலும் உள்ள எவ்வித அமுச்குக | 
OLD நீங்க நம்மைக் 6 Bal & a, | 
கெய்வபபத்தை (முன்னிட்டு நமது 

னா ச்சிபபின் வேலையைப் பூரணமாய் 
முடிக்கக்கடவோம், 

9 2. எங்களை அங்ககேரித்துக்கொள் 

ஞுங்கள். காங்கள் ஒருவனுக்கும் ௮றி 
யாயஞ்செய்யவில்லை, ஒருவனையும் 
கெடுக்கவில்லை, ஒருவனையும் வஞ்சிக்க 
வில்லை. 

£... உங்களைக் குற்றவாளிகளாக்கும் | 
பொருட்டு நான் இகை உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிறதில்லை. ஏனெனில் நாக | 
கள் உங்களுடன் மரிக்சவும், சீவிக்கவுந் 
தக்கதாக நீங்கள் எங்கள் இருதயங்க 
ளிலிருக்கிறீர்களென்று உங்களுக்குச் 
சொல்லியிருக்கறோமே. 
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4, உங்கள்மட்டில் எனக்கு மிகுந்த 
இடனுண்டு ; உங்களைப்பற்றி கான் மிக 
வும் மேன்மைபாராட்டுகிறேன் ; ஆறு 
தலால் நிறைந்திருக்கிறேன். எங்களு 
க்கு நேரிடும் ௪சல உபத்திரவ துன்பங் 
களுக்குள்ளும் சந்தோஷப் பூரிப்பாயி 
ருக்கிறேன். 

5. எப்படியெனில் நாங்கள் மக்கே 
தோனியா தேசத்துக்கு வந்தபோது 
எங்கள் சரீரத்துக்கு யாதோர் இளைப் 
பாற்றியும் கடையாமற்போனதுமன்றி 
அகத்தில் அச்சமும், புறத்தில் போரா 
ட்டமுமாக எவ்வித துன்பமழும்பட்டு 

வருர்தினோம். 

0. அனால் தாழ்மையுள்ளவர்களை த 
தேற்றுகறவராகிய சரவேசுரன் தீத்து 
என்பவருடைய வருகையினாலே எங் 
களைத் தேற்றினார். 

7. ௮வர் வந்தஇனொாலேமாத்திரமல்ல, 
உங்கள் வாஞ்சையையும், உங்கள் அழு 
கையையும், என்னைப்பற்றி உங்களுக் 
குண்டான பத்திவைராக்கியத்தையும் 
கண்டு ௮வர் உங்களாலே அடைத்த 
ஆறுதலை எங்களுக்குத் தெரியப்படுத் 
தினதினாலும் சான் ஆறுதலையடைந்து, 
அ௮திகமாய்ச் சந்தோஷப்பட்டேன். 

8, எனெனில் என் நிருபத்தினால் 
உங்களுக்குக் துக்கம் வருவித்திருக்கா 
லும், ௮ந்த நிருபம் கொஞ்சவேளைக் 

  
  

கென்றாலும் உங்களைத் துக்கப்படுததி | 
னதென்று கண்டு நான் மனவருத்தப் 
பட்டிருந்தாலும், இப்பொழுது மன 
வருத்தப்படுகிறதில்லை. 

9. இப்பொழுது சந்தோஷமாயிருக் 
இழேன். எனெனில் நீங்கள் துக்கப்பட். 
டதினாலேயல்ல, தபத்திற்கேதுவாக 
நீங்கள் துக்கப்பட்டதினாலே நான் சர் 
தோஷமாயிருக்கிறேன். எங்களாலே 
உங்களுக்கு ஒன்றிலும் ஈஷ்டமுண்டா 
காதபடி நீங்கள் கடவுளுக்குப்பொருந் 
இய துக்கப்பட்டீர்களே. 

10. சர்வேசுரனுக்குப் பொருந்திய 
அக்கமான* இரட்சணியத்துக்குரிய 
நில்மையான தபத்சை விளைவிக்கின் 
றது. லெளகே துக்கமோ மரணத்தைப் 
பிறப்பிக்கின்றது. (1, இரா. 2-]9,) 

11. இப்படி. நீங்கள் கடவுளுக்குப் 
பொருக்தியபடி. மனஸ்தாபப்பட்டீர்க 
ளே. இதோ, ௮ந்த மனஸ்தாபம் உங 
களிடத்தில் எவ்வளவோ கவலையை 
உண்டாக்குகிறது. இன்னமும் நியா 
யச் சலுகையையும், வெறுப்பையும், 

பயத்தையும், அசையையும், உரோச 
த்தையும், பரிகாரத்தையும், உங்களிட 

த்திலே உண்டாக்குகன்றதே, இந்த 
விஷயத்திலே நீங்களும் ஒருவகையி 
லும் மாசுபடவில்லையென்று காண்பித் 
இருக்கிறீர்கள். 

  

11. 8-ம் வசனமுதல் 11-ம் வசனவரைக்கும் ௮பிப்பிராயமாவது : என் முர்இன நிரு 

  பத்தில் உங்களுக்கு ௮இகச் சண்டிப்புச்செய்ததனாலே உங்களைச் சஸ்இப்படுச் னேன். 
ஆூலும் ௮க்சச்சஸ்தியினாலே வரத ஞான நன்மையை நான் பார்க்கும்போது உங்களைக் 
கஸ்இப்படுத்தென.தற்காகச் சந்தோஷப்படுகிறேன். சான் சந்தோவப்படுவது உங்களைச் 
கஸ்இிப்படுச்தினதற்காக அல்ல. அ௮ர்சக்கஸ்தியானது நீங்கள் புண்ணிய முயற்சிகளை ௮3 
சரிப்பதற்கு ஏதுவாயிருகச இனாலே சந்தோவிகறேன். அந்தச்கஸ்தி சர்வேசுரனைப்பற்றி 
உண்டான னாலே உங்களுக்குப் புண்ணியமூயற்சியாயிருந்தது. உலகத்தசாருடைய சஸ் 
இயோ ஆத்துமத் துக்குப் பிரயோசனமில்லாமற்போவதுந்தவி.ர சரீரத் துக்கு முதலாய்ச் 
கெடுதியாமே. மெய்யாகவே சர்வேசுரனை முன்னிட்டு நீங்கள் பட்ட மனஸ்தாப.த்.தனாலே 
எத்தனையோ புண்ணிய முயற்சிகள் உண்டாகச் காரணமாயிருந்தது. உங்கள் குத்றச்தைப் 
பரிகரிப்பதற்கு எத்தனையோ சுறுசுறுப்பு, குற்றக்காரர்பேரில் எத்தனையோ சினம், அந்தக் 
குற்றங்களினிமித் தஞ் சர்வேகுரன் உங்களைத் செண்டிப்பாரொன்று எத்தனையோ . பயம், 
இனிக் குற்றமற்றவர்களாய் நடக்றெதற்கு எத்தனையோ ஆசை, எல்லாரும் புண்ணிய 
நெறியில் ஈடக்றெதற்கு எத்தனையோ உரோசம் குற்றச்சா ரனுக்கு எத்தனையோ சண் 
டனை நடத்தப்பட்டது என்பது கருத்தாம், 
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9-கொரித்இயர் 8-ம் அதிகாரம். 
  

12. ஆசையால் கான் உங்களுக்கு 

நிருபம் எழுதினபோதிலும், ௮து உங் 
கள்மட்டில் சர்வேசானலுக்கு முன்பாக 
நமக்குண்டான கவலையைக் காட்ட 

| வேண்டுமென்று அல்லா தே, மற்றப்படி 

் அக்கிரமஞ்செய்தவனைப்பற்றியும் ௮ல் 
ல, அந்த ௮க்கிரமத்தால் வருத்தப்பட 

டவனைப்பற்றியும் ௮ல்ல. 

133. ஆகையால் BS தலடைநதிருக் 
BC api. ஆனால் உங்கள் அனைவராலும் 
 தித்தென்பவருடைய மனங்குளிர்ந்ததி 

னாலே அவருடைய மனொகா, HOO) BL 

பார்த்து மென்மேலும் எங்கள் 2} D 

லும், சந்தோஷமும் பெருகிற்று. 

14. ஆகையால் நான் அவரோடு 
பேசி, உங்களைக்குறித்து மகிமைபாரா 
ட்டியிருந்தால், அதைப்பற்றி நான் 
வெட்கப்படவில்லை. ஆனால் காம் உங்க 

 ஞாக்குச் சகலக்தையும் சத்தியத்துக் 
Pia as oe ர் siren IV போல, 

| த்துப் புகற்சிசயாய்ப் a Benais” எத 
"இயத்துக்கொக்கபடியென்று வெளியா 
0 
| ற்று, 

  

பயி வஷியகை யவ பட்டது ட 

15. அவர் உங்கள் எல்லாருடைய 
AID FO Fj, FHM ௮ச்சநடுக்கத் 

(த: ச 
தோடு ௮வரை ௨ /சரித்தமா திரியை 

பும் நினைவு -. ர்கையில் ௮வர் கெஞ்சம் 

உங்கள்மட்டில் பூரிப்படைந்திருக்கின் 

றது. 
16. ஆகையால் எல்லா விஷய த்தி 

லும் நான் உங்களை உறுதியாய் ஈம்பலா 

மென்று சந்தகோஷிக்கிறேன். 

8-ம். அகாரம். 

எருசலேமிலுள்ள தரிதீஇரரான கிறீஸ் துவ 
ர்களுக்காகச் தீர்மப்பணங்களைச் தங்களு 
க்குள்ளே சேகரித் அவைக்கும்படி. கொரிக் 
இயமைாக் கேட்டுச்கொள்ளுொர். 

இப்போது சகோதரரே, மக்கே 
தோனிபா நாட்டுத் அருச்சபைகளுக் 

குச் சர்வேசன் அளித்த ச கிருபையை 
“அகளுக்கு த அதினிக்கறும். 

  

  
  

  

2. எப்படியெனில், ௮வர்கள் பட்ட 
துன்பஉபத்துரவசோ தனைகளிலே gal 
ர்களுடைய சந்தோஷம் பூரணமாயிரு 
ந்ததுமன்றி, அவர்களுடைய அட்டத் 
தரித்திரமும் அவர்களுடைய இயல் 
பான உதாரத்துவ செல்வமாய்ப் பெரு 
கற்று, 

அதெப்படியென்றனால், அவர்கள் 
தங்கள் தராணிக்குத்தக்கதாகவும், 
திராணிக்கு மேலாகவும் வலியக் கொ 
டுக்க மனதாயிருந்தார்கள் என்று நா 
னே அவர்களுக்குச் சாட்சியாயிருக்கி 
றேன். 

  
4, தாங்கள் செய்யும் உபகாரத்தை 

யும், அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்களுக்குச் 

செய்யப்படும் ஊழியத்தின் பங்கையும் 

நாங்கள் ஏற்றுக்கொளளும்படி oat 

கள் எங்ககா£ மிகவும் மன்ுடினார்கள், 

3. அன்றியும் அவர்கள் நாங்கள் 
எண்ணிபிருக்க.துடே ரல் மாத்திரம் 
செய்யாமல், வ ஏவு தளின்படி. முந்த 

மந்தத், சங்களைக் EN GBH AFD, பின்பு 

எங்க ளுக்கும் ஓப்புக்கொடுத்கார்கள். 

0. அனதால் தீத்து என்பவர் இக் 
தீத் தரமக் கிரியையை முன் உங்களிட 
த்தில் துவக்கனபடியே, அதை முடிக் 
கவும் வேண்டுமென்று ௮வரைக் கேட் 

டுக்கொண்டோம். 

7. இதன்றியே நீங்கள் விசுவாசத் 
இலும், வாக்கிலும், அறிவிலும், எவ்வித 
ஜாக்சிரதையிலும், எங்கள்மேல் உங் 
களுக்குள்ள அன்பிலும், இன்னும் மற் 
றச் சகலத்திலும் விசேஷித்திருக்கிற 
அபயபோல, இந்தத் தாம காரியத்திலும் 

விசேஷித்திருப்பீர்களாக. 

6. இதை நான் உங்களுக்குக் கட்ட 
ளையாகச் சொல்லாமல், மற்தவர்களு 
டைய ஜாக்கரதையின் வழியாய் உங 
களுடைய அன்பின் எதார்த்த குணத் 
தைச் சோக்கும்டெ in De சொல் 
QIBCS near.   
 



  

  
    

  

9-கொரித்தியர் 8-ம் அதிகாரம். 

  

  

9, நம்முடைய ஆண்டவராகயெ யே 

சுக்கிமிஸ்துகா தருடைய கிருபையை 
அறிந்திருக்கிற்ர்களே. Mor Bae 

. ரியராயிரும்தும், ௮வருடைய தரித்தி 
சத்தால் நீங்கள் ஐசுவரியராகும்பொரு 
ட்டு, அவர் உங்கள் நிமித்தம் தரித்திர 

ரானார். (மத். 8-20,) 

10. இவ்விஷயத்திலே கான் உங்க 
ளுக்குக் கொடுக்கிற ஆலோசனையே 
தென்றால், நீங்கள் இந்தத் தர்ம காரி 
யத்தைச் செய்வதற்குமாத்திரமல்ல, 
செய்யவேண்டுமென்று சென்ற வருஷ 
முதல் மன உற்சாகங்கொள்ளத் துவ 
கனவர்களாகையால், இது உங்களுக் 

குத் தகுதியாயிருக்கும். 

11. ஆகையால் இப்போது இதைச் 
செய்து நிறைவேற்றுங்கள். இவ்வண் 
ணமாய்க் கொடுக்கவேண்டுமென்று உங 
களுக்கு மன உற்சாகமிருப்பதுபோல 
உங்களுக்குள்ளவைகளில் எடுத்துக் 

கொடுத்து, நிறைவேற்றவும் உற்சாக 
மிருக்கக்கடவ.த. 

12. கொடுக்கும்படி 
நல்ல மனமிருந்தால், ௮வன் சக்திக்கு 
மிஞ்சினதல்ல, ௮வன் சக்திக்குத் தக் 
கது (கொடுப்பது) அ௮ங்ககேரிக்கப்படும், 

18. எனெனில் மற்றவர்களுக்குச் 
சகாயமும் உங்களுக்குக் கஷ்டமும் 

உண்டாக்கும்படி. அல்ல ; சரிசமானம் 
உண்டாயிருக்கும்படியாகவே இகைச் 

சொல்லுகிறேன். 

14-15. ஆகையால்: அதிகமாய்ச் 
சேர்த்தவனுக்கு மிச்சமானதுமில்லை; 
கொஞ்சமாய்ச் சோத்தவலுக்குக் 
குறைவானதுமில்லை என்று எழுதியி 
ரூக்கிறபடியே இந்தச் சரிசமானம் 
உண்டாகும்படி அவர்களுடைய செல் 
வப்பெருக்கம் உங்களுடைய வறுமைக் 
கு உதவத்தக்கதாக இக்காலச்திலே ௨. 
ங்களுடைய ௦ செல்வம். அவர் களுடைய 

  
ஒருவனுக்கு 

  
  

வறுமைக்கு உதவக்கடவது. (யாத், 

10-18.) | 

16. ௨ ங்களைப்பற்றித் இத்துவின் 
இருதயத்திலும் இப்படிப்பட்ட கவலை 
புண்டாகச் செய்தருளின சர்வேசுரா 
னுக்குத் தோஸ்திரம். 

17. எனெனில் ரான் கேட்டுக்கொ 

ண்டதை அவா ஏற்றுக்கொண்டது | 

மல்லாமல், ௮வரே இதைப்பற்றி ௮இ௧க 
ஜாக்கிரதையுள்ளவராயிருக்து தமது 

விருப்ப த்தின்படி.ே ய உங்களிடம் வரப் 

பயணப்பட்டார, i 

18. ௮வோடுகூட ஒரு Fler 0 
னையும் அனுப்பியிருக்கிறோம் ;. இவா் 
சுவிசேஷ க்இனிமிக்கம் எல்லாச் சபை 
களிலும் புகழ்பெற்றிருக்கிஞர். 

| 

19. இதுவுமன்றிக் கர்த்தருக்குக் | 
தகோஸ்இரமாசவும் எங்கள் நல்ல மன 
இற்கு அ.த்தாட்சியாகவும். நாங்கள் 
செய்துவருகிற இரக்கக் காமகாரியத் | 
கக இவர் எங்களுடைய பயணத் 

தீ துணையாகத் திருச்சபையால் 
'க்கப்பட்டவராகவும் இருக்கழ், 

‘ose 16-3.) 

      

20, ஏனெனில் எங்கள் ஊழியத் 

தால் சேர்க்கட் ற மிகுதி யான இர்! 

த்த தர்மத்தைப்பதறி ஒருவனும் எங்! 

கள்மேல் குற்றஞ்சாட் டா தட டிக்கு. 

நாங்கள் எச்சரிக்கையாயிருந்து, 

21. காத்தருக்கு முன்பாகமா த்தி 

மல்ல , மனிதர்களுக்குமுன்பாகவும் நன் : 

மையானவைகளை முன்னிட்டு ஈடக்க 

ஹோம். (உர. 12-17.) 

22. மேலும் நேச காரியங்களில் . 
ஜாக்ரெதையுள்ளவனென்று நாங்கள் 
பலமுறை கண்டறிச்தவனும், இப்போ 
து உங்களமேலுள்ள மிகுர்தரம்பிக்கை 
யினுலே ௮தஇக ஜாக்கிரதையுள்ளவ 
னுமாய மற்றொரு சகோதரனையும் 
௮வர்சளோடு ௮ளுப்பியிருக்கிறோம்.  



கைஸ் 
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23. இவவிதமாகத் இத்து என்பவர் 
எனக்குத் துணைவரும், உங்களுக்காக 
என்னோடு உடன்வேலையாளுமாயிருக் 

இஜர். மற்றச் சகோதரர்களோ திருச் 
சபைகளால் அ௮னளுப்பப்பட்டவர்களும், 
இறீஸ்துகாதருடைய மகமையுமாயிரு 
SB apt ear. 

24, ஆகையால் சபைகளின் முன் 
பாக உங்கள் அன்பையும், உங்களைப் 
பற்றி நராங்கள்கொண்ட பெருமையை 
யும் அவர்களுக்கு அத்தாட்சியாகக் 
காண்பியுங்கள். 

09-ம். அதிகாரம், 

தர்மங் கொடுக்கச் சொல்லி ௮இின் பலன் 

களை வர்ணித்.நுக் STORM. 

1. பரிசுத்தவான்களுக்குச் செய்யப் 
படுகிற தாம உதவியைக் குறித்தோ 
வெனில், கான் உங்களுக்கு அதிகமாய் 
எழுதுவது அவசியமில்லை. 

2, ஏனென்றால் நான் உங்கள் மன 
உற்சாகத்தை அ.றிந்திருக்கிறேன். இதி 
னாலே ௮க்காயா நாட்டிலுள்ளவர்கள் 
போனவருஷஒர்தொடங்கி (இந்தத் தாம 
an hug HSH) ஆயத்தமாயிருக்கிருர்க 
ளென்றுகான் மக்கேதோனியரிடத்தில் 
உங்களைக்குறித்துப் பெருமையாகப் 
பேசுகிறேன். உங்களிடத்திலுள்ள 
இந்த வேசமானப் பற்றுதல் ௮நேக 
ரைத் தூண்டிவிட்டது. 

8. இப்படியிருக்க, நாங்கள் உங்களைக் 
குறித்துப் பாராட்டுகிற பெருமை இது 
காரியத்திலே விணாய்ப்போகாமல், 
நான் சொன்னபடிக்கு நீங்கள் தயாரா 
யிருக்கத்தக்ககாக இந்தச் சகோதரர் 

| களை உங்களிடத்தில் ௮னுப்புகிறேன். 

4, அன்றியும் மக்கேதோனியர் எங் 
களுடனேகூட வந்து, நீங்கள் தயாரில் 
லாதிருக்சுக் கண்டால், இது காரி 
யத்திலே நீங்கள் வெட்கப்படுவீர்க 

ளென்றுகான் சொல்லா தபடி நாங்களே 
வெட்கப்பட வேண்டிய தாயிருக்குமே. 

5, இதினிமித்தம் உங்களாலே வாக், 
குத் தத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கற உங் 
கள் தானதாமம் பிசினித்தனமாயல்ல, 
உதாரத்துவமாயக் கொடுக்கப்பட்டதா 
யிருக்கும்படி. ௮தைக் தயாரித்து ஆய 
த்தஞ்செய்வதற்காகச் சகோதரர் முன் 
னிதாக உங்களிடத்தில் வரும்படி. அவர் 
களைக் கேட்டுக்கொள்ளுவது அவசிய   "மென்று எண்ணினேன். 

| 0. பின்னும் நான் சொல்லுகறதா 

| தாவது : சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக 
அறுப்பான், பெருக விதைக்கிறவன் 
பெருக அறுப்பான். (கலாச். 6-9.) 

/. அகிலும் மனவருத்தக்தோடும 
ல்ல, கட்டாயத்தினாலுமல்ல, ௮வனவன் 
தன் இருதயத்தில் தீர்மானித்தபடியே 
கொடுக்கக்கடவான். ஏனென்றால் முக 
மலாந்து கொடுக்கெறெவனிடத்தில் சர் 
வேசுரன் பிரியப்படுகிரர். (Gre. 
89-11.) 

8. மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் 
எப்பொழுதும் உங்களுக்குப் போது 
மான யாவற்றையுங கொண்டிருக்கு, 
எவ்வித நற்கிரியைகளிலும் சம்பூரண 
மூள்ளவர்களாகும்படி சர்வேசுரன் உங் 
SOL SHY Graal gs நன்மைகளையும் 
பெருகச்செய்ய வல்லவராயிருக்கிரர். 

9. இதற்கொத்தவண்ணம் : வாரி 
இறைத்தான்; தரித்திரர்களுக்குக் 
கொடுத்தான். அவனுடைய நீதி காலா 
காலத்துக்கும் நிலைகிற்கெறது என்று. 
எழுதியிருக்கன்றது. (சங். 111- 9.) 4 

10. ஆகையால் விதைக்கெவனுக்கு 
விதையைக் கொடுக்கிறவர் உங்களுக் 

குப் பொசிப்பதற்கு ௮ப்பத்தையுங் 
கொடுத்து, உங்கள் விதையையும் பெரு 
கப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் பலன்க 
ளையும் வர் [தீ இக்கப்பண் ணுவார்,   

ye 
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11. இந்தப்பிரகாரமாய் நீங்கள் சக 
லத்திலும் சம்பன்னராகி, எங்களாலே 
சர்வேசுரனுக்குத் தோஸ்திரமுண்டா 

ஃவதற்கு ஏதுவாகச் சகல நேர்மை 
யான தர்மத்திலும் பெருகி வளரு 

ர்கள். 

12. ஏனெனில் இந்தத் தாம ஊழி 
யத்தின் பணிவிடையானது பரிசுத்த 
வான்களுடைய குறைகளை நிவர்த்தி 
யாக்குகிறதுமல்லாமல், கர்த்தருக்கு 
அகேகாகேக தோஸ்திரஞ் செய்யப்படு 
வதற்கும் பூரண வழியாயிருக்கின்றது. 

13. ௮ வர்கள் இந்தத் தர்ம ஊழியத் 
இன் நன்மையை அதுபவித்து, நீங்கள் 
இறீஸ்துகா தருடைய சுவிசேஷத்தின் 
மட்டில் பிரசித்தமாய்க் காண்பிக்கிற 
ழ்ப்படிதலைப்பற்றியும், தங்களுக்கும் 
மத்தெல்லோருக்கும் நீங்கள் நோமை 
யாய்ச் செய்கிற தர்மத்தைப்பற்றியும் 
சர்வேசுரனை மகமைப்படுத்தி, 

14. உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள் 
வதுந்தவிர, சாவேசுரன் உங்களுக்கு 
அளித்த உன்னத வரப்பிரசாதத்தினி 
மித் சம் உங்கள்மேல் மிகவும் பிரியப்படு 
வார்கள். 

15. சர்வேசுரன் செய்தருளின வாக் 
குக்கெட்டா தீ உபகாரத்துக்காக ௮வ 
ருக்குத் தோஸ்இிரமுண்டாசக்கடவறு, 

10-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் தம்மைப் புறக்கணித்த கள்ளப் 
போதகர்களுடைய ஆஅங்காரத்சை மறுத் 
த; தம்முடைய அப்போஸ்தலத் துவத் 
இன் ஞானவல்லமையை விளக்க காட் 
டுஇருர். 

1, உங்கள் ஈடுவிலிருக்கும்போ து 
தாழ்மையாயும், தூரத்திலிருக்கும் 
போது உங்கள்மேல் அணிவாயுமிருக் 
இற சின்னப்பனாகிய நான் கிறீஸ்துகாத 
ருடைய சாந்தத்தையும், பொறுமை 
யையும் முன்னிட்டு உங்களைக் கேட்டுக் 
கொள்ளுகிறதாவது: (1. கொ. 4-18.)     

2. எங்களை மாம்சத்தின்படி ஈடக்கி 
றவர்களென்று எண்ணுகிற சிலருக்கு | 
விரோதமாய் கான் கண்டிப்பாயிருக் 
இறதாக எண்ணப்படுகிறேனே; அந்தக் 
கண்டிப்பை நான் உங்களிடத்தில் வரு 
ம்போது பிரயோகிக்காதபடி நீங்கள் 
நடந்துகொள்ள உங்களைக் கேட்டுக் | 
கொள்ளுகிதேன். 

3. ஏனெனில் காங்கள் மாம்சத்தில் 
நடக்கிறவா்களாயிருந்தும், மாம்சத்து 
க்கொத்தபடி போராடுகிறவர்களல்ல, 

4. எங்களுடைய போராயுதங்கள் 
மாம்சத்துக்குரியவைகளல்ல : கொத்த 
ளங்களை நிர்மூலமாக்குவதற்குத் தேவ 
சமுகத் தீதில் வல்லமையுள்ள தாயிருக்கி 
ன்றது. (எபே. 0-18.) 

5. அ௮வைகளைக்கொண்டு நாங்கள் 
யுக்திகளையும், சாவேசுரனை அறியும் 
அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகற 
எவ்விதப் பெருமையையும் நிர்மூல 
மாக்கி, எல்லா அறிவையும் இமிஸ்து 
நாதருக்குக் 8ழ்ப்படியச் சிறைப்படுத் 
துகிறோம். 

0. அன்றியும் உங்கள் கீழ்ப்படிதல் 
நிறைவேறியபின், எல்லாக் €ழ்ப்படி 
யாமைக்கும் நீதியுள்ள ஆக்கினையிடவும் 
ஆயச்தமாயிருக்கிறோம். 

7. வெளிப்பார்வைக்குக் தோன்று 
இறபடி பாருங்கள். ஒருவன் தன்னைக் 
இறீஸ்துவுக்குளளானவன் என்று ஈம் 
புவானாஇல், தான் கமிஸ்துவுக்குள்ளா 
யிருக்கிறதுபோல, நாங்களும் & of ow 
அவுக்குள்ளாயிருக்கிறோம் என்று தன 
க்குள்ளே. மறுபடி இந்தி, க்அுக்கொள்ள 
க்கடவான், 

8. ஏனெனில் உங்களை இடித்து 
தள்ளுவதற்கல்ல ; உங்களைக் கட்டி 
யெழுப்புவதற்கு ஆண்டவர் எங்களு 

க்குத் கந்தருளின அதிகாரத்தைப் 
பற்றி ரான் சற் தே அதிகமாய் மேன் 
மைபாராட்டினாலும், ௮தம்காக நான் 
வெட் கப்படமாட்டேன். 

  

 



  

ie 
9, கான் நிருபங்களால் உங்களைப் 

பயருறுத்துகிறகாக நீங்கள் நினைக்க 
வேண்டுவதில்லை. 

10. சிலரோ : அவனுடைய கிருபங் 
கள் பாரயோசனையும், பலமுமுள்ள வை 
கள், சரீரத்இன் தோதற்தமோ பலவின 
'மானதென்றும், வாக்கு புறக்கணிப்புக் 
குரியதென்றும் சொல்லுகிருர்களே. 

  
11. அப்படிச் சொல்லுகிறவன், காக் 

கள் தாரத்திலிருக்கும்போது நிருபங் 
களின்வழியாய் வாக்கியத்தில் எப்படி 
யிருக்கிரோமோ, அப்படியே முகதாவி 
லிருக்கும்போது இரியையிலும் இருப் 
போமென்று நினைத்துசக்கொள்ளக்கட 
வான், 

12. 
தாங்களே மெச்சிக்கொள்ளுகிற சிலரு 
க்கு எங்களை இணையாக்கவும், ஒப்பிட 
வும் துணியமாட்டோம். ஆனால் எங்க 
காக்கொண்டே எங்களை அளந்து, எங் 
களோடு எங்கக ஒப்பிட்டுக்கொள்ளு 
கரம். 

13. அப்படியும் நாங்கள் அளவுக்கு 
மிஞ்சி மேன்மைபாராட்டுகிறதஇல்லை. 
உங்களிடம் வனாக்கும் வந்து சேரத் 
தக்கதாகச் சர்வேசாரன் எங்களுக்கு 
அளந்து பகர்ர்த அ௮ளவுப்பிரமாணத் 
இன்படியே மேன்மைபாராட்டுகிறோம். 
(எபே. 4-7.) 

14. உங்களிடத்தில் வந்து சேராத 
வர்களைப்போல நாங்கள் அளவுக்கு 
மிஞ்சிப்போகிறதில்லை. கால்கள் கிறீ 
ஸ்துவின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக் 
து உங்களிடம் வாக்கும் வந்தோமே. 

15. மற்றவர்களுடைய வேலைகளினி 
மித்தம் எங்கள் ௮ளவைக் கடந்து மே 
ன்மை பாராட்டமாட்டோம். ஆனால் 
உங்கள் விசுவாசம் விர்த்தியாகும்போ 
து, உங்களால் எங்கள் எல்லை மிசவும் 
பெரு? விர்த்தியடைவோமென்றும், 

  
AiG WGA gil, தங்களைத் | 
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9-கொரித்தியர் 1]-ம் அதிகாசம்.' 
கா 

10. இன்னும் மற்றவர்களுடைய 
எல்லைகளுக்குள்ளே அவர்களால் ஆய 

த்தம் செய்யப்பட்டவைகளினிமித்தம் 
நாங்கள பெருமை பாராட்டாமல், உங 
களுக்கு அ௮ப்பாலிருக்கும் இடங்களில் 
சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்போமென் 
றும் கம்பியிருக்கிறோம். (உரோ, 
15-18.) | 

17. எப்படியிருந்தும், மேன்மை பா 
ராட்டுகிறவன் காத்தரிடததிலே மேன் 
மைபாராட்வொனாக, (எரே. 9-99; 
1 சொ. 1-91.) 

18. எனெனில் தன்னைத்தானே புக 
முகிறவன் புகழ்ச்சிக்குரியவனல்ல, சர் 
வேசரனாலே புகழப்படுகறவனே புகம் 
ச்சிக்குரியவன். 

11-ம், 

சின்னப்பர் தாம் கொரிந்தியரிடத்தில் ஒன் 

அதிகாரம். 

றும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் சுவிசேவூத் 

தைப் பிரசங்கிச்ச முகார்சரத்தையும் 

அவர்களுக்குள் தாம் பட்டபாடுகளையும் 
வெளியாக்குஇருர், 

1. என் புதீதியினத்தைச் சற்றே 
சகத்துக்கொள்வீர்களேயாகில், நலமா 
யிருக்குமே. அப்படியே என்னையும் 

சகிததுக்கொள்ளுங்கள். 

2. நான் உங்களுக்காகத் தேவ வை 

ராக்கிய்த்தோடு வைராக்கியமாயிருக்க 

றேன். எனெனில் சான் உங்களைக் கற் 
புள்ள கன்னிகையாகக் கிறீஸ்து என் 

  

    னும் ஏக மணவாளனுக்கு ஒப்புக்கொ 
டுக்க நியமித்திருக்கிறேன். 

3. ஆகிலும், சா்ப்பமானது தன்னு 
டைய உபாய தந்திரத்தால் ஏவாளை 

வஞ்சித்துக் கெடுத்தது எவ்விதமோ, 
அவ்விதமே உங்கள் சிந்தைகளுங்கெட் 
டுக் கிறீஸ்துகாசர்மட்டிலுள்ள கேர்மை 
யான குணத்தினின்று தவறுமோவெ 

(ஆதி. 8-4, )    
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| 
4. ஏனெனில் ஒருவன் உங்களிடத் 

இலே வந்து, காங்கள்.பிரசங்கயாத வே 
ஜொரு கிறீஸ்துவை உங்களுக்குப் பிர 
HESS OAH, ௮ல்லலு நீங்கள் பெற் 
றுக்கொள்ளாத வேரு இஸ்பிரீத்து 
வை, அல்லஅ நீங்கள் கைக்கொள்ளாத 
வேரொரு சுவிசேஷத்தை (அவனால்) 
பெத்றுக்கொள்ளுகிறதாயிருர் 
தால், சரிதானென்று ச௫த்துக்கொள 
வீர்களாக்கும், (கலாத். 1-0,) 

5. அனால் பெரிய ௮ப்போஸ்தலர்களி 
லும் நான் யாகொன்றிலும் ௮ற்பமா 
னவன் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன். 

0. ஏனெனில் கான் வாக்கிலே தீரனல் 
லாதிருந்தாலும், அறிவில் ௮ப்படியல் 
லவே. எல்லா விஷயத்திலும் உங்களுக் 
குள்ளே வெளிப்பட்டவர்களாயிருக்கி 
மரம். 

7. நீங்கள் உயர்த்தப்படும்படி. நான் 
என்னையே காழ்த்திக்கொண்டு, சர்வே 
FT GMO சுவிசேஷத்தை உங்களுக் 
கு இலவசமாய்ப் பிரசங்கிக் ததினாலே 
குற்றஞ்செய்தேனோ? 

5. உங்களுக்கு ஊழியஞ்செய்யும் 
படிக்கு மற்றச் சபைகளிடத்திலே செ 
லவுவாங்கி, அவைகளை வறுமையாக்இ 

னன். 

9. நான் உங்களிடத்திலிருந்து வறு 
மைப்பட்டபோதும் (உங்களில்) ஒருவ 

க்கும் நான் பாரமாயிருந்ததில்லை. 
மக்கேதோனியாவிலிருந்துவர்தசகோ 
கராகள எனக்குக் குறைவுபட்டவை 
களை நிவர்த்திசெய்தார்கள். அப்படி. 
யே எவ்விதத்திலும் உங்களுக்குப் 
பாரமாயிராதபடி எச்சரிக்கையாயிருக 
தேன். இன்னமும் எச்சரிக்கையாயி 
ருப்பேன். 

10. அ௮க்காயாநாட்டின் இசைகளி 
லெங்கும் இந்தப் புகழ்ச்சி என்னைவிட் 
டு ௮கலாதென்று என்னிலுள்ள கிறீஸ் 
துராதருடைய சத்தியத்தை முன்னிட் 
டுச் சொல்லுறேன். 

        

          
  

11. என்னத்தினாலே இப்படிச்சொ | 
ல்லுகிறேன் ? நான் உங்களை நே௰யாத | 
தினாலேயோ ?£ சுவாமிக்குத்தெரியும். 

12. அன்றியும் எங்களைப்போலே 
காணப்படவும், ௮திலே தங்களுடைய 
மகிமையைப்பாராட்டவும் சமயந்தேடு 
இறவர்களுக்குச் சமயம் வாய்க்கா தபடி. 
தடுப்பசற்காக நான் இப்போது என் 
னசெய்கிறேனே, அதையே இனிமே 
லும் செய்துவருவேன். 

13. எனெனில் அ௮ப்படிக்கொத்த 
வர்கள் கள்ள ௮ப்போஸ்தலர்கள், கப 
டமுள்ள வேலையாட்கள், இறீஸ்துகாத 
குடைய அ௮ப்போஸ்சலர்களாக வேஷம் 

பாடுகிறவர்கள், 

14. அதுவும் ௮இசயமல்ல. ஏனெ 
னில் சாத்தான் முதலாய்ப் பிரகாசத் 
தின் தூதனாக வேஷம்போட்டுக்கொள் 
ளுகிருனே ! 

159. ஆகையால் அவனுடைய ஊழியர் 
நீதியின் ஊழியராக வேஷர்தரித்துக் 
கொண்டால் og) அ௮இசயமல்லவே. 
௮வர்களுடையமுடிவு அவர்களுடைய 
செய்கைகளுக்குக் தக்கதாயிருக்கும். 

16. நான் மறுபடியும் சொல்லுகி 

றேன் : ஒருவனும் என்னைப் புத்தியின 
னென்று எண்ணவேண்டாம். அப்படி 
எண்ணினால், கொஞ்சமாகிலும் கான் 
மேன்மைபாராட்டும்படிக்குப் புத்தி 
யினனைப்போலேயாகிலும் என்னைச் 
சத் துக்கொள்ளுங்கள். 

17. இரந்த மேன்மை பாராட்டுகிற 
விஷயத்திலே சான் பேசுகிறபோது, சர் 
வேசுரனுக்கேற்றபடி பேசாமல், பைத் 
இயம்பிடித்தவனைப்போல் பேபேசுஇ 
றேன். 

18. அகர் மாம்சத்துக்கொத்த 
படி மேன்மைபாராட்டுகிரார்களென் 

ரால், கானும் மேன்மைபாராட்டுவேன். 

19. நீங்கள் புத்திமான்களாயிருந் 
அம், புத்தியில்லா தவர்களைச் சந்தோஷ 
மாய்ச் சகஏித்துக்கொள்ளுகிறீர்களே, 
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20. ஒருவன் உங்களை அடிமையாக் 
இனாலும், ஒருவன் உங்களை விழுங்னொ 
லும், ஒருவன் பறித்தாலும், ஒருவன் 
தன்னை உயர்த்இனாலும், ஒருவன் உங் 
களை முகத்திலே ௮றைக்தாலும் சூத் 
துக்கொண்டுவருகறீர்கள். 
21. இந்த விஷயத்திலே ராங்கள் பல 

வினராயிருக்தாற்போல எங்களுக்குக் 
சனவீனமாச இகைச்சொல்லுகறேன். 
ஒருவன் எதிலே மகிமைபாராட்டத் 
அணிகரனோே, ௮திலே கானும் துணி 
வுள்ளவனாயிருக்கிறேன் என்று பு.த.இயி 
னனைப்போல் சொல்லுகிறேன். 

22. அவர்கள் எபிரோயரோ, நாலும் 
எபிரோயன். அவர்கள் இஸ்ராயேல 
சோ, நானும் இஸ்ராயேலன், அவர் 
கள் ௮பிரகாமின் சந்ததியாரோ, கா 
னும் ௮பிரகாமின் சர்ததியான். 

23. அவர்கள் இறீஸ்துகா தருடைய 
ஊழியரோ, நானும் பைத்தியனைப் 
போல் பேசவேண்டுமானால், ௮/வர்களி 
லும் மேலாக (கிறீஸ்துகாதருடைய 
ஊழியன்), வேலைகளில் மிச்சமாயும், 

சாவல்களில் மிகுதியாயும், அடிகளில் 
மட்டுக்குமிஞ்சியும், மரண ஆபத்துக 
ளில் அடிக்கடியும் உட்பட்டவன. 

24. யூதர்களால் ஒன்று குதைய 
நாற்பது அடியாக ஐந்துதரம் அடி. பட் 

டேன். (உபாக, 25-38.) 

2௦. மூன்றுதரம் பிரம்புகளால் அடி. 
பட்டேன். ஒருதரம் கல்லால் எதியப் 
பட்டேன். மூன்றுதரம் கப்பல் சேத 
தீதில் ௮கப்பட்டேன். ஒரு இரவும் 
ஒரு பகலும் அழ்ந்தகடலில் போக்கி 
னேன். (அப். 10-22; 14-18 ; 27-41.) 

20. அடிக்கடி பயணஞ்செய்ததிலே 
அுகளின் ஆபத்துகளிலும், கள்ளரின் 
Bui SHG gun, என் ஜாதி ஜனத்தால் 
வந்த ௮பத்துகளிலும், ௮ன்னிய ஜனங் 

f 

    

களால் வந்த அ௮பத்துகளிலும், பட்ட. 
ணங்களில் நேரிட்ட அபத்துகளிலும், 
வனாந்தரத்தில் உண்டான பத்துகளி 
இம், சமுத்திர ௮பத்துகளிலும், கள். 
ளச் சகோதரர்களால் வந்த அபத்து 
களிலும், 

27. பிரயாசைகளிலும், துன்பங் 
களிலும், அரேகமூறை கண்விழிப்பி 

லும், படி தாகத்திலும், அகேசமுறை 
உபவா சங்களிலும், குளிரிலும், நிர்வா 

ணத்திலும் இருர்தேன். 
28. புறத்திப்பட்ட இவைகளையுமல் 

லாமல், எல்லாச் சபைகளையும்பற்றிய 
சுவலையானது என்னை ௮ அதினமும் 
பீடிக்கன்ற.து. 

29. ஒருவன் பலவினனானால், கானும் 
பலவினனாகிறதில்லையோ? ஒருவன் 
இடநினால், என் மனம் எரிகிறதஇில் 
லையோ?$ 

90. நான் மேன்மை பாராட்டவே 
ண்டியதானால், என் பலவீன த்திற்கடு 
தீதவைகளைப்பற்றி மேன்மை பாராட் 
டமுிவேன், 

91. நான் பொய் சொல்லுகிறதில்லை 
யென்று என்றென்றைக்கும் ஸ்தோக் 
தரிக்கப்பட்டவராகிய கடவுளும், ஈம் 
மூடைய ஆண்டவராகிய யேசுக்கறீஸ் 
துகாதருடைய பிதாவுமாயிருக்கிறவர் 
அறிவார், 

82. தமாஸ்கு ஈகரத்தில் ௮ொத்தா 
இராஜாவின் சேனைதக்கலைவன் தமாஸ் 
குப் பட்டணமெங்கும் காவல்களை வை 
BB, TOT NI SEY பார்த்தான். 
(901, 9-24.) 

32. அப்போது கான் ஒரு கூடை 
யிலே வைக்கப்பட்டு, ஜன்னலிலிருந்து 
மதில் வழியாய் இறக்டிவிடப்பட்டு, 
இவ்விதமாய் ௮வன் கைக்குத் தப்பி 
னேன். 

  

21. மூன் சொல்லிய நிஷ€ரங்களையெல்லாம் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றிய கள்ளப் 
போசகர்களை நீங்கள் மேன்மைபாராட்டி அவைசகளைச்செய்யாத என்னைச் சாழ்வாய் எண் 
ணிக்கொண்டிருக்கறீர்கள். அப்படி.ச்செய்கற த உங்களுக்கு வெட்கக்கேடல்லவா என் 

திர் தீதிமாம்,     aa



  

9-கொரித்தியர் 12-ம் அதிகாரம். 
  

12-ம். அதிகாரம். 

சின்னப்பர் சர்வேசுரனிடத்தில் தாம் அடை 

ரது கொண்ட உன்னத வரங்களையும் 
காட்சிகளையும் வெளிப்படுத் து௫முர். 

a 

1. மேன்மை பரராட்டுவது தகுதி 
யல்ல என்றாலும், பாராட்ட வேண்டு 
மானால், ௮ண்டவர் ௮ருளின தரிசனை 
ககாயும் வெளிப்படுத்தல்களையும் இப் 
போது சொல்லிக்காட்டுவேன். 

2. கறீஸ்துவினிடமான ஒரு மனு 
ஷனை நான் அறிவேன். ௮வன் பதி 

னாலு வருஷத்துக்குமுந்தி மூன்றாம் 
வானமண்டலமட்டும் உயர்த்தப்பட் 
டானென்று ௮றிரஇருக்கிறேன், அது 
சரீரத்தோடேயோ சரீரத்தை விட் 
டோ எனக்குத்தெரியாது ; சர்வேசு 
ரனுக்குச் தெரியும். (அப். 9-9, 22- 
17.) 

5-4, அப்படிப்பட்ட மனுஷன் பாக 
இக்குக் கொண்டுபோகப்பட்டானென் 
அம், ௮ங்கே ௮வன் மனுஷனாலே பேச 
க்கூடாததும், வாக்குக்கெட்டாதது   

மான ரசசிய வாக்குகளைக் கேட்டா 

னென்றும் ௮றிவேன். 

5. அப்படிப்பட்ட மனிதனைப்பற்றி 
சான் மேன்மைபாராட்டுவேன். என் 
னைப்பற்றியோ என் பலவினங்களைப் 
பத்றியல்லாமல், மற்னொரு காரியத்தை 
யும் பத்றி நான் மேன்மை பாராட்ட 
மாட்டேன். 

6. ஆலம் சான் மேன்மைபாராட்ட 
விரும்பினாலும், உண்மையைச்சொல்லு 
வேனாகையால் புத்தியீனனாக மாட் 
டேன். ஆனாலும் ஒருவனும் என்னி 
டத்தில் காண்கிறதற்கும், என் வழி 
யாய்க் கேட்டுெறதற்கும் மேலாக என் 
னை எண்ணாதபடிக்கு இப்படிப்பட்ட 
பேச்சுகளை நிறுத்துகிறேன். 

7. இப்படிப்பட்ட காட்சிகளின் 
மகத்துவத்சால் என்னை கான் உயாத 
தாதபடிக்கு என்னைக்கொட்டும பேய்தி 
அ£தனாயெ ஒரு கொடுக்கு என் மாம்ச 
த்தக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

8. ஆகையால் இது என்னைவிட்டு 
அகலுமபடிக்கு மும்முறை ஆண்டவ 
ரை கோக்கு மன்றாடினேன். 

  

மன்றுண்டு. 
மாகிய மண்டலமாம். 

இிலுண்டான மீறு தலென்னப்படும். 

2. இந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்ட மனுஷன் அர்ச், சின்னப்பர் தான், ஆனால் 
தமக்கு மமையானதைத் தாமே சொல்லிக்காட்ட மன தில்லாத.தினாலும், இங்கே ௮.து ௮வ 
சரமில்லாதஇனாலும் #65 மனுஷன் தான்சானென்று சொல்லா இருக்கருர். 

8-4, இந்த வசனங்களில் சொல்லப்பட்ட பரலோகம் அல்லது வானமண்டலம் 
1-வது மேகங்களும் பறவைகளுஞ் சஞ்சரிக்கிறதும் பூமிக்குச் சமீபமானது 

2-வது சூரிய சந்திர ஈட்சத் தரங்கள் ஸ்தாபிக்சப்பட்டிருக்ற மேல் மண்டலமாம். 

8-வது சம்மனசுகளுக்கும் அர்ச்செசஷ்ட வர்களுக்குஞ் சர்வேசுரன் தம்முடைய 
தரிசனையைக் கொடுக்கற உரஈத மண்டலமாம். 
உயர்த்தப்பட்டதாக அர்ச். சின்னப்பர் சொல்லுூரர். 

அந்த உநத பரலோகம் வரைக்கும் தாம் 

7. இதிலே சொல்லப்பட்ட கொடுக்கென்பது: பசாசின் சோசனையால் அவர் சரீரத் 
அதுவே ௮வருடைய முகத்தில் அறைகறதுபோல் 

    
  

அவருக்கு வெட்கம் வருவிக்தறெ சோதனையாயிருந்த. து. அதை அவர் எத்தனை அ௮ருவருத் 
தாலும், தள்ளினாலும் நீங்கா இருக்றெசதைச்சண்டு, ௮தை நீக்தத்தள்ள ஆண்டவளாப்பார்த் 
து மிகுர்த அழுகையோடே மூன்று விசைப் பிரார்.த்.இத் துக்கொண்டார். ஆலும் ௮; 
னாலே அவருடைய புண்ணிய பேறுபலன் ௮.இகரிக்க வழியான தினாலே, சர்வேசுரன் அக் 
தீச்சோதனையை நீச்காமல் ௮க்தப் போராட்டத்தில் ௮வர் எப்போ தும் ஜெயங்கொள்ளும் 
படி. தமது வரப்பிரசாதத்தை அவருக்கு ௮இகமாய்க் கொடுத் துவந்தார் என்க. 
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489 2-Garhs Gut 19-ம் அதிகாரம். 
  

9. அதற்கு ௮வர் மறுமொழியாக 2 
என் வரப்பிரசாதமே உனக்குப் போ 
தும். எனெனில் பலவினத்திலே என் 
வல்லமை பூரணமாய் விளங்குகன்றது 
என்றார். அகையால் கறிஸ்.துவின் வல் 
லமை என்னிடத்திலே வாசம்பண்ணு 
ம்படிக்கு என் பலவினங்களிலே சர் 
தோஷமாய் மேன்மைபாராட்டுவேன். 

10. இதினிமித்தம் எனக்கு உண்டா 
கும் பலவீனங்களிலும், ௮வமானங்களி 
லும், இக்கட்டுகளிலும், கலாபங்களிலு 
ம், நெருக்கிடைகளிலும், இறீஸ் துவைப் 
பற்றி கான் பிரியப்படுகிறேன். எனெ 
னில்எப்போது பலவீனப்படுகிறேனே, 
அப்போது வல்லவனாபிருக்கிறேன். 

1]. புத்தியீனனானேன். நீங்களே 
இதற்கு என்னைப் பலவர்தப்படுத்தினீர் 
கள். எல்லாத்துக்கும் மேலாக ௮ப் 
போஸ்தலர்களாயிருக்கப்பட்டவர்களு 
க்கு நான் எவ்வளவும் தாழ்ந்தவனல்ல 
என்பதினால் உங்களால் நான் புகழப் 
படவேண்டியிருகததே. 

12, என் ௮ப்போஸ்தலத்துவத்தின் 

அடையாளங்கள் எவவித பொறுமை 
யிலும், அதிசய அற்புதங்களிலும், வல் 
லமைகளிலும் உங்களுக்குள்ளே காண 
ப்பட்டதே. (உரோ, 15-18.) 

18. மற்றச் சபைகளைவிட உங்களுக் 
குண்டாயிருந்த குறை என்ன? சான் 
உங்களை வருத்தப்படுத்தாதிருந்ததே 
குறையன்றி வேறில்லையே. இநத 28) 
யாயத்தை எனக்கு மன்னிததுக்கொள் 
ளுங்கள், 

14. இதோ, மூன்ஞுநதரம் உங்களி 
டத்திற்கு வர ஆயத்தமாயிருக்கிறேன். 
உங்களுக்குப் பாரமாய் இருக்கமாட் 
டேன், உங்கள் பொருட்களையல்ல, உங் 
களைத்தானே தேடுகிறேன். எனெனில் 
பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கல்ல, பெற்ரோ 
ரே பிள்ளைகளுக்குப் பொக்கிஷம் சேர் 
த். துவைக்கவேண்டும். 

  

  

15. கான் உங்களை அதிகமாய் கேசி 
தீதுவர, நீங்கள் என்னைக் குறைவாய் 
கேசித்தாலும், உங்கள் ஆத்துமங்களுக் 
காக மிகவுஞ் சந்தோஷமாய் கான் என் , 
னைச் செலவழிப்பேன் ; நானே செல 
வழிக்கவும்படுவேன். (உரோ. 9-8.) 

10. அப்படியே கட்டும். சான் 
உங்களுக்குப் பாரமாயிருக்கவில்லை. 
அனால் கான் யூகமுள்ளவஞாயிருந்து, 
உங்களை உபாயமாய்ப் பிடித்தேனாம். 

17. கான் உங்களிடம் ௮னுப்பின 
வாகளில் யாரைக்கொண்டாவது உங 
களிடம் ஏதேனும் வஞ்சித்து வாங்கி 
னதுண்டோ? 

18. தீத்துவை உங்களிடத்தில் வரும் 
படி. மன்றாடி, ௮வருடனேகூட வே 
ரு சகோதரனையும் அனுப்பினேன். 
நீத்து என்பவர் உங்களிடத்தில் ஏதே 
னும் வஞ்சித்து வாங்கனாரோ? அவ 
ரும் நானும் ஒரேமனதாயிருந்து, ROT 
தடமாய் நடக்கிறதில்லையா ? 

  
19. இன்னமும் உங்களிடத்தில் 

போக்குச் சொல்லுகிறோமென்று நினை 
க்கிறீர்களோ ? மிகவும் பிரியமானவர் 
களே, உங்கள் நஈல்விர்த்திக்காக இவை 
யெல்லாம் இறீஸ்துநாதரில் சர்வேசுர 
னுடைய சமூகத்திலே சொல்லுக 
ஹோம். 

20. ஏனெனில், நான் வரும்போது 
ஒருவேளை நான் விரும்புற கன்மை 
யாய் நீங்களிருக்கிறதில்லையென்று கா 
ண்பேனோவென்றும் நானும் நீங்கள் 
விரும்பாக விதமாய் உங்களுக்குக் 
காணப்படுவேனோவென்றும், ஒருவே 
சை வாக்குவாதம், போராட்டம், விரோ 
தம், பிரிவினை, புறணிகள், புறங்கூறல், 
ஆங்காரம், கலகம் உங்களுக்குள்ளே 
உண்டாயிருக்குமோவென்றும் பயப் 
படுகிறேன், 

  

11, இரோச்ப் பிரதியில் மேன்மை பாராட்டிப் புத்தியீனனானேனென்று சொல்லியிருக் 

epg.  
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9-கொரித்தியர் 18-ம் அதிகாரம். 
Seong 

9]. இன்னமும் நான் வரும்போது 
உங்கள் ஈடுவில் சாவேசுரன் என்னைத் 
தாழ்த்துவாரோவென்றும், முன் பாவி 
களா யிருக் தவர் களுக்குள்ளே அகேகர் 

தாங்கள் கட்டிக்கொண்ட அசுத்தத்து 
க்கும், வேித்தனத்துக்கும், காமவிகா 
ரததுக்கும் விலக, மனந்திரும்பாமலி 
இப்பதைய்பத்தி நான் துக்கித்து ௮ 
வண்டியிருக்குமோவென்றும் பயப் 

படுகிறேன். 

18-ம், அதிகாரம். 

பாவத்தைச் செய்தவர்கள் தவஞ்செய்யும் 

படியாகச்சின்னப்பர் சண்டித் தப் புத்த 
Dera gy) mp i. 

1. இதோ, மூன்றார்தரம் உங்களி 
டத்திற்கு வருகிறேன். சகல காரியங் 
களும் இரண்டு மூன்று சாட்சிகளின் 
வாக்கினால் நிலைவரமாகும். (உபா, 19- 
15; ws. 18-16.) 

2. முத்தியும் சொல்லியிருக்கிறேன் ; 
இப்பொழு ம் தாரமாயிருந்தும், © 
கள் ஈடுவிலிருந்தாற்போல முன் குற் 
றஐஞ்செய்தவர்களுக்கும் மற்ற அனைவ 
ருக்கும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், 

8. என் உள்ள த்தில் Cusp கிறிஸ் 
SIGH BOOT பரீட்சைபண்ணக் கருத் 
தாயிருக்கிறீ்ர்களோ? ௮வர் உங்கள் மட் 
டில் பலவினரல்ல, உங்களமட்டில் வல் 
லவராகவேயிருக்கிரூர். 

4. அதெப்படியென்றால் ; ௮ வர் 
பலவினராகச் சிலுவையில் அதையப் 
பட்டிருஈதும், சர்வேசுரனுடைய வல்ல 
பத்தைக்கொண்டு பிழைத்திருக்கறார். 
அப்படியே நாங்களும் ௮வரில் பலவீன 
ராயிருந்தும், ௮ வருடனேகூட சர்வே 
சுரனுடைய வல்லப திதைக்கொண்டு 
உங்களுக்காகப் பிழைத்திருப்போம், 
(Ge. 2-7. 1.   

ny ys 
பு mF ரி 

ஸ் 

5. நீங்கள் விசுவாசத்தில் நிற்கிறீர்க 
ளோவென்று நீல்களே உங்களைச் சோ 
இத்தறியுங்கள். நீங்களே உங்களைப் பர 
ட்சித்துக்கொள்ளுங்கள். ஒருவேளை 
நீங்கள் தள்ளுண்டவர்களாயிருந்தா 
லொழிய யேசுக்கிறீஸ்துசாதர் உங்க 
ரூக்குள் இருக்கிரொன்று உங்களையே 

ங்கள் அறிந்துகொள்ள மாட்டீர்ச 
ளோ? 

0. காகங்கள் தளளுண்டவர்களல்ல 
வென்று நீங்கள் அறிந்துகொள்வீர்ச 
ளென்று ஈம்புகிறேன், 

7. நீங்கள் யாதொரு இன்மையும் 
செய்யாதபடிக்குச் சர்வேசாரனை வேண் 
டிக்கொள்ளுகறோம். அதுவும்காங்கள் 
௮ங்கீகரிக்கப்பட்டவர்களென்று காண 
ப்படும்படியாக அல்ல, நாங்கள் தள்ளு 
ண்டவர்கள் போலாயினும் நன்மையா 
னதை நீங்கள் செய்யவேண்டுமென்றே 
விண்ணப்பம் பண் ணுகிறோம். 

8. சத்தியத்திற்கு ஒத்தபடியல்லாது 
சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் நாங்கள் 
ஒன்றும் செய்யக்கூடா தவர்களாயிருக் 
இம். 

8. நாங்கள் பலவினரும், ரங்கள் பல 
முள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறதைப்பற் 
றிச் சகதோஷப்படுகிறோம். அப்படி 
யே நீங்கள் முற்றுமுடிய நிற்கும்படி, 
வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். 

10. இடிக்கறதற்கல்ல, கட்டுகிறதற் 
கே ஆண்டவர் எனக்கு அருளின ௮ 
காரத்தின்படியே நான் வரும்போது, 
௮இகக் கண்டனை பண்ணாதபடிக்குத் 
தூரத்திலிருந்து இவைகளை எழுதுகி 
றேன். 

11. மற்றப்படி சகோதர, சந்தோ 
ஷமாயிருங்கள், உத் * கமராயிருங்கள், 
தே.றுதலடையுங்கள், ஓசோ சிஈதனையா 
யிருங்கள், சமாதானமாயிருங்கள். அப் 
போதுசமாதானத்துக்கும் அன்புக்கும் 
கார்த்தாவாகிய சர்வேசுரன் உங்களோ 
டே இருப்பா, 
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19. பரிசுத்த முத்தமிட்டு ஒருவரு 
| க்கொருவா மங்களஞ்சொல்லிக்கொ 

ள்ளுக்கள். அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்கள் 

யாவரும் உங்களுக்கு மங்களஞ்சொல் 
அகிருர்கள்.   

18. ஈம்முடைய ஆண்டவராகிய Cus | 
க்கிறிஸ்துகா தருடைய இஷ்டப்பிரசா.த | 
மும் தேவ௫கேகமும் இஸ்பிரீத தீதுசாந்து 
வின் ஐக்கியமும் உங்கள் ௮னைவரோச் 
Ona இருக்கக்கடவது. மென், 

  

06. 

கொரிந்தியர் 2-ம் நிருபம் முற்றிற்று. 
— SSS இட நட்ட லை 

th SES 0 @ 
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பாயிரம். 

கலாத்திய தேசமானது சன்ன ஆசியாவின் வடபுறத்திலிருக்த தேசமாம். 

அதிலே அர்ச். சன்னப்பர் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து, புறஜாஇயாரில் Go 

கருக்கு ஞானஸ்நானங்கொடுத்து, ௮௫ேக ௪பைகளை ஏற்படுத்தியிருக்தார். அர் 

தச் சபையார்கள் மனந்திரும்பின வக்கத்திலே வெகு பத்தி சுறுகறுப்புள்ள 

வர்சளாயிருந்து, வேதத்தைப்பற்றி ௮நேக தன்பதுரிதங்களை மிகுந்த தைரியத் 

கோடே பட்ட நபவி த்தா ர்கள், 

ஆனால் அர்ச். சின்னப்பர் அவர்களைவிட்டு ௮ப்பாலே போனபின், மூன் 

யூகர்சகளாமிருந்து மனக்இரும்பின சிலர் அவர்களிட கிதிலே ப நுழைந்து, சுவிசேஷ 

கிதோடே கூடப் பழைய ஏற்பாட்டில் கற்பிக்கப்பட்ட விருத்தசே த சனமுகலான 

சடங்குகளையும் ௮றுசரிக்கவேண்டும் என்றுசொல்லி, அவர்களை மிகவும் சுலக்னெ. 

தம்தவிர, அவர்களுக்குச் சலிசேஷக்தைப் பிரசங்க .த அச். சின்னப்பா ௮ப் 

போள்தலாகளுடைய எவூனேயன்றி ௮ப்போஸ்தலால்ல என் றும், ௮ப்போஸ் 

Sool Tow போ இக்கிறபடி ௮வா போ க்கிற இல்லை என்றும், பலவிதமாய் அவர் 

பேரில் குறையேசினதினாலே அ௮ச்சபையார் HOG கள்ளப்போதகர்களுடைய 

பேச்சை நம்பி, விருக்கசேதன (ுகலான பழைய ஏற்பாட்டின் சடங்குகளை 

௮ நுசரிக்கக் துவக்கியி ந்தார்கள். 

HIF, சின்னப்பர் இவைகளையெல்லாம் கேள்விப்பட்டு, அவர்களை மறுப 

டியுஞ் சுவிசேஷத்தின் ஈன்னெறியிலே இருப்பத்தக்கதாகக் கர்த்தர் அவகா 

மதீறுக்குப்பின் குமார் 55-ம், வருஷத்தில் எபேசு நகரத்திலிருந்து Dis Say 

பத்ழை எழுதி, அரசக் கள்ளப்போதகர்களுடைய பொய்ப் போதகங்களை மிகு 

நத திறமையோடு மறுத்து, தாம் மற்ற அப்போல் தலர்களிலும் ௮ற்பமல்லவெ 

ன்று ஓப்பிக்கிழுர். பின்னும் பழைய ஏற்பாட்டின் சடங்குகள் Chm bg 

க்கு அவசியமும், பிரயோசனமும் உள்ளவைகளல்லவென்று பற்பல வேத உதர 

ரணங்களால் ஒப்பித்து, ஈல்லொழுக்கத்துக்கடுக்த சில புத்திமதிகளையுஞ்சொல்லி 

கிருபத்தை முடிக்கிறார். இந்த நிருபம் உரோமாபுரியாருக்கு எழுதிய நிருபத் 

துக்கு ஒப்பாகவும், ௮தன் சுருக்கம்போலவும் இருக்கிறது, 
485





  

அப்போஸ்தலரான மரச். சின்னப்பர் 

கலாத்தியருக்கு 

நிருபம். 
  

எழுதிய 

முதல் அதிகாரம். 

கலாத்தியர் நூாதனமாய்வர்த பொய்ப்போத 
கர்களுக்குக் காதுகொடுத்சதைப்பற்றி 

அவர்களைக் கண்டிகஇரர், 

1. மனிதர்களாலுமல்ல, யாதொரு 
மனிதன் வழியாயுமல்ல, யேசுக்கிறிஸ் 
துநாதராலும் ௮வனா மரித்தோரி 
னின்று உயிர்ப்பித்த பிதாவாகிய சர் 
வேசுரனாலும் ௮ப்போஸ்தலஞனாயிருக் 
இற சின்னப்பலும், 

2. என்னுடனேகூட இருக்கிற ௪கல 
சகோதரர்களும் கலாத்திய காட்டிலு 
ள்ள சபையார்களுக்கு எழுதுவது :   

| 

8. பிதாவாகிய சர்வேசானாலும் ஈம்மு 
டைய அண்டவராயெ யேசுக்கிறீஸ்து 
வினாலும் உங்களுக்கு இஷடப்பிரசா 

ழும் சமா தானமும் உண்டாவதாக, 

4 அவர் சர்வேசாலும் நம்முடைய] 
பிதாவுமானவருடைய இித்தத்தின்படி 
க்குப் பொல்லாத இப்பிரபஞ்ச த்த 

னின்று ஈம்மை மீட்டுக்கொள்ளும்படி 

தம்மைத்தாமே ஈம்முடைய பாவங்க 
ஞுக்காக ஒப்புக்கொடுத்தா.ர். 

5. அவருக்கு ௮ரவரதகாலமும் தோ | 
ஸ்திரமுண்டாகக்கடவது. மென். 

0. உங்களைக் கிறிஸ் தகா தருடைய 

இஷ்டப்பிரசாதத்திற்கு அழைத்த 
வரை நீக்கள் இவவளவு சீக்கிரமாய் 
விட்டு, வேறொரு சுவிசேஷுத்துக்கு 
மாதிப்போதறெதைப்பற்றி நான் அச்ச 
ரியப்படுகிறேன். 

(. ஆடலும் உங்களைக் கலகப்படுத் 
இக் குமீஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத் 
தைப் புரட்ட மனதாயிருக்கிற கலர் 
உண்டேயொழிய, வேறே சுவிசேஷ   | மென்பதில்லை. 

  
அதுக்க வக்க 

1. சலாத்தியரை மயக்குவித்த கள்ளப்போதகர்கள், அர்ச். சின்னப்பர் அப்போஸ் 
தலருடைய சீஷனல்லாதே மெய்யான ௮ப்போஸ்தலன் அல்லவென்றும், அப்போஸ்தலர் | 
சள் போதிப்பதைப்போல சரியாய்ப்போ இக்றதில்லையென்றும் , ஈமாக்குதித்து அவதா 

| மூய்ப்பேசியிருர்சபடியால், அர்ச், சின்னப்பர் இந்த அவதாருல்! பேச்சை மறுத்து, தாம் 
'யேசுராதரால் அப்போஸ்சலனாகத் தெரிர் தகொள்ளப்பட்டவன்றும், ௮வரிடத்திலே 
"யே சசலமுங் கற்றுக்கொண்டு, மற்ற அப்போஸ்தலர்கள் போ திக்தெசற்கு யாதொரு விப | 
ரீதமுமின்றிப் போதித்து வருவதாகவும் இரந்த வச௫னர்தொடங்இப் பற்பல இடங்களில் பேர, ் 

தித்து வருகிருர். | 
[இ 6. வேறே சுவிசேஷம், 

  
  

யூத் ஆசாரத்துக்கடுத்த போதனைகளாம். . 
  

 



ஜோத்தியா 1ம் அதிகொம். 
  

பிரசங்கிக்ச சுவிசேஷ த்தையல்லாமல், 

சேஷத்தை உங்களுக்குப் பிரசங்கித் 
தால், ௮வன் சபிச்கப்பட்டவனாயிருக் 
கக்கடவான். 

9. முன்னே காங்கள உங்களுக்குச் 
சொன்னதுபோலவே மறுபடியும் நான் 
சொல்லுகிறேன் : நீங்கள் ஏற்றுக்கொ 
ண்ட சுவிசேவத்தையல்லாமல் வேரு 
ன்றை யாதொருவன் உங்களுக்குப் 
பிரசங்கித்தால், ௮வன் சபிக்கப்பட்ட 
வஞாயிருக்கக்கடவான். 

10. இப்போது கான் மனிதர்களுக் 
கு ஏற்கவோ ௮ல்ல௮ சர்வேசுரனுக்கு 
ஏற்கவோ இதைப் போதிககறேன் ? 
மனிதர்களுக்குப் பிரியப்படத் தேடுக 
ஹேனோ ? கான் இன்னம் மனிதர்களுக் 
குப் பிரியப்படப் பார்த்தால் கிறிஸ்து 
வின் ஊழியனாயிருக்கமாட்டேன். 

11. ஆகையால் சகோதரரே, என் 
னால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் 
மனுஷனுடைய யோசனைப்படி உண் 
டவ், 

8. ஆகையால் காங்கள உங்களுக்குப் 

நாங்களாவது பரலோகத்தினின்று வரு |” 

இற தேவதாதனாவது வேறொரு சுவி 

  

டானதல்லவென்று உங்களுக்குச் தெரி | 
விக்ேன். (1. கொ. 14-1.) 

12. ஏனெனில் யேசுக்கறீஸ்துகாதர் | 
எனக்கு ௮தை வெளிப்படுத்தின மூல 
மாய் ௮ன்றி ரான் யாதொரு மனிதனி 
டத்திலிருஈதும் ௮தைப் பெற்றுக்கொ 

“ண்டதுமில்லை,' சற்றுக்கொண்டதுமில் 

லை. (எபே, 8-9.) 

18. கான்: ஒருகாலத்தில் யூதமார்க் 
கத்திலிருந்கபோது என்னுடைய நட 
படிக்கைகளைப்பற்றிக் கேள்விப்பட்டி. 
ருக்இறீர்கள். அப்போது கான் சர்வே 
சுரனுடைய திருச்சபையை மட்டின்றி 
உபாதித்து ௮தை நாசமாக்க, (ப். 
22-4; 26-9.) 

14. என் ஜனத்தாரில் என் வயதுக் 
கொத்த ௮சரேகணைப் பார்க்கிலும், யூச 
மார்க்கத்திலே தோச்சிெயடைக்தவனா 
யிருந்ததுமன்றி என் பிதாக்களுடைய 
பாரம்பரிய முறைமைகளிலே மிகவும் 
பத்தி வைராக்கியமுமாயிருக்தேன். 

15. ஆயினும் சான் என் தாய் வயிற் 
றிலிருக்கும்போதே என்னைப் பிரித் 
தெடுத்து, தம்முடைய வரப்பிரசா 
தத்தால் என்னை ௮மைத்தவா 

8-9. இறீஸ்துவர்கள் விசுவாசிக்க வேண்டிய யாதொரு வேத சத்தியத்தையாவது, 
௮சரிக்க வேண்டிய யாதொரு முறைமையையாவது, கத்தோலிக்குத் திருச்சபை ௮க்தந்தக் 
காலத்தில் கற்பிப்பது இந்த வசனங்களுக்கு விரோ சமல்ல, ஏனெனில், திருச்சபையானது 

| யாதொரு சத்தியத்சை விசுவாசிக்கவும், யாதொரு முறைமையை அறுசரிக்கவும் அந்தந்தச் 
காலச்இல் கற்பிக்கும்போது, அப்போஸ்தலர் போதித்த சுவிசேஷத்தில் அடங்கியிருந்த தும் 
அதுவரையில் உட்படையாய் விசுவாடித்ததுமாகிய சத் இதயங்களையும் முறைமைகளையும் 
அந்தந்தச்காலத்தின் ௮வசரத் துக்குத்தச்சது விளச்சக்காண்பித் த, வெளிப்படையாய் விசு 
வாடிக்கச் கற்பிசகசிசேயொழிய அந்தச் சுவிசேஷத்தை விட்டுவிட்டு, அதற்கு விரோதமா 
ன வேறே சுவிசேஷத்தைப் போதிக்க இல்லை. இந்தப்பிரசாரமாய் அப்போஸ்தலர்களும் 
யேசுராதரும் முதலாய் வேதத்தின் சகல சத்தியங்களையும் முறைமைகளையும் திருச்சபையின் 
துவச்கமுதல் முழுதும் வெளிப்படுத்தாமல், அவைகளைப் பிற்பாடு கொஞ்சங்கொஞ்சமாய்ப் 
போதித்துக் கற்பித்சார்களென்று வேதவாச்சயங்களினாலே அறிந்திருக்கறோம். அப்ப       

fi 

i 

டியே, காம் இன்னம் உங்களுக்குப் போ இக்கவேண்டிய காரியங்கள் அரேகமுண்டு. ஆனால் 
அவைகளை இப்போது தாங்கமாட்டீர்களென்று அர்ச். அருளப்பர் சுவிசேஷம் 10-ம் ௮தஇ 
காரம் 18-ம் வசனத்தில் யேசுகாதர் தம்முடைய ௮ப்போஸ்தலர்களுக்குத் இருவுளம்பற்றி 
யிருக்கிறார். அவ்வண்ணமே முதல் கொரிந்தியர் 8-ம் ௮திசாரம் 9-ம் வசனத்தில் உங்களைச் 

ன் என்று அர்ச். சின்னப்பர் அதச் சபையாருக்குச் சொல்லுறொர். 
opameens an 

  

  
: குழர்சைகளைப்போல் எண்ணி உங்களுக்குப் போஜன த்தையல்ல, பாலையே குடிச்சக்கொடுச் ் .



  

4 

      
  

16. தம்முடைய தருக்குமாரளை 91. பின்பு சரியா, சிலியொ சாட் | 
| கான் புற ஜாஇியாருக்குப் பிரசங்கிக்கு டுப்புறங்களில் வந்தேன். 
'ம்பொருட்டு, அவரை எனக்கு வெளி 

$்ப்படுத்தச் சித தமானபோது, உடனே 22. பூதேயாவில் இறிஸ்அவுக்குள் | 
நான் மாம்சத்துக்கும் இரத்தத் துக்கும் | ளான சபைகளுக்கு முகமறியா தவன. 
சம்பந்தமான ஆலோசனைபண்மை | யிருக்தேன். 

om” 29, ஆனால் முன்னே கம்மைத் துன் 
17. எனக்கு , முன்னே அ௮ப்போஸ்த | பப்படு Berar ன தான் முத்தி நிர்ஞூ 

லர்களானவர்களிடத்திலே எருசலே | லம்பண்ணத் தேடின விசுவாசத்தை | 
முக்குப் போகாமலும் அராபியா தேச | இப்போது பிரசங்கிக்கறுன் என்பதை | 
த்துக்குப் பு றப்பட்டுப்போய், மறுபடி. | மாத்திரம் ௮வர்கள் கேள்விப்பட்டு, 

ம் தமாஸ்கு ஈகரத்துக் ம்பி 
oui oper © க்அக்குத் இரு 24. என்னைக்குறித்துச் சர்வேகூரனை 

ஸ்துதிக்கார்கள். 
18. பிறகு மூன்,று வருஷம் சென்று, 

இசாயப்பரைக் கண்டுகொளளும்படி. _ . 
நான் எருசலேமுக்குப்போய், ௮வரோ 21ம். அதிகாரம். 

டு பதினைந்துநாள் தங்கியிருந்தேன். * சின்னப்பருடைய போதகம் மற்ற ௮ப்போ 

19. ஆண்டருடைய சகோ தரனாயெ ஸ்தலர்களால் அங்கேரிக்கப்பட்ட தம், 

இயாகப்பரா ததவிர, அப்போஸ்தலர் புறஜாதியார் யூதர்களுக்குரிய பழைய } 

களில் வேறொருவராயும் கான் காண மூறைமைகளை அறுசரிக்கக் கடமைப் 

வில்லை. பட்டவர்களல்ல என்ப தும். 

  
20. கான் உங்களுக்கு எழுதுகிற 1. பதினாலு வருஷம் சென்றபின்பு 

வைகள் பொய்யல்லவென்று இதோ, | நான் தித்துவைக் கூட்டிக்கொண்டு பா் 
சர்வேசுரனுக்கு முன்பாகச் சொல்லு | னபாவுடனேகூட மறுபடியும் or he 
றேன். வழுக்குப் போனேன்.   

16. மாம்சத் துக்கும் இரத்தத் துக்கும் சம்பர்சமான ஆலோசனைபண்ணாமல் என்பதற்கு 
அர்.தீ்தமேதெனில், முன் பழைய ஏற்பாட்டின் முறைமைகளில்; பேரில் தமக்ருந்த பத்இ 
வைராக்யெத்சைக் கவனிக்காமலும், எந்த மனுஷனிடச்திலுட.! ஆலோசனை கேட்காமலும் 
என்று அர்த்தமாகும். 

17. அவர் உடனே அராபியா தேசத்துக்குப் போனது ஏனென்று ௮வர் சொல்லு 

இற இல்லை. ஆூலும் அவர் அஞ்ஞாணிகளுக்குச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கக்கத் தெரிந்த 

கொள்ளப்பட்டிருந்சபடியால், அந்தப் பரமதொழிலுக்கு ஆயத்தமாக, அர்ச், ஸ்நாபக AG 

எப்பரும் யேசுகாதரும் தாங்கள் பிரசங்கிக்கப் போகுழுன் இஸ்பிரீத் துசாச் தவினால் வனார்.த 
ரத்துக்குக் கூட்டிக்கொண்டு போகப்பட்ட துபோல், இவரும் ௮ராபியா ஆரணியத்இற்குக் 

கூட்டிக்கொண்டு போகப்பட்டாரொன்று நினைக்கத்தகும், 

18. யேசுநாதரிடத்திலே அ௮ப்போஸ்சலப்பட்டத்சைப் பெற்றுக்கொண்ட இவர் 

அர்ச், இராயப்பரைமாத்இரம் சந்இக்கிறதுக்கு எருசலேமுக்குப்போன காரணமென்ன 1 
ர்ச். இராயப்பர் இருச்சபைக்கெல்லாம் தலைவராயிருப்பதைப்பற்றிச்சானென்.று சொல்ல 

| வேணுமென்றறிக. (அப். 9-27 ; 22-17.) ட் 

1. இக்தப் பிரயாணம் அவர் மனந்திரும்பின 14 வருஷ்ச் அக்குப்பின் சம்பவித்தது.   (ons. 11-30 ; 12-25 சாண்ச.) 
   



  

  

.. கலாத்தியர் 2ம் அதிகார 

  

  

2. தேவ. அறிவிப்பின்படி சான் ௮ல் 
|கேபோய், புற ஜாதியாருக்கு கான் பிர 
சங்கிக்கிற சுவிசேஷத்தை அவர்களுக் 
கு விவரித் தக் காண்பித்தேன். றய 
னும் நான் ஓடுகிறதும் ஓடினதும் ஒரு 
வேளை வீணாகாதபடிக்கு ௮ங்கே பெரி 

மாய் ஈமக்குள் நழைர்துவர்ச கள்ளச் 
சகோதரர் நிமித்தம் இப்படியானது. 
(௮ப். 15-24.) | ர 

5. ஆனாலும் சுவிசேஷத்தின் உண். 
மை உங்களிடத்திலே நிலைகிற்கும்படி. 

  

அவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு கிமிஷமூத 'யவர்களாய் எண்ணப்பட்டிருந்தவர்க 
லாய்க் கீழ்ப்படிந்து இணங்கவில்லை, ளுக்கும் தனிப்பட விவரித்துக் காண் 

தீதேன். 
ட். பெரியவர்களாய் எண்ணப்பட்ட 

வர்களைக் குநிச்தோவென்மால், முன் 
னே அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் 
இருந்தார்கள் என்பதைப்பற்றி எனக்: 

3. ஆகிலும் என்னுடனேகூட இருந்த 
தீத்து புற ஜாதியானாயிருந்தபோதி 
லும், விருத்தசேதனம்பண்ணிக்கொள் 
OF கட்டாயம் பண்ணப்பட குக் கவலையில்லை. | சர்வேசு ரன் மு க த் 

் தாக்ஷணியம் பார்க்கிறவரல்ல; அப்ப 
4. அகிலும் இது யேசுக்கிறீஸ்து | டிப் பெரியவர்களாய் எண்ணப்பட்ட 

நாதரில் நமக்குள்ள சுயாதீனத்தை | வர்களும் எனக்கு ஒன்றும் படிப்பித்த 
இல்லை. (உபாக, 10-17; அப். 10-34; வேவுபார்த்து ஈம்மை அடிமைக்தனத் 
2. உரோ. 2-1]; |. இரா. 1-17.) அக்குள்ளாக்கும்பொருட்டுத் தந்திர   

  

2. இதிலே மர்ச். சின்னப்பர் தாம் போஇக்கற போதகம் ஒருவேளை தப்பிதமாயிரு 
க்குமோவென்று ஒருபோதும் நினைத் சவரல்ல, ஆயினும் காம் போஇப்பது சத்தியமான 
போ தனையென்பசற்கு மற்ற அப்போஸ்தலருடைய அத்தாட்சியில்லா இருந்தால், முன் 
கலாத்இயருக்குள்ளே சில கள்ளப்போதகருடைய துர்ப்போ கனையால் சம்பவித்த துபோல, 
மற்றச் சபையாருக்குள்ளும் தமது போதகத்இன்மேல் சர்தேகமுண்டானால், தாம் பட்ட 
பிரயாசம் வீணாய்ப் போகுமென்று யோடத்து, மற்ற அப்போஸ்தலர் தம்முடைய போதக 
தசை ஏற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு ௮தை அவர்களுக்கு விவரித்தார். அன்றியும் ஒருவன் சர் 
வேசுரனிட ச்இலிருர். து என்ன ஞானப்போதகத்தைப் பெற்றிருந்தாலும், இருச்சபையின் 
தலைவரிடம் அனுமதி பெறாமல் போ இக்சப்படாதென்று காட்டும்படியாகவும் இப்படிச் 
செய்சார். 

3. மனர்திரும்பின அஞ்ஞானிகள் முதலாய்ப் பழைய ஏற்பாட்டில் கற்பிக்கப்பட்ட 
விருச்சசேசன,க்தைப் பெறவேண்டுமென்று கள்ளப் போதகர்கள் சொல்லி, கலாத்தியமாக 
கட்டாயம்பண்ணின இனிமித்தம், அவர்களுக்குள்ளே பெருங் கலகமுண்டாகுயிருந்தார் 
கள். இதை அவர் மறுக்கும்படி. தம்மோடேகூட எருசலேமுக்குக் கூட்டிச்சொண்டுபோன 
தம்முடைய சஷூனாயெ தீத்து என்பவர் ௮ச்யொனத்தில் பிறந்து மனந் திரும்பினவராயிரு 
BST HYD அவருக்கு முதலாய் விருத்தசேசனஞ் செய்யவேண்டுமென்று ௮ப்போஸ்சலர்கள் 
கற்பிக்கவில்லையென்ற காண்பிகஇருர், 

4. கள்ளச் சகோதரர் என்பது அ௮ந்தியோக்யொபுரியிலிருந்து வர். ஐ, யூத ஆசாரம் 
களை அகத்தியம் அ.துசரிக்கவேண்டுமென்று பிதற்நின யூத கிறீஸ் துவர்களாம். 

6. இங்கே அர்ச், சன்னப்பர் அப்போஸ்தலர்களைச் குறித்தப் பேசுரொரொன்று 
தெளிவாயிருக்கற துமல்லாமல், 09-ம் வசனத்தில் அவர்களில் மூன்துபேர்களைக்குறிச் தக் 
காட்டுகிருர். அவர்கள் யேசுகாசராலே அப்போஸ்தலராகத் தெரிந் துகொள்ளப்படுவதற் 
குமுன் படி.ப்பறியாதவர்களும், மீன்பிடிக்கெறவர்களும், ஏழைகளுமாயிருர்சார்சளென் 
பதைத் சாம் கவனியாமல், இப்போது அவர்கள் தருச்சபையிலே தூண்களாகவும் தலைவர் 
களாகவும் Cra போதகர்களாகவும் இருக்றெதை மாத்திரம் கவனித்துத் தாம் சுவி. 
சேவஷத்தைப் போஇக்கும் வகையை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத் இ, அவர்கள் ௮இன்பேரில் 
செய்யும் தீர்ப்புக்குள்ளாயிருக்கச் சம்மதிக்கிறார். ஆடலும் அவர்கள் அவருக்கு யாதொன் | 
றையும் போதஇத்ததுமில்்லை, யாதொன்றையும் இருத்தனதமில்லை என்தர்த்தமாம், | 
   



  

கலாத்தியர் 8-ம் ௮இகா     
  

7. இதுவுமன்றி இசாயப்பரை விருச் 
த்சே தனமுள்ளவர்களுக்கு அப்போஸ் 
தலனாகச் செய்தவர் புறஜாஇிகளுக்கு 
என்னை அப்போஸ்தலனாகச் செய்தபடி 
யால், 

8. விருத் தசே, சனமுள்ளவர்களுக் 
குப் பிரசங்கிக்கும்படி இராயப்பருக் 
குச் சுவிசேஷம் ஒப்பிக்கப்பட்டதெப் 
படியோ, அப்படியே விருத்தசேதன 
மில்லா தவர்களுக்குப் பிரசங்கிக்கும் 
படி. ௮து எனக்கு ஓப்பிக்கப்பட்ட 
தென்று அவர்கள் கண்டபோது, 

9. தூண்களாக எண்ணப்பட்ட இயா 
கப்பரும், கேபாவும், ௮ருளப்பரும் என 
க்கு அளிக்கப்பட்ட வரப்பிரசாதத்தை 
அறிந்து, நாங்கள் புறஜாஇயார்களுக் 
குள்ளும், தாங்கள் விரு தீ தசேதனமூள் 
ளவர்களுக்குள்ளும் சுவிசேஷத்தைப் 
போ திக்கும்படி எங்களுக்குள்ளிருக்க 
வேண்டிய ன்னியோன்னிய ஒற்று 
மையின் அடையாளமாக, எனக்கும் 

பர்னபாவுக்கும் வலது கைகொடுத்து, 

10.. கரித்திர்மேல் நினைவுண்டாயி 
ருக்கும்படிக்கு மாத்திரம் கேட்டுக்கொ 
ண்டார்கள் ; நானும் ௮ப்படியே செய் 
யக் கருத்துள்ளவனாயிருர்தேன்.   

11. ஆனால் கேபா ௮ந்தியோக்கியா. 
வுக்கு வந்தபோது, ௮வர் கண்டனைக்கு 
THU MST, Ser ௮வர்முசுதாவி 
லே எதிர் த்தேன். 

12. அதெப்படியென்றால், இயாகப்ப 
ராலே ௮ னுப்பப்பட்ட சிலா வருமுன் 
னே அவர் புற ஜாதியாரோடே போஜ 
னம்பண்ணிக்கொண்டிருக்கார். அவர் 
கள் வந்தபிறகோவெனில் விருத்தசே 
தனமுள்ளவர்களுக்குப் பயந்து, புற 
ஜாதியாணாவிட்டு விலூயிருர்தார். 

18. அப்படியே மற்ற யூதர்களும் 
அவருடைய பாசாங்குக்கு ஓஒத்திருந்த 
தினால் பர்னபாவும் அந்தப் பாசாங் 
குக்குள் அவர்களால் இழுக்கப்படும் 
படியாயிற்று, 

14, ஆகையால் அவர்கள் சுவிசேஷ 
சத்தியத்தின்படி. சரியாய் ஈடக்கிறதில் 
லையென்று கண்டு, எல்லாருக்குழமுன் 
பாக கான் கேபாவைகோக்க ; யூதனா 
இய நீர் யூதர் முறைமைப்படி நடவா 
மல், புற ஜாதியாரின் முறைமைப்படி 
ஈடக்கும்போது, புறகாதியாரை யூதர் 

முறைமையாக நடக்கும்படி. நீர் கட்டா 
யம் பண்ணுகிறதெப்படி என்றேன். 

  

7-3. இர்த வசனங்களில் விருத்சசேசனமுள்ளவர்களென்ப து யூத ஜனங்களையும், 

  

  

விருச்சசேதனமில்லா சவர்களென்ப.து யூசரல்லாத புற ஜாதி ஜனங்களையுங் குறிக்றெ.து. 
அர்ச். இராயப்பர் யூதருக்குச் சுவிசேஷச்தைப் பேதிக்கும்படி. தெரிந் துகொள்ளப்பட்ட 
தெப்படியோ, அப்படியே அர்ச். சின்னப்பரும் புறஜா தியாருக்குச். சுவிசேஷத்தைப் பிரசங் 
இக்கும்படி. தெரிக் அகொள்ளப்பட்டாளொன்ப னாலே, அலுவல் பிரித்துக் கொடுக்கப்பட்ட 
தொழிய, அர்ச். இராயப்பருக்குச் சர்வ இருச்சபையின் மேலும் கொடுக்கப்பட்ட ௮.இகாரத் 
துக்குக் குறைவல்ல என்றதிக. 

14, அர்ச். இராயப்பரிடத்திலே அர்ச். சின்னப்பர் கண்டித்த குற்றம் அவருடைய 
போதகத்தைப்பற்றியல்ல. அனால் அவர் யூதர்களுக்கு இளக்காரம் காட்டினசைப்பற்திச் 
தான். அசேசென்மால், விருச்சசேசனமுள்ள யூசர்கள் முன்பாக விருத்தசேசன.மில்லா 
மல் அஞ்ஞான த்திலிகுக் ஐ மனர்திரும்பினவர்களோடு போஜனபானம்பண்ண வில௫க்கொ 
ண்டிருந்தார். அப்படிச் செய்வதினால் விருத்சசே.தனமுள்ளவர்கள் விருத்தசேதனமில்லா 
தவர்களைவிட மேன்மைப்பட்டவர்களென்று மற்றவர்கள் எண் BOS HEE காரணமாயிருந் 
தீ,தினாலே அது ஒருவி,த,ச் அர்மாஇரிகையாயிருக்,த.த. ஆகையால் கண்டித்தார். இப் 
படி.ச் கண்டிப்பது அர்ச், இராயப்பருடைய தலைமை அதிகாரக் துக்கு விரோதமான தல்ல. 

| ஏனெனில் £ழ்ப்பட்டவர்களும் மேற்பட்டவர்களை மரியாதையோடு அசேசவிஷயங்களில் 
| கண்டிப்பது வழக்கமே. ஆனாலும், அர்ச், இராயப்பர் இப்படிச் செய்தாலும் (கடபடி. | 0-8) 
18-18; 21-23-ல்) கண்டிருக்கிறபடி. அர்ச். சன்னப்பரும் யூதர்களுக்கு இடறலாயிருந்தவ 
ரல்ல.. கால விஷயங்களைச் குறித்து அவர்களுக்கு இளச்காரத்சைக் காட்டியிருக்கறா 
ரொழிய மற்றப்படியல்ல. | 
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15. காமோ புற ஜாதியாரில் பிறந்த 
பாவிகளாயிராமல், ருபாவத்தின்படி. 
யூதராயிருக்கிறோம். 

10. எனெனில் யேசுக்கிறீஸ்துகாத 
ணாப் பற்றும் விசுவாசத்தினாலேயன் 
ou பிரமாணத்தின் கிரியைசளினாலே   மனுஷன் கீதிமானாக்கப் படுகிறதில்லை 
யென்று ௮றிக்து, நாம் பிரமாணத்தின் 
சிரியைகளினாலேயல்ல, BS on gin 
ரைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நீதிமா 
ன்களாகும்படிக்குக் இறீஸ்து யேசுகா 

| sis ல் விசுவாசுகளானோம். ஆகை 
யால் நியாயப்பிரமாணத்தின் இரியைக 
னினாலே எந்த மனிதனும் நீதிமானாவ 
தில்லை. (உரோ. 83-20.) 

17. இறீஸ்அவுக்குள் கீதிமான்களாக்   

  

  

கப்படும்படி. தேடுகிற நாமும் பாவிகளா 
கக் காணப்படுவோமாகில், கிறீஸ்துகா 

தர் பாவத்துக்குக் காரணமாவாரோ ? 
அல்லவே. 

18. கான் இடித்துப்போட்டவைகளை 
யே திரும்பக் கட்டுவேனாகில், ௮ப்போ 
து aC oor Lot git Ban ara BC marr. 

19. எனெனில் கான் சாவேசுரனுச் 
காகப் பிழைக்கும்படி. நியாயப்பிரமா 
ணத்தினாலே நியாயப்பிரமாணத்துக்கு 
மரித்தவனுபிருக்கிறேன். இறீஸ்துநா த 

  

  

ருடனேகூட சிலுவையிலே அறையப் 
பட்டவனாயிருக்கறேன்.. | 

20. நான் ஜீவிக்கேன் ; அனாலும் 
கானல்ல; இறீஸ்துகாதர்தான் என்னில் 
ஜீவிக்கமுர். ஏனெனில் நான் இப்போ 
து சரீரத்தில் ஜீவிக்கதிற்தோ, இது என் 
ளைச் சநேடித்து எனக்காகத் தம்மைத் 
தாமே ஒப்புக்கொடுத்த தேவசுகனைப் 
பற்றும் விசுவாசத்தினாலே ஜீவிக்க 
றேன். 

21. கான் சாவேசுரனுடைய வரப் 
பிரசாதத்தைப் புறக்கணித்துக் கள்ள 
மாட்டேன். நியாயப்பிரமாண த்தினால் 
நீதிபுண்டாகுமாகில் இறீஸ்து மரித்தது 
விணாயிருக்குமே. 

2-ம். அகாரம், 
அ௮பிரகாமுக்குப் பண்ணப்பட்ட வாக்குச் 

கீதீதங்கள் நியாயப்பிரமாண ச். இனாலே 
யல்ல, இறீஸ் தரா தரைப்பற்றும் விசுவா 
சச்தினாலே வஈசதென்பது. 

1. ஓ மதியீனரான கலாத்தியரே, 
உங்களுக்காகச் சிலுவையிலே அறை 

யுண்ட யேசுக்கிறீஸ்துகாதர் உங்கள் 
கண்முன்பாகப் பிரத்தியக் ரூபமாய்க் 
காண்பிக்கப்பட்டிருக்க, நீங்கள் சத்தி 
யத்தழ்குக் கழ்ப்படியா கபடி. உங்களை 
மயக்கினவன் யார்? 

  

17. நியாயப்பிரமாணத்தின் இரிபைகளன்னியில் இறீஸ்துகாசணைப்பற்றும் விசுவா 
சத் தனாலே, நீதிமான்களாகத்சேடின நாம், நீதிமான்களாகமாட்டாமல் இன்னும் பாவத் 
திலே இடெர்சால் அதாவது அச்சக கள்ளப்போதகர் பிகற்நுகறதுபோல, பழைய ஏற்பாட் 
டின் ஆசார முறைமைகளை அ சரியாமல் இறீஸ் தரா தர்மேலுள்ள விசுவா சச் இனாவே நீதி 
மான்களாகக் கூடாதாகில், ௮௩௪ ஆசார முறைமைகளை ஒழித்து நீச்னெ ன் ஸ்.தநாத 
ரோ பாவத் துக்குக்காரணமென்று சொல்லவேண்டியிருக்கும். இது மகா தப்பறையானதி 
னாலே, ௮க்த முறைமைகளை அ.துசரிக்கவேண்டுமென்பது பிசகென்று ஒப்பிகஇருர், 

19, ர்ச். சின்னப்பர் கலாத்.தியரைப் பார்த்து நான் அஞ்ஞானசத்இிலே பிறந்தவ 
னல்ல, மோமீசனுடைய பிரமாணத் துக்கு உட்பட்டவனாகப் பிறந்தேன். அப்படியிருக் 
தும் யேசுக்கறீஸ் தராதரைப் பற்றும் விசுவாசத்தினாலே மோமீசனுடைய நியாயப்பிரமா 
ணத்சை விட்டுவிட்டு யேசுகாதனாப் பற்நிக்கொண்டேன். அந்தப் பிரமாணமே என்னை 
யேசுநாசரிடத்தில் கூட்டிக்கொண்டுவந்த து. yes Sgn com gs HEG யேசுராதர்தான் 
மூடிவு. ஆகையால் சர்வேசுரனுக்கென்று உயிர் வாழும்படி.்குக் இறீஸ் தசா தருடைய பிர 
மாணத்தைக்கொண்டு பழைய பிரமாண தக்கு மரிச்தவனாயிருக்கறேன் என்இருர். 

20. மனுஷ் உயிர் என்னிடமிருர் சபோ திலும், Cur sad ov son gi தம்முடைய 
| இஷ்டப்பிரசாதத் னாலே என்னிடம் வத்து என் நினைவு பற் ் .ற,சலெல்லாம் ண்ட ஈடச் 
[டகாஸ் அவரே என்னிடத்தில் ஜீவிச்சிருர் என்,று அர்ச். சின்னப்பர் vt Bitar 
Oren o ps. 
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கிரியைகளினாலேயோ, விசுவாசத்துக் 
குக் காதுகொடுத்ததினாலேயோ, எதி 

உ னாலே இஸ்பிரித்துவைப் பெற்றுக்கொ 
ண்டீர்கள்? இது ஒன்றையே உங்களி 
டத்தில் ௮றிய விரும்புகிறேன். 

8. நீங்கள் இஸ்பிரீத்துவினால் துவக் 
கியிருக்க, இப்போது மாம்சத்தில் முடி. 
SHUG அவ்வளவு புத்தியீனரானீர் 
களோ 

4. இத்தனை பாடுகளையும் வீணாகப் 
பட்டீர்களோ ? வீணாகமாத்திமென் 
ரூலும் போசட்டுமென்்றிருக்கலா மே. 

5. உங்களுக்கு இஸ்பிரீ த. துவைக் 
கொடுத்து, உங்களமத்தியில் ௮ற்புதங் 
களை நடத்துகறவர் ௮வைகளை நியாயப் 
பிரமாணத்தின் கிரியைகளைப்பற்றி 
யோ, அல்லது விசுவாசத்தைக் கேட் 
டதைப்பற்றியோ எதைப்பற்றி நடத் 
இ வருக? 

0. இதற்கு ஓத்தபடி : ௮பிரகாம் சர் 
வேசுரனை விசுவாசித்தார்; அது ௮வ 

"ரூக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டதென்று 
எழுதப்பட்டிருக்கறது. (ஆதி. 15-06 ; 
உரோ. 4-5.) 

7. கையால் விசுவாசத்சைச்சேர் 
ந்சவர்கள் எவர்களோ, அவர்களே 
௮பிரகாமின் புத்திர்களென்று அறிந் 
அகொள்ளுங்கள. 

8. அன்றியும் சர்வேசுரன் புறதாதி 
யாரை விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்க 
ளாக்கனொரன்று நியாயப்பிரமாணமா 
னது ஏற்கனவே அறிந்து: உன்னில் 

  

9. நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் 

  

சகலமான ஜனங்களும் ஆசீர்வஇக்கப் 
படுவார்களென்று அபிரகாமுக்கு முன் 

அறிவித்தது. (ஆதி. 12-8.) 
9. ஆகையால் விசுவாசத்தினுலுண் 

டானவர்கள் விசுவாசியான அபிரகா ! 

மூடனேகூட ஆர்வஇக்கப் படுவார் 
கள. 

10. கியாயப்பிரமாணத்தின் கரியை 

களைச் சார்ந்தவர்களோவெனில் சாபத் 

அக்குள்ளாயிருக்கிறார்கள். எனெனில் 
நியாயப்பிரமாணத்தின் புஸ்தகத்தில் 

எழுதப்பட்டிருக்கிற யாவையும் நிறை 
Cal pug SSE 57S அவைகளில் நிலைத் 

இராதவன் சபிக்கப்பட்டவனாயிருக் | 
கிரான் என்று எழுதியிருக்க. 

| 

  
  

(உபாக. 27-20.) 

11. ஆகையால் நியாயப்பிரமாணத் 
இனாலே ஒருவனும் சர்வேசுரனுடைய 
சமுகத்தில் நீதிமானாகிறதஇில்லையென் 
பது வெளியரங்கமாய் இருக்கின்றது. 
ஏனெனில் நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே 
பிழைக்கிரன். (உரோ. 1-17.). 

12. எப்படியெனில் நியாயப்பிரமா 
ணமானது விசுவாசத்தில் ஊன்றின 
தல்ல; ஆனால் அவைகளைச் செய்கிற 
வன் வைகளால் பிழைப்பான், 
(லேவி, 18-5.) 

18. மரத்திலே தாக்கப்பட்ட எவ 
னும் சபிக்கப்பட்டவனென்று எழுதியி 
ரூக்கறதுக்கு ஓத்தபடி. கிறீஸ் துநாதர் 
தமக்காகச் சாபமாக, நியாயப்பிரமா 
ணத்தின் சாபத்தினின்று நம்மை இர 

ட்சித்தார். (உபாக, 21-22.) 

  

4, நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றபிறகு ௮அஞ்ஞாணிகளாலே ௮0கேக கலாபனைகளை 

டைய வித்தல்லவே. ஆகையால், விசுவாசத்தினாலே சகல ஜாதி ஜனமும் ஆ?ர்வதஇக்கப் 
படுரர்களென்று சொல்லவேண்டியது. 

யும், தூன்பங்களையும், ஈவ்டங்களையும் விரோதங்களையும் பட்டு, அதெல்லாம் யேசுகாதனரை 
ச் குறித்து மிகுந்த சைரிய பொறுமையோடு சூத் துக்கொண்டு வந்தீர்கள். இப்போதோ 
நீங்கள் யேசுகாதனாைவிட்டு, மோயீசனுடைய பிரமாணத்தைப் பின்பற் றுவதினால் அரசப் | 
புண்ணிய பலன்களெல்லாம் உங்களுக்கு வீணாக்கிக்கொள்ளப் பார்க்கிறீர்களோ ? அப் 
படியாகமாட்டாதென்று எண்ணுகறேன்.. ஏனெனில் நீங்கள் மறுபடியும் புத். தெளிர் த, 
உங்கள் முர்இன விசுவாசத்தில் திரும்புவீர்களென்று ஈம்பிக்கையாயிருக்கிறேன் என்கிறுர். 

8-9. 
வேசாசமம் சொல்லுறெது. 

      
எல்லா ஜாதி ஜனமும் அபிரகாமிடத்தில் ஆ£ர்வதஇிக்கப்பவொர்கள் என்று 

(ஆதி, 12-58; 18-18.) எல்லா ஜாதி ஜனமும் அபிரகாமு  
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14. அபிரகாமுக்குக் கொடுக்கப் | னது தள்ளி வாக்குத்தத்தத்தை Se 

பட்ட ஆசீர்வா தம் க் யேசுகாதர் க்கமாட்டாது. 

லமாய்ப் புறஜாதியாருக்கும் உண் பட ட்ட | 

டாகும்படியாகவும், vies stan 2 18. Grete eee ns 
பண்ணப்பட்ட இஸ்பிரீத்துசாந்துவா யாய்பபிரமா ணத்தினா ல ூ.ணட்டா 

னவனா நாம் விசுவாசத்தினாலே பெற் ஞல் ௮௮ வாக்குத்தத்தத்தால் உண் 

அக்கொள்ளும்படியாகவும் இவவிதமா டாயபிராது, அனால சாவேசுரன அதை 
யிற்று, அபிரகாமூக்கு வாக்குத்தத்தத்தின் 

மூலமாகவே அருளிச்செய்தார், 
[5. சகோதாரே, மனுவலுக்கடுத்த 

படி பேசுகிறேன். ஒரு உடன்படிக் 19. அப்படியானால் நியாயப்பிரமா 

கை ஒரு மனிதனுடைய தானாலும் உறு ' ணம் கொடுக்கப்பட்டதேன் £ வாக் 

' இப்படுத்தப்பட்டதானால், அதை ஒரு குத்தத்தம் பெற்ற வித்தானது வருக 

| வனும் புதக்கணிக்கிற தமில்லை, அத் | தனையும், அது மீறுதலினித்தம் ஏற் 

தோடே ஒன்றையுங் கூட்டுகிறதுமில் படுத்தப்பட்டுச் சம்மனசுக்களாலே 

லை. (எபி. 90-17.) ஒரு மத்தியஸ்தன் கையிலே ஓப்புவிக் 
கப்பட்டது. 

        
10. அபிரகாமுக்கும் அவனுடைய டட. 

வித்துக்கும் வாக்குக்தத்தங்கள பண் 20. மத்தியஸ்தன் ஒருவனுக்கே மத் 
ணப்பட்டன. உன் வித்துகளுக்கென்று தியஸ்.தனல்ல. சர்வேசுரனோ ஒருவ 
29S BROOM & குறித்தாற்போல் சொல் ராயிருக்கிஞா். 

லாமல் ஒருவரைக்கு, றித்து உன் வித் 
| அக்கு என்கிறுர். ௮ந்தவித்து கிறீஸ்து 
, நாதாதான். 

  
21. அப்படியானால் நியாயப் பிரமா 

ணம் சர்வேசுரனுடைய வாக்குத்தத் 
தத்துக்கு விரோதமோ ? :அல்லவே. 

| 17. ஆதலால் சான் சொல்லுகிற எனெனில், சீவியத்தைப் பயக்கக்கூடிய 
தாவ : FI Curr eye உறுஇபண் | நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டி.. 
ணப்பட்ட அந்த உடன்படிக்கையை ருக்ததானால், நீதியான மெய்யாகவே. 

| நானூற்று முப்பது வருஷத்துக்குப் | நியாயப் பிரமாணத்தினால் உண்டாயி. 

' பிறகு உண்டான கியாயப்பிரமாணமா ருந்திருக்குமே. 

  

  
| 
॥ 
      

| 17. அபிரகாம் வாக்குத்தத்தம் பெற்றசாள் துவக்கி யூதர் கானான் "தேசத் க்குப் 
| போனகாலம் வராயில் 044 வருஷமாஇற து. இவ்விடத்திலோ யூதர்கள் எஜிப்து தேசத் 
| | திலிருந்த.து மேதல் கானான் தேசத்தில் குடிபோன சாலக்சைக் கணித்து 430 வருஷமெ 
ன்கிரர். 

19. (மிறுதலினிமித்சம்) பயத்இனொாலும் மிரட்டுதலினாலும் மனிதர்களைப் பாவத் இல் 
விழா சபடி. செய்வதற்கு வேதப் பிரமாணம் ஏற்பட்ட து. அது சர்வேசுரனுக்கும் மனித : 

. ர்களுக்கும் மத்தியஸ்சனாயிருந்த மோயீசன் கையில் சம்மனசுக்களால் ஒப்புவிக்கப்பட்ட து. 

| 20. சீனாய் மலையின் அடிவாரத்தில் சர்வேசுரன் சம்மனசுச்கள் மூலமாய் மோமீசனை 
 மத்தியஸ் சனாகக்கொண்டு இஸ்ராயேல் ஜனங்களோடு தர் உடன்படிக்கை செய்த, அவர் 

- கள் தம்முடைய கற்பனைகளையும், வேசாசார முறைமைகளையும் அுசரித்தால், அதற்குச் 
' சம்பாவனையாக உலக நன்மைகளை தாம் அவர்களுக்கு: அளிப்பதாக: வாக்குத்தத்தம். பண் 
ணிஞர். AS சர்வேசுரனுக்கும் ௮ந்த ஜனங்களுக்கும் ஈடக்த உடன்படிக்கையாகையால் 
அதற்கு ர் மத்தியஸ்தன் வேண்டியதாயிருந்த து. 

ஆனால் சர்வேசுரன் ௮பிரகாமுக்குக் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் சர்வேசுரனுடைய சுய 
| தீயவினாலே கொடுக்கப்பட்ட தினாலே, ம னுஷன் செய்யம் யாதொரு தர்மக்கிருத் தியத்தைப் 
பார்த் துச் சர்வேசுரன் ௮ர்த வாக்குத்தத்த. த்தை நிறைவேற்றக் கடமைப்பட்டவருமல்ல, 
அந்த வாக்குத்தத்தம் மத்தியஸ்தன் மூலமாய்க் கொடுச்சப்பட்ட துமில்லை. (கிராம்போன்),   
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92. ஆனால் (சரவேசுரனால்) செய்த 
ருளப்பட்ட வாக்குத்தத்தமானது விசு 
வாசிக்கறெவர்களுக்கு யேசுக்கிறீஸ்து 
நாதனாப்பற்றும் விசுவாசத்தினால் தர் 
தருளப்படும்படியாக வேதமானது எல் 
லாவற்றையும் பாவத்துக்குள் அடக்கி 
னது, (உரோ. 5-0.) 

23. எப்படியெனில், விசுவாசம் வரு 
வதற்குமுன்னே வெளிப்படுவதாயிருக் 

். விசுவாசத்துக்கு (௮யத்தமாக) நாம் 

நியாயப் பிரமாணத்திற்குள் ௮டைக் 
கப்பட்டவாகளாயக் காக்கப்பட்டிருர் 
தோம். 

24. ஆகையால் நாம் விசுவாசத்தி 
னால் நீதிமான்களாகும்பொருட்டு நியா 
யப்பிரமாணமானத நம்மைக் கஇறீஸ்து 
நாதரிடத்திற்குக் கூட்டிக்கொண்டு 
போகிற உபாத்தியாயிருக்க.து. 

25. விசுவாசம் வந்தபிநகோவெ 
னில், நாம இன்னமும் ௮௧ உபா தக் 
குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறவர்களல்ல. 

20. ஏனெனில் நீங்களெல்லாரும் 

இறீஸ்துநாசணாப்பம்றும் விசுவாசத்தி 
னாலே சாவேசுரனுடைய பிள்ளைகளா 
யிருக்கிறீ ர்கள். 

21. எப்படியெனில் இறீஸ்துகா தரி 
டத்தில் ஞானஸ்கானம் பெற்றிருக்கிற 
நீங்களெல்லோரும் கிறீஸ்துநாதரை 
அ௮ணிந்துகொண்டிருக்கிறீர்கள். 

(உரோ. 0-3.) 

28. யூகனென்றும், கிரேக்கனென்று 
மில்லை, அடிமையென்றும் சுயா தனனெ 
ன்றுமில்ல, ௮ணென்றும் பெண்ணெ 
ன்றுமில்லை. டீங்களெல்லாரும் யேசுக் 
கறீஸ்துகா தரிடத்தில் ஒன்ராயிருக்கி 
தீர்கள். 

20. நீங்கள் இறீஸ் துவினுடையவர் 
களானால், ௮பிரகாமுடைய வித்தாயும் 
வாக்குத்தத்தத்தின்படிக்குச் சுதந்தர 
வாளிகளுமாயிருக்கிறீர்கள். 

  
| 

  

  
    

4-ம். அதிகாரம். 

நியாயப்பிரமாணத்தின் ௮டிமைத்தனத்தி 
னின்று மீட்கப்பட்டு ௮பிரசாமின் சயா 
தின புத். இிரராயிருக்கறோமென்பது. 

1. இப்போது நான் சொல்லுறெதா 

வது : சுதந்தாவாளி எல்லாத்துக்கும் 
எஜமானாயிருந்தும், ௮வன் சிறுபிள்ளை 
யாயிருக்குமட்டும் அவனுக்கும் Hy 
மையானவனுக்கும் வித்தியாசமில்லை. 

  
2. தன் பிதாவினால் குறிக்கப்பட்ட 

காலம் வனாக்கும், ௮வன் விட்டு விசா 
ரணைக்காரருக்கும், STALIN SHS LD 
கம்ப்பட்டி ரக்கிறான். 

5. அத்தன்மைபோல, நாமும் சிறு 
வர்களாயிருக்கும்போது இவவுலகத் 

இன் பஞ்ச பூதியங்களுக்கு அடிமைப் 
பட்டவர்களாயிருந்தோம், 

4, இப்படியிருக்க, நாம் புத்திர சுவி 
காரத்தை அடையும்படி. நியாயப்பிர 
மாணத்துக்குக சீழ்ப்பட்டவாகளை மீ 

ட்டுக்கொள்ளத்தக்கதாக, 

5. காலம் நிறைவேறியபோது ஸ்தி 
ரியினிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாயப்பிர 
மாணத்துக்குக் கீழைப்பட்டவருமான 
தம்முடைய சுதனை சர்வேசுரன் ௮னு 
ப்பினா். (அருள். 1-12.) 

0. அல்லாமலும் நீங்கள் புத்திராக 
ளாயிருக்கிறபடியால் சர்வேசுரன் அப் 
பா, பிதாவே என்று கூப்பிடுகிற தம் 
மேடைய சுதனுடைய இஸ்பிரீத்துவை 
உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார், 
(உசோ. 8-15.) 

7... ஆதலால் இப்போது (உங்களில்) 
எவனும் வஅஅடிமையாயிருக்கிறதில்லை, 
பு த்திரனாயிருக்கரான். புத்தரனாகில், 
சாவேசுரனுடைய சுதர்தானுமாயிருக் 
Bap er. 

8. முற்காலத்தில்நீங்கள் சாவேசுரனை 
௮றியாதிருந்தபோது, சுபாவமாயத் 
தேவர்களல்லாதவர்களுக்கு ௮டிமைக 
ளாயிருந்தீர்கள் என்பது மெய்யே. | 

| 

| 
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9. இப்பொழுதோ, நீங்கள் சர்வே 
சுரனை அ.றிர்திருக்கிறதுந்தவிர, அவரா 

லே அ௮றியப்பட்டவர்களுமாயிருக்கக் 
கொள்ள, பலவினமும் வெறுமையுமா 
ன பஞ் இதயங்கள் பாரிசமாய் மறு 
படியும் இரும்), அவைகளுக்கு இன் 
னமும் அ௮டிமைப்பட விரும்புகிறதெப் 
படி? ் 

10. சாட்களையும், மாதங்களையும், 
காலங்களையும், வருஷங்களையும் ௮௪ 
ரித்துக்கொண்டு வருகிறீர்களே, (கொ 
லோ. 2-16-30.) 

  
11. நான் உங்களுக்காக உழைத்தது 

விணாய்ப்போயிற்றோவென்று உங்களை 

ப்பற்றிப் பயந்திருக்கிறேன். 

1.2, கான உங்களைப்போலானேனே. 
சகோதரரே, நீங்கள் என்னைப்போலா 
ங்களென்று உங்களை மன்ஞுடுகிறேன். 

௫௧கள் எனக்கு ஓர் குறையும் செய்ய 
வில்லை. 

18. துவக்கத்தில் கான் உங்களுக்குச் 
சுவிசேவூத்தைச் சரீர பலவீனத்தோ 
டே அறிவித்தேனென்று அுறிந்திருக் 
கிறீர்கள். ஆகிலும் என் சரீரத்தில் 
உங்களுக்குச் சோ தனையாயிருந்ததினி 
மித்தம், 

14. நீங்கள் என்னைப்புறக்கணியா 
மலும் ுரோடியாமலும் சாவேசுரனு 
டைய தாதனைப்போலவும், யேசுக்கிறீ 
ஸ்துகா தரைப்போலவும் என்னை ஏற் 
அுக்கொண்மர்கள். 

  

    

lo. அப்பொழுது உங்களுக்குண் 
டாயிருக்ச ஆனந்தம் எங்கே? உங்கள் 
கண்களைப் பிடுங்கி எனக்குக்கொடுக்கக் 
கூடுமானால், அவைகளையும் கொடுத்த 
ருப்பீர்களென்று நானே உங்களுக்குச் 
சாட்சியாயிருக்கிறேன். 

10. உங்களுக்கு கான் உண்மையைச் 
சொல்லி உங்களுக்குச் சத்துராஇயா 
னேனோ? 

17. Saran உங்களுக்குக் காண் 
பிக்கிற அன்புவைராக்கியம் நல்ல கருத் 
தோடு காண்பிக்கிற தல்ல. ஏனெனில் 
அவர்கள்மட்டில் ரீங்கள் ௮ன்புவைராக் 
கியமாயிருக்கும்படி. உங்களை (எங்களி 
டத்தினின்்.று) பிரிக்கத் தேடுகிரர்கள், 

18. கான் உங்களோடிருக்கும்போ து 
மாத்திரமல்ல, எப்போதும் ஈன்மையில் 
நன்மையை நாடி. நடங்கள். 

19. என் &று பிள்ளைகளே, கிறீஸ்: 

துகாதர் உங்களில் உருவாகுமட்டும் 
நான் மறுபடியும் பிரசவவேதனைப்படு 

BC men. 

20. கான் உங்கள் விஷயத்தில் சந் 
தேகப்படுகிறபடியால், இப்போது கான் 
உங்கள் நடுவில் வக்இருந்து, வேறு வகை 
யாய்ப் பேசக்கூடுமானால் தாவிளை. 

21. தியாயப்பிரமாணத்துக்குக் £ழ்ப் 
பட்டிருக்க விரும்புகிறவர்களே, நீல் 
கள் நியாயப்பிரமாணத்தை வா௫ித்த 
தில்லையோ வென்று எனக்குச் சொல் 
லுங்கள், 

  

3-9. பஞ்சபூதியங்களென்பது இவ்விடத்தில் வெளியாசாரச் சட௩குகளாம். 

10. கலாத்தியர் மாதங்களையும் சாட்களையும் வருவங்களையும் ௮.நுசரித் த, ௮2௧ 

ளில் லத ௮.இர்ஷ்ட சாளென்றும், சிலது கெடுதியானதென்றும் எண்ணி, அதன்படி ஈட 
ந்துவர் தஇனால் இந்த வசனத்தில் அர்ச். சின்னப்பர் அவர்களைக் கண்டிககிருர். ஆனால், 
இறீஸ் துவர்கள் வாரத்தில் வெள்ளி சணி காட்களையும் வருஷத்தில் பத்பல இருநாட்களை 
யும் ௮ நுசரிச்கவொண்ணாது என்று சொல்லுற இல்?ல. 

12. முன்னே உங்களைப்போல் நானும் பழைய ஏற்பாட்டு முறைமைகளையெல் 
லாம் ௮நுசரித்துக்கொண்டு வந்தேன். அனால், யேசுநாதனைப் பற்றிக்கொளளும்படிக்கு 

இவையெல்லாம் விட்டுவிட்டேன். நீங்களும் அப்படி, செய்யுங்களென நர்த்தமாம். 

  
 



  

24. அபிரகாமுக்கு இரண்டுகுமாரர் 
இருர்தார்களென்று எழுதியிருக்கிறது. 
ஒருவன் அடிமையானவளிட த்தில் பிற 

| நதவன், ஒருவன் சுயாதீனழுள்ளவளி 
டத்தில் பிறந்தவன். (ஆதி. 10-15; 
21-2.) ட 

28. அடிமையானவளிடத்தில் பிறக 
தவன் மாம்சத்தின்படி பிறந்தான்; ௪ 
.யாதீனமுள்ளவளிடத்தில் பிறந்தவன் 
-வாக்குத்தத்தத்இின்படி பிறந்தான். 

24. இவைகள் ஒட்டுவமைகளாகச் 
' சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஏனெனில் 
அவ்விரண்டு ஸ்திரிகளும் இரண்டு ஏற் 
-பாடுகளாம். ஒன்று சீனாய்மலையில் உண் 
டாக, அடிமைத்தனத்தில் புக்திரரை 
உற்பத்தியாக்குகறது. அது ஆகார் 
என்பவளாமே. 

  

25. எனெனில் ௪ீனாய் என்பது ௮ர 
பிய தேசத்தின் மலை. 9g இப்பொ 
முது இருக்கிறதும், தன் மக்களோடு 
அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாயிருக்கிறது 
மாகிய எருசலேமுக்கு ஒப்பிடப்பட்டி 

GFF ng. 
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மூள்ளவள். அவள்தான் ஈம்முடைய 
தாய், 

27. அ௮தைப்பற்றித்தான் : பிள்ளைக 
ளைப்பெருத மலடியே, மகிழ்ச்சியாயிரு, 
பிரசவிக்கா கவளே, ஆனர்தங்கொண் 
டெழுந்து ஆர்ப்பரி ; ஏனெனில் புருவ 
னுள்ளவளைப்பார்க்கிலும் கைவிடப்பட் 
டவளுக்குப் புத்திரர் ௮கேகர் என்று 
எமுதியிருக்கின்றது. (இசை, 54-1.) 

26. சகோதரரே, நாம் ஈசாக்கைப் 
போலவாக்குத்தத்தத்தின் புத்திராயி 
ருக்கிறரோம். (உரோ. 9-8,) 

29, ஆகிலும் மாம்சத்தின்படி பிறந் 
தவன் இஸ்பிரீத்துவின்படி பிறஈ்கவனை 
௮ப்போ.து எப்படி துன்பப்படுக் 

தினானோ, இப்போதும் அப்படியே 
ஆகிறது. 

80. ஆகிலும் வேகம் இதைப்பற்றிச் 
சொல்லுகறதென்ன? அடிமையையும் 
அவள் குமாரனையும் துரத்திவிடு, ஏ 
னெனில் அடிமையின் புத்திரன் சுயா 
தீனமுள்ளவளுடைய புத்தாரனோடே 

  
சுதநர்தரவாளியாய் இரானென்று சொல் 20. உன்னதத்திலிருக்கிற othe 
கிற. (ஆதி. 21-10.) லேமாகிய மற்றொருத்தியோ சுயா ன   

  

30-31. அ௮பிரகாழுச்கு இரண்டு மனைவிகள் இருந்தார்கள். சுயானமுள்ள சாரா 
ளும் அடிமையாயிருந்ச ஆகாருமாம். ௮ரத ஆகாரொென்பவள் இஸ்மாயேல் என்ற புத்இர 
னைப் பெற்றாள். அனால் ௮வன் வாக்குத்சக்சச்கின் படியல்ல, சுபாவச்இன்படி. பிற 
ந்சவன். சாராளோவெனில் சுபாவமாய் மலடியாயிருக்கையில் வாக்குத்கத்தத் இன்படி 
ஈசாக்கைப் பெற்றாள். சலெகாலத்துக்குப் பிறகு சுபாவச்இன்படி பிறக்க இஸ்மாயேல் வாக் 
ச்சுச்சத் இன்படி பிறக்க ஈசாக்கை அடித்துச் துன்பப்படுக்ிதினபோது இஸ்மாயேலையும் 
அவன் சாயையும் துரத்இவிடும்படி சர்வேசுரன் கற்பித்தார். இதுவே சரித்தாம். இதிலே 
அடங்கியிருக்க உவமையாவது : அபிரகாமுடைய இரண்டு கலியாணம் : இரண்டு உடன் 
படிக்கை. அவ்விரு மனைவிகள் : பழைய ஏற்பாடும், புதிய ஏற்பாடுமாம், ௮௧ இரண்டு 
தாய்மாரிடம் பிறந்த பிள்ளைகள் : யூதர்களும் இறீஸ் துவர்களுமாகயெ இரண்டு சேவ பிரஜை 
களாம். அபிரகாமூடைய முதல் விவாகம், சர்வேசுரன் யூதர்களோடு செய்த பழைய ஏற் 
பாட்டின் உடன்படிக்சை,. அடிமையாயிருக்ச ஆகாசொன்பவள் சீனாய்மலையில் சர்வேசுரன் 
யூசர்களுக்கு மோயீசன் கையில் கொடுச்சு வேசப்பிரமாணமாம். ௮து அடிமைகளைப் 
பிறப்பிச்சற த. ஏனெனில் அடிமைகளை ஈடத் துருப்போல அரதப் பிரமாணம் யூதர்களை 
ஈடத்திச்கொண்டுவந்தத. அ௮பிரகாம் சுயாசினமுள்ளவளோடு செய்க மற்றொரு கலியாணம் 
வாக்குச்சத்சச் இன்படி மனுஷர்களைப் பசாரின் அ௮டிமைத்தனத்தினின்று விடுவித்து, 
சுயாதினர்களாக்குற சுவிசேஷப் பிரமாணமாம். சாராளிடம் பிறக்ச ஈசாக்கு யாரொன் 
ரூல் வாக்குத்தச்சத்தின் பிள்ளைகளாயெ இறீஸ்துவர்களாம். அசைப்பற்றித்தான் இறீஸ் 
துவர்கள் ௮பிரகாமுடைய ஞானப் புத்.இரரும் வாக்குத்தச்.ச,த் இன் பிள்ளைகளும் என்னப் 
UOR@iser. ஆனால் அப்போது இஸ்மாயேல் ஈசாக்கையும் ௮வன் தாயையும் பகை துத் 

  
   



    

496 கலாத்தியர் 5-ம் இஇகாரம். 
  

31. ஆதலால் சகோதரரே, காம் ௮டி | 4. கியாயப்பிரமாணத்தினாலே நீதிமா 
மையானவளுக்குப் பிள்ளைகளாயிரா | ன்களாகத் தேடுறெ நீங்கள் இறீஸ்து 
மல், சுயாதீனமுள்ளவளுக்கே பிள்ளைக | நாதரை இழந்து, இஷ்டப்பிரசாதத்தி 
ளாயிருக்கிறோம். அந்தச்சுயாதீனத் | னின்று சவறிவிமுஈ்தீர்கள். 

BOGS கிறிஸ்துநாதர் ஈம்மை விடுவிச். 5, நாங்களோ நீதியை வடைவோமெ 
தார். ன்று இஸ்பிரீத்துவிதா மூலமாய் விசுவா 

3-ம். அதிகாரம். ச.த்இனால் கம்பிக் கா PE GEEC Ht. | 

6. எனெனில் கிறீஸ் து யேசுகா தரிடத் 
விசுவாசிகளுக்குரிய சுயா$னே த்தில் நிலை | இல் சிரேகத்தினால் சரியைகளைச் செய் 

நிற்கும்படி. புத்திசொல்லி, மாம்சத்தினா | யம் விசுவாசமேயன்றி, விருத்தசே.தன 
லும் இஸ்பிர்சத் துவினாலும் al) Zar & ல மும் விருத்தசேதனமில்லாமையும் பிர 
ன்கள் என்னவென்று காட்டுகிறார், யோசனப்படாது, (1. Oar. 7-19.) 

1. நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்த 7. நீங்கள் ஈன்ராய் ஓடினீர்களே ; 
னத்தின் நுகத்துக்குக் 8ழ்ப்படாமல் | சத்இயத்துக்குக் சழ்ப்படியாதபடிக்கு 
நிலை நில்லுங்கள். உங்களைத் தடுக்தவன் யார்? 

2. இதோ, நீங்கள் விருக்கசேகனம் 3, இந்தப்போ கனை உங்களை அழைக 
பண்ணிக்கொள்வீர்களாகில், இறீஸ்து கறவரிடத்திலிருக்து உண்டானதல்ல. 

நாதரால் உங்களுக்கு ஒரு பியோசன 9. கொஞ்சம் புளிக்காரம் பிசைந்த 
மூமிராதென்று சின்னப்பனாகிய கானே | மாமுழுமையும்  கெடுத்துப்போடுக 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். (௮ப். றது, (1. கொ. 5-0.) 

15-1.) 10. நீங்கள் வேறுவிதமாய் எண்ண 
£ மேலும் விருத்தசேதனம் பெறு | மாட்டீர்களென்று நான் உங்களைக்குறி 

இற எர்த மனுஷனும் கியாயப்பிரமாண ' த்துக் காக்கரிடத்தில் நம்பிக்கையாயி 
முழுவதையும் ௮ நசரிக்கக்கடனாளியா | ருக்கிறேன். உங்களைக் கலகப்படுத் 
யிருக்கிறுனென்று அவனுக்கு மறுபடி | தூகிறவன் எப்படிப்பட்டவனானாலும் 
பும் நிச்சயமாய்ச்சொல்லுகறேன். ஆக்கேத் தீர்ப்பையடைவான்.     
துன்பப்படுச்தின தபோல திருச்சபையின் துவக்கத் இலிருந்த யூசர்கள் கிறீஸ் தவர்களையும் 
சுவிசேஷத்தையும் பகைத்துக் துன்பப்படுச்இக்கொண்டு வந்தார்கள், ஆதலால் அபிரகாம் 
இஸ்மாயேலையும் அவன் தாயையும் துரத்திவிட்ட துபோல சர்வேசுரன் யூசர்களையும் 
பழைய பிரமாணத்தையும் விலக்கிவிட்டாரொன்று அர்த்தமாம். 

  

2. யேசுகாதர் பாடுபட்டு ஈம்மை இரட்சித்த நாள் தொடங்கி, விருத்தசேதனம் யூதர் 
களுக்கும் அஞ்ஞாணிகளுக்கும் ௮வசரமில்லாத காரியமென்பது மெய்யே. ஆூலும் யூதர் 
களுக்குள்ளே விருத்தசேசனமானது ஜாதி முறைமை போலிருந்ததினாலே அவர்களுக்கு 
அது விலக்கப்படவில்லை. அசைப்பற்றித்தான் ஈடபடி ஆகமம் (0-ம் ௮இ. 2-ம் வசனச் 
தில் சொல்லிய வண்ணம் அர்ச். சின்னப்பரின் 2ஷனாடிய தீமோச்சேயு என்பவருடைய 
தாயார் யூக்குலச்சாளான இனால், அர்ச். ன்னப்பர் அவருக்கு விருத்தசேதனம் செய்வித் 
தார். அனால் கலாச்இியர் அப்படியில்லாமல் அஞ்ஞான த்திலிருந்து ஞானஸ்கானம் பெற் 
ஐவர்களானபடியால் அவர்கள் விருத்சசேதன த்சைப்பெறும்போது ஜாதி முறைமையைப் 
போலல்ல, சனாயேற்றத். துக்கு அவசியமான முறைமையைப்போல் ௮தைப் பெறுவார்கள். 
கள்ளப்போதகர்களும் அப்படியே அவர்களுக்குப் போஇத்திருந்தார்கள், ஆனால் கரை 
யேற்றத்துக்கு விருச்சசேசனம் அவசரமென்று விசுவாசிகற.து யேசுகாதனாப்பற்றும் 
விசுவாசத்துக்கு முழுதும் விரோதமாயிருக்றெபடி.யினாலே, அப்படி. விசுவாசிக்றெவர்கள் 
யேசுகாசரால் உண்டாகிற இரட்சணியத்தை இழந்து போரொர்களென்றும் யேசுகாதரால் 
அவர்களுக்குப் பிரயோசனமில்லாமல் போ ௫றதென்றும் ௮ர்ச். சின்னப்பர் சொல்லுொர்.     
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தை நான் இன்னம் ' பிரசங்கெறேனா 

இல், ஏன் இன்னம் உபாஇக்கப்படுகி 
. றேன். அப்படியானால் லுவையைப் 
பற்றிய இடறல் ஒழிந்துபோயிருக்கு 
மே. (1. கொ. 1-23.) 

19. உங்களைக் கலகப்படுத்துறெவர் 
கள் வெட்டுண்டுபோனாலும் தாவிளை. 

13. சகோதரரே, நீங்கள் சுயாதீனத் 
அக்கு அ௮ழைக்கப்பட்டிருக்கிறிர்கள். 
ஆயினும் இந்தச் சுயாதீனத்தைச் Fr 
இச்சைகளுக்கு ஏதுவாக்காமல், ஞான 
சிநேக கீஇனால் ஒருவருக்கொருவர் 

ஊழியஞ் செய்யுங்கள்.       
ட. 14, எப்படியெனில் உன்னைச் நே 
இக்குமாப்போல, உன் பிறனையும் கே 
இப்பாயாக என்கிற இந்த ஓரே வாக் 
இய த்இல் நியா பப்பிரமாணம் முழூமை 
யும் நிறைவேறுகிறது. (லேவி, 19-18; 
மத். 22.30; உரோ, 18-8.) 

15. நீங்கள் ஒருவரொருவனாைக் கடி.த் 
துப் பட்டுத்சாீகளோ, எச்சரிக்கை ; 
ஒருவர் ஒருவரால் அதைந்துபோலிர 
க ள்.   

16. ஆகையால் கான் உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிற தாவது: இஸ்பிரி ச gay 5H 
ஏற்றபிரகாரம் நடந்துகொளளுங்கள். 
அப்போது மாம்ச இச்சைகளை நிறை 
வேற்றமாட்டீர்கள். (1. இரா. 25-11.) 

.. ]7. எப்படியெனில் மாம்சம் இஸ்பி 
ரீத்துவுக்கு விரோகமாயும், இஸ்பிரீ 
த்துமாம்சத்துக்கு விரோதமாயும் இச் 
'சிக்கிறது. உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட 
வைகள் எவைகளோ, ௮வைகளை நீங் 

(கள் செய்யாதபடி இவைகள் ஒன்றுக் 
கொன்று விரோதமாயிருக்கின்றன. 

ர சகோதரரே, 1, விருச்தசேதனத். 

யவைகளாம். இப்படிப்பட்டவைகளைச் | 

"கள் மாம்சத்தை அதின் துர்க்குணங்க   
  

18. இல்பிித்துலிஞல் டத்தப்படு 
OB i son Boy, நீங்கள் 'நியாயப்பிரமா!. 

ணத்துக்கு உட்பட்டவர்களல்ல. 1. 

19. மாம்சத்தின் இரியைகள் பிரதி! 

யக்ஷமாயிருக்கின்றன; ௮வைகளாவன? 
விபசாரம், வேசித்தனம், ௮௬9) காம 

விகாரம், .. 
0. விக்ரெக ஆரா.களை, ல்லிுனி। 

யம், பகைகள், வாக்குவாதம், கோபக் 

கள், சண்டைகள், COATT CBU BA, | 
பிரிவினைகள், பதிதத்தனங்கள்,  - |       

. ௪ ௫ 6 / ¢ . , 1 

21. காய்மகாரங்கள், கொலைகள், குடி. 
வெறிகள், சகளியாட்டுகள் இவை முதலி 

செய்கிறவர்கள் சர்வேசுரனுடைய 
இராச்சியத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொள் 
ளமாட்டார்கள் என்று முன் சொன்ன 
துபோல் இப்போதும் உங்களுக்குச் 
சொல்லுகேன். (1. கொ. 6-9.) 

2. இஸ்பிரித்துவின் கனிகளேதென் 

na ் பரம அன்பு, சந்தோஷம், சமா 

தானம், பொறுமை, தயாளம், நன்மை 

தீதனம், சப்பு, 
28. சாந்தம், விசுவாசம், ௮டக்கு | 

வொடுக்கம், இச்சையடக்கம், நிறை 
கற்பு இவைகளாம். இப்படி.ப்பட்டவை 
களுக்கு விரோ தமான பிரமாணமில்லை. 

24. கிறி ஸ்துகா தருடையவர்கள் தங் 

  

ளோடும், இச்சைகளோடும் சிலுவை 
யில் அறைந்இருக்டெர்கள். | 

95. நாம் இஸ்பிரீத்.துவினால் ஜ்லிக்க 
நேமா இல், இஸ்பிரித்துவுக்கேற்றப டி. 
உடக்சவும்கட் வாம், 

      
20. விண் மகிமையை விரும்பா மலும், 

ஒருவருக்கொருவர் கோபமூட்டாம 
லும், ஒருவாமேலொருவர் பொருமை 
கொள்ளர்மலும் இருக்கக்கடவோம். 

  

'அர்ச். சின்னப்பர் சொல்லுூரொர், 
12. உங்களைச் கலகப்படுத் துறெவர்கள் வெட்டுண்டுபோனாலும் தாவிளையென்று 

ஆனால் எவ்விதமாய் வெட்டுண்டுபோவதைக்குதித்து 
'சொல்லுகருன்று விளங்குகிற இல்லை. வேதபாரகரில் இலர் திருச்சபையிலிராஈ் ஐ கெட் | 
்டுண்டு அதாவது சபிச்கப்பட்டுப் பிரிக்கப்பட்டால் தாவிளை என்றென்றும்; வேறு சிலர். 
அவர்கள் சரீரம் முதலாய் வெட்டுண்டு பிளந்துபோனாலும் தாவிளை rene ame 

| சொல்லுடுர்கள். வாசிக்கிறவன் தெரிந்து கொள்ளக்கடவான். ‘   
    

—



  

  

  

  

  

| sari 
fe eprint emia me rice rn 

ரர் (ம் அதிகாசம். . ப் 

  

  

Craw, தாழ்ச்சி மு தலியவைகளைப்ப ற்றிப் 
போதித்து, தாம் யேசுகாதருடைய சிலு 
வையில் மாத்இரம் மகிமை பாராட்டுவ 
தாகச்சொல்லி நிருப.த்தை முடி.க்கருர், 

1. சகோதரரே, ஒரு மனிதன் கிளை 
।யாமல் யாதொரு குற்றத்தில் ௮கப்பட் 
டால், ஞானவான்களாயய நீங்கள் சாக் 
தீ குண த்தோடு அப்படிப்பட்டவனு 
க்குப் பு தீதிசொல்லுங்கள். ஆனால் 
சோ தனையில் நீயும் அ.கப்படா தபடிக்கு 
உனமட்டில் கண்ணுண்டாயிரு. 

2. ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சும 
ந்துகொள்ளுங்கள். இவ்விதமாய்க் இறீ 

| ஸ்துகாதருடைய கட்டசாயை நிறை 
Caro pal i sar. 

3. அ௫லும் ஒருவன் தான் ஒன்றுமில் 
லாதிருக்கையிலே தன்னை ஒரு பொரு 
ட்டாய் எண்ணினால், தன்னைத்தானே 
மயக்கிக் கெடுக்கருன். 

4, வனவன் தன்தன் இரியைச 
ளைப்பரிசோதித்துப்பார்க்கக்கடவான். 
அப்போது அவனுக்கு மற்றவர்களைப் 
பார்ப்பதினாலல்ல, தன்னைத்தான் பார் 
ப்பதினால் மசமையுண்டாகும். 

5. எனெனில் ஓவவொருவனும் தன் 
தன் பாரத்தைச் சுமக்துகொள்வான். 
(1.கொ. 8-8.) 

6. இதன்றியே, Cag உபதேசம் 
கேட்கிறவன் தனக்கு உபதேசஞ்செய் 
இறவனுக்குத் சனக்குள்ள ஈன்மைக 
ளில் பங்களிப்பானாக, 

சா 7. மோசம் போகாதேயுங்கள். 
வேசுரன் ஈகைக்கப்படுகிறவரல்ல. 

8. மனுஷன் எதை லிதைத்திருப் 
பானோ அதையே அறுப்பான். தன் 
மாம்சத்தில் விதைக்கறெவன் மாம்சத்தி 
லி ந்து அழிவை அறுப்பான், ஞான 
தீதில் விதைக்கிறவன் ஞானத்திலிரு 
oe நித்திய சிவியத்தை அறுப்பான்.   

9, ஆகையால் ஈன்மை செய்வதில், 
சோர்க்துபோகாதிருப்போமாக, னெ. 
னில் காம் சோர்ந்துபோகாதிருர்தால், 
தச்ககாலத்திலே. பலனையறுப்போம். 
(2. தெ௪. 53-18.) ன உ 

10. ஆனதால் ஈமக்குக் காலமிருக் 
கும்போதே, எல்லாருக்கும், விசேஷ 
மாய் விசுவா௫க் குடும்பத்தாருக்கும் 
நன்மபைசெய்வோமாக, 

11. என் கையினால் எப்படிப்பட்ட 

நிருபம் உங்களுக்கு எழுதினேனெ 
ன்று பாருங்கள். 

12. மாம்சத்தின்படி. மற்றவர்களுக் 
குப் பிரியப்படத்தேடுறெவர்கள் எவர் 
களோ, அவர்கள் கறீஸ்துநா தருடை.ய 
வலுவையினிமி தீதம்வரும் துன்பத்தை 
௮ நுபவியா தபடி.க்கே நீங்கள் விருத்த 
சேதனம் பண்ணிக்கொள்ளவேண்டு 
மென்று உங்களைக் கட்டாயம்பண்ணு 
இருர்கள், 

18. ஏனெனில் விருத்தசேதனம் 
பெற ற் றிருக்கிறவர்களும் கியாயப்பிரமா 
ணத்தை ௮ சரியா இருக்கிறார்கள். 
அனால் அவர்கள் உங்கள் மாம்சத்தில் 
ம௫ூமை பாராட்டும்பொருட்டு நீங்கள் 
விருத்தசேதனம் பண்ணிக்கொள்ள 
வேண்டுமென்று cpio @api sar. 
(உசோ. 2-93.) | 

14. கானே கம்முடைய ௮ண்டவ 
ராகிய யேசுக்கிறீஸ்துகா தருடைய சிலு 
வையிலன்.றி, வேறரொன்றிலும் மேன் 
மை பாராட்டாதிருப்பேனாக, அவர் 
வழியாய் உலகம் எனக்குச் சிலுவை 
யில் ௮றையுண்டிருக்கிறது. கானும் 
உலகத்துக்குச் சிலுவையில் ௮றையுண் 
டிருக்கறேன். 

15. யேசுக்கறீஸ்.துநா தரிடத்தில் விரு 
த்தசேதனத்தினலும் காரியமில்லை ; 
விரு சதசே சனமில்லாமையினாலும் கா 
ரியமில்லை. ஈவமான ருஷ்டி யினாலே 
காரியமாகிறது. (2, கொ, 5-17.) . 
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“. 16. இந்சப்பிரமாணத்தின்படி 514 
'இறவர்கள் எவர்களோ அவர்களுக்கும், 
கடவுளுடைய  இஸ்ராயேலருக்கும் 
சமாதானமும், கிருபையும் உண்டாவ 
தாக, 

17. இனிமேல் ஒருவனும் என்னைத் 
அுன்பப்படுத்தவேண்டாம். ஏனெனில் 
ஆண்டவராகிய யேசுவினுடைய அடை.   

யாளங்களை நான் என் சரீரத்தில் தரித் | 
துக்கொண்டிருக்கறேன். (2, கொ,| 
4-10.) | 4 

18, சகோதரரே, நம்முடைய yom 
டவராகிய யேசுக்கிறிஸ்துகாதருடைய 
இஷ்டப்பிரசாதம் உங்கள் ஆத்துமத் 
தோடுகூட இருக்கக்கடவதாக, 

ஆமென். 

  

யைக்குதித்தாவது பேசுகிருமொன்றதியவும். 

16. கடவுளுடைய இஸ்ராயேல் என்பது அபிரகாமின் சுபாவ புத்திர்களாயெ 

யூதர்களல்ல. ஆனால் விசுவாசத்தினால் அவருடைய புத்.திரர்களாகய றீஸ்்துவர்களாம். 

17. யேசுசாதருடைய (இிருக்சாயங்களின்) அடையாளங்களை என் சரீரத்திலே தரித் | 
துக்சொண்டிருக்கிறேனென்று அர்ச். சின்னப்பர் சொல்லும்போது 2-ம் கொரிந்தியர் 11- 
ம் ௮இகாரம் 24-ம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிற துபோல, ௮வர் யேசுகாதனாப்பற்திக் கல் 
லால் எதியப்பட்டும், வாரினால் அடிபட்டும் ௮டைந்த காயங்களைப்பற்தியாவத, யேசுநாத 

னாக்குறித்துச் தாம்தாமே தம்முடைய சரீரத்தை ஒறு த் துக்கொண்டுவருகிற தவக்கிரியை 
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பாயிரம். 

எபேசு நகரமானது சின்ன அரியாவின் பிரதான பட்டணமாம், கர்த்தா 

அவதாரத்தின் 00-ம் ஆண்டில் அர்ச். சின்னப்பர் உரோமாபுரியில் சறையி 

லிருக்கும்போது எபேசியருக்கு இந்த நிருபத்தை எழுதினார். மூன்று வருவ 

மளவும் இரவும் பகலுமாக ௮வர் மிகுந்த பிரயாசப்பட்டு ஏற்படுத்திய இந்தச் 

சபையை விசுவாசத்தில் உறுஇிப்படுத்தவும் யேசுக்றிலஸ்துகா தரைப்பற்றிய 

உர்ஈதமான தேவரகசியங்களின் அுறிவில் ௮வர்கள் தேறவும் வேண்டுமென்று 

இதை எழுதினா, கையால் ௮வர் எழுதிய மற்ற கிருபங்களைப்பார்க்க இநத 

நிருபம் ௮திக சிறந்த வாக்கியங்களும், உயாந்த அர்த்தங்களும் உள்ளதுமாய் 

மனிதருடைய வாக்குக்கெட்டா ததும் சம்மனசுகளுக்குரியதுமாய் இருக்கின் 

றது. முதல் மூன்று அதிகாரங்களில் நித்திய ௮ழைத்தலையும், யேசுராதரு 

டைய மாணத்தினால் உண்டாகிய இரட்சண்ணியத்தையும், புறஜா தியாருடைய 

அழைத்தலையும், புறஜாஇயாரகளுக்காக விசேஷமாயத் தாம் அப்போஸ்தல 

ராக ஏழ்படுத்தப்பட்டி HEB VEO FULD, WHY மூன்று அதிகாரங்களில் அவனவன் 

தன்தன் அந்தஸ்தில் ௮நுசரிக்கவேண்டிய பிரதான புண்ணிய ஓழுச்சங்களை eee ் TS அ ஒழி 

புங்குறித்துப் பேசுர, 

  

601



  
  

| yerCurar gsertrer அர்ச், சினனப்பர் 

எபேபசியருக்கு 

எழு 5 ws 

முதல் அதிகாரம். 

இறீஸ்துமாதர் வழியாகச் சர்வேசுரன் ஈமக் 
களித்த ஈன்மைகளுக்காக ஸ்தோச்தரஞ் 
செய்து, யேசுநாதராத் சேவ பிதா மரித் 

தோரினின்று எழுப்பி, தஇருச்சபைச் 

குதி தலைவராகச் சசாகாலமும் தமத; 

வலது பாரிசத்தில் உட்காரச்செய் திருக் 
இராரொன்று படிப்பிக்இருர். 

ர. தேவ இத்தத்தினாலே யேசுக்கிறி 
ஸ்துகாதருடைய அ௮ப்போஸ் தலனாகிய 
சின்னப்பன் எபே௫லுள்ள அர்ச்க்கப் 
பட்ட சகலருக்கும், யேசுக்கறீஸ் துகா 
தரிடத்தில் விசுவாசமுள்ள வர்களுக் 
கும் (எழுதுகறதாவத): 

  

2. நம்நுடைய பிதாவாகிய சர்வே 
சுரனாலும், கர்த்தராகிய யேசுக்கிறீஸ் 
துவினாலும் உங்களுக்கு இஷ்டப்பிரசா 
தீமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக, 

3. நம்முடைய கர்த்தராகிய யேசுக் 
இறீஸ்துவின் பிதாவாகிய சாவேசுரன் 
ஸ்தோத்தரிக்கப்படுவாராக, ௮வர் கிறி 
ஸ்துகாதரில் ஈம்மைப் பாலோகத்துக் 
காக எல்லா ஞான அர்வா கத்தின 

நிருபம். 
    

  

லும் அ£ர்வதித்திருக்கிரர். (2. கொ. 

1. இசா, 1-8.) 

A, அவருடைய சமுகத்திலே நாம் 
பரிசுத்த தரும் மாசத்றவர்களுமாய் இரு 
க்கும்படிக்கு ஈம்மை ௮வர் ௮ன்போடு 
கிறீஸ் துநா தரிடத்தில் உலக சிருஷ்டிப் 
புக்குமுன்னே தெரிந்துகொண்டபடி 
யே  (பாலோசுத்துக்காக எல்லா ஞான 
Pian கத்தினாலும் ஈம்மை Bris 

தீதிருக்கிரர்.) 

9. அன்றியும் அவர் தமது இருவுள 
நோக்கத்தின்படி தம்முடைய வரப்பிர 
சாதத்தின் மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக 
யேசுக்கிறீஸ் துமூலமாய் நம்மைத் தம 

க்குச் *லிகாரப்புத்காக முன்னியம 
கம் பண் 

6. HOS 'வரப்பிரசாதத்தைக் கொ 
ண்டே தம்முடைய பிரியகுமாரனி 
டத்தில் நம்மைத் தமக்கு உகந்தவர் 
களாக்கினார். 

7. அவருடைய வரப்பிரசாதப் பெரு 
க்சத்தின்படியே இவருடைய இரத் 
தத்தால் ஈமக்கு இவரிடத்தில் பாவப் 
பொறுத்தலாகிய இரட்சணியம் உண் 
டாயிருக்கிறது. 

  

1... எபேசு ஈகரம் சின்ன ஆரியாவின் மகா பேர்போன அறை மூகப்பட்டணமாம், 
இதில் உலகத்திலுள்ள ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்ருடிய தியானா என்னும் பொய்ச் தேவதை: 
மீன் * கொவிலிருச்சத். 
  

    
 



| Boys es 

“ ஏபேசியர் Lib oPernd. 
  Wn 

உ அந்த துப அவர் 

ஏராளமா ய்ப் பொ | எங்களிட த்தில் 

| ழிந்து, 

நிறைவேறும்போது பரலோகத்திலுள் 
ளவைகளும், 'பூலோகத்திலுள்ளவைக 
ளுமாகிய சகலத்தையும் கிறீஸ் தவுக் 
குள் புதப்பிக்கவேண்டுமென்.று, தம் 
முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி. தம 
க்குள் தீர்மானித்திருக்த தமது இரு 
வுள இரசசயத்தை எங்களுக்கு அறி 
வித்தார், (கலாத். 4-4; கொலோ. 
1-18.) 

11. இறீஸ்துகா தர்மேல் முன்னே ஈம் 
பிக்கை வைத்தவர்களாகிய நாங்கள் 
அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியா 
யிருக்கும்படியாய், 

12. தமது திருவுள த்தின் அலோச 
ளைக்கேற்கச் சகலத்தையும் நடப்பிக் 
கிற அவருடைய தீர்மானப்படி நாக 

கள் முன்நியமிக்கப்பட்டு, அவருடைய 
சுதந்தரமாக அவருக்குள் ௮மைச்கப் 

பட்டிருக்கிறோம். 

18. கீக்களும் உங்கள் இரட்சணியத் 
தின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வாக்கி 
யத்தைக்கேட்டு, விசுவாசித்தபோ.து 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட இஸ்பி 

ரீத்துசாந்துவினால் அவருக்குள் முத்தி 
ராயிடப்பட்டீர்கள். 

  
  . 14, சர்வேசுரன் தமது மகிமைக்குப் 
புகழ்ச்சயாகத் தமக்குச் சொர்தமாக்கி 
க்கொண்டவர்களைப் பூரணமாய் Bre 
சிக்குமளவும் இஸ்பிரித்துவானவர் ஈம் 
முடைய சுதந்தர த்துக்கு அச்சாரமா 
யிருக்கிருா த 

15. ஆகையால் ஆண்டவராகிய 

யேசுக்கறீஸ் துவின்மேல் உங்களுக்குள் 
| ள விசுவாசத்தையும், FHS அர்ச்சிக்கப் 
பட்டவர்கள்மேலும் உங்களுக்குள்ள 
அன்பையும் கான் கேள்விப்பட்டு, 

| 'ஜெபங்களில் உங்களை நினைவுகூர்ந்து, 

9-10. தாம் நியமித்த காலங்கள் . 

  

     

16. இடைவிடாமல் உங்களுக்காக 
ஸ்கோத்திரம்பண்ணி, என்னுடைய 

17. ஈம்முடைய கர்த்தராகிய யேசு 
க்கிறீஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் 
பிதாவுமாயிருக்கிறவர் தம்மை நீங்கள் 
அறிந்துகொள்வதற்குரிய : "ஞானமும் 
கெளிவுமாகிய இஸ்பிரீத்.துவின் வரங் 
களை உங்களுக்குத் தந்தருளவேண்டு 
மென்றும், 

18. அவர் நம்மை ௮ழைத்ததில் ஈமக் 
குண்டாயிருக்கற நம்பிக்கை இன்ன 
௦ தன் றும், அர்ச்டிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 
௮வர் நியமித்திருக்கற சுதந்தரமாகிய 
மகிமையின் ஐசுவரியம் எதென்றும், 

19. அவருடைய பராக்கிரம வல்ல 
மையின் செய்கையின்படி விசுவாசித்த 
வர்களாகிய நம்மிடத்தில் ௮வர் காண் 

பிக்கும் தமது வல்லமையின் மேலான 
மகத்துவம் ஏதென்றும் அதிஈ்துகொ 
ளளும்படி பிரகாசமுள்ள மனக் கண் 
சளை உங்களுக்குத் தந்தருளவேண்டு 
மென்றும் (மன்ஞடுகிறேன்.) 

20. அவர் இறீஸ்துவை மரித்தோரி 
னின்று உயிர்ப்பித்ததனாலே இந்த வல் 
லமையை அவரிடத்தில் விள ங்கப்ப 
ண்ணி, அவரை உன்னதத்திலே, 

21. சகல பிராதமிகர், பலவத்தர், 
சத்துவகர், நாதகிருத்தியருக்கும் மே 
லாகவும் இவவுலகத்திலுமன்றி, மது 
உலகத்திலும் சொல்லப்படுகிற சகல 
நாமத்திற்கும் மேலாகவும் தமது வலது 
பாரிசத்திலே ஸ்தாபித்து, 

22. எல்லாவற்றையும் அவருடைய 
பா தங்களுக்குக் £8ழ்ப்படுத்தினதுமன் 
றி, அவரைச் சர்வ திருச்சபைக்கும் 
தலைமையாகக் கொடுத்தார். (சங், 8-8.) 

25. அந்தத் திருச்சபை அவருடைய 
சரீரமாகவும், எல்லாவற்றிலும் எல்லா 
(pure நிறைந்து நிரப்புக ௮வரு 
டைய தாணமாகவும் இருக்கின்ற... 

  மககள ன 
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சகல ஈன்மையும் இ ore GV HBT SIT ஈமக்கு 
வருெதென்ப தும், அவரே ஈம்முடைய 
சமாதானமென்பதும்.   

1, நீங்கள் உங்கள் அ௮க்கிரமங்களி 
னாலும், பாவங்களினாலும் மரித்தவாக 
.ளாயிருந்தபோது (அவரே உங்களைப் 
,பஅிழைப்பித்தார்), (கொலோ, 2-18.) 

.. 2, அவைகளில் நீங்களும் ஒருகாலக் 
திலே இவ்வுலகத்தின் வழக்கத்துக் 
"கேற்றபடியாகவும், ஈம்பிக்கையற்ற புத் 
.தரரை இப்பொழுது ஆட்கொள்ளு 
கற இந்த ஆகாய அதிகாரப் பிரபுவா 
இய அ௮ருபிக்கேற்றபடியாகவும் கடந்து 
வந்தீர்கள். 

3. அவைகளுக்குள நாமெல்லாரும் 
ஒருகாலத்தில் உட்பட்டு, ஈமது மாம்ச 
இச்சைகளின்படி. நடந்து, நம்முடைய 
மாம்சமும் மனசும்விரும்பினவைகளைச் 
செய்து, மற்றவர்களைப் போலவே 
நாமும் சுபாவமாய்க் (சேவ) முனிவின் 
புத்திரராய் இருந்தோம். 

4. ஆனால் இரக்கத்தில் ஐசுவரியரா 
Su சாவேசுரன் நம்மைச் சிகேகத்த 
தம்முடைய ௮ன்பின் பெருக்க கீஇினால், 

9. நாம் பாவத்தால் மரித்தவர்களா 
யிருக்கும்போதே, கிறீஸ் துகாகரோடு 
கூட நம்மை உயிர்ப்பித்தார். (௮வரு 
டைய வரப்பிரசாகக்சால் இரட்டுக்கப் 
asst ser) (கொலோ. 2௨-13.) 

இன்னும் அவர் யேசுக்கிறிஸ்து 
னா நம்மை ஒருமிக்க எழுப், 

பி, உன்னதத்திலே ௮வரோடேகூட 
உட்காரவுஞ்செய்தார். 

  
  

.. 7. எனெனில் அறீஸ்து யேசுவினிட் | 
தீதில், அவர் கஈமதுபேரில் வைத்த தய। 
வினாலே தமது வரப்பிரசா.ததஇன் ஏரா | 
ளமான இரவியத்தைப் பின்வரும் கால 
ங்களில் வெளிப்படுத்தத்தக்ககாக இவ் 
விதஞ்செய்தார், 

8. ஏனென்றால் வரப்பிரசாதத்தால் 
விசுவாசததைக்கொண்டு இரட்டிக்கப் 
பட்டிருக்கறீர்கள். இது உங்களாலா 
காமல், சர்வேசுரனுடைய ஈன்கொடை 
யாயிருக்கிறது. (உசோ, 8-24,) 

0. எவலும் மேன்மைபாராட்டா தபடி 
க்கு, இது இரியைகளினால் உண்டான | 
தல்ல. | 

10. ஏனெனில் காம் ஈற்கிரியைகளைச் | 
செய்கிறதற்குக் கிறிஸ்து யேசுவுக்குள் 
ருஷ்டிக்கப்பட்டுக் தேவனுடைய கை 

வேலையாயிருக்கிமோம். அவைகளில் 
நாம் கடக்கும்படி. ௮வர் முன்னதாக 
அவைகளை ஆய தீதம்பண்ணிபிருக்கி 

ரூர். | 

11. ஆகையால் முன்னே மாம்சத் 
இன்படி அ௮ஞ்ஞானிகளாயிருக்து, மாம் 
$590 கையினால் செய்யப்படுகிற 
விருத்கசேதனமுடையவர்களால் விரு 
தீதசேதனமில்லா கவர்களென்று சொ 
ல்லப்பட்ட நீங்கள், | 

12. ௮ந்தக் காலத்திலே கிறீஸ்துகாத 
ரற்றவர்களும், இஸ். ராயேலருடைய 
பாத்தியத்துக்குப் புறம்பாக்கப்பட்ட 
வர்களும், உடன்படிக்கைக்கு அந்நிய 
ரும், வாக்குத்தத்தத்தில் நம்பிக்கை 
யடையாதவர்களும், இவ்வுலகத், இல் 
தேவன் இல்லாதவர்களுமாய் இருந்தீர் 
களென் று நினைத்துக்கொள்ளுங்கள, 

  
3... தேவழனிவின் புத்திரர். | ஜென்மப் பாவத்தால் பிறர்ததினால் சேவ முனிவுக் 

குப் பாத்திரமான புக்கிரொன்று அர்த்தமாம். 

9. கீரியைகள் ௮சாவது: நம்முடைய சொத்தப் பலத்தினாலே காம் செய் செய்சை 
களால் ஆகாமல் சர்வேசுரனுடைய வரப்பிரசாதத் தால் உண்டானசாம். | 

10. கைவேலை நீ இமானாக்கப்பட்டவன் மெய்யாகவே இஷ்டப்பிரசாதச்சால் புது 
உயிர் அடைக தவனாயிருப்பதால், சர்வேசுரனுடைய கைவேலை என்னப்படுகிறான்.  .. | 

19, நீங்கள் முந்தித் தேவனில்லாதவர்களாயிருக்தீர்கள். 'எண்ணிக்கையில்லாத | | 
தேவர்களை வணங்குகிற அஞ்ஞானிகள் தேவனில்லாதிருச்சிறார்களென்று 'சொல்துவது | 
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18, முன் ஒருகாலத்திலே அ ரமாபி 
ருந்த நீங்கள்: இப்போது இறீஸ்து யேசு 
வுக்குள்ளானவர்களாய இருப்பதால், 
அவருடைய இரத்தத்தினாலே (சர்வே 
சுரனுக்குக்) கட்டினவர்களானீர்கள். 

14. எப்படியெனில் ௮வரே ஈமக் 
ச் உமாசான காரணமாயிருக்து, இரு 
றத்தானாயும் ஒன்றாக்கி, பகையாக 

நின்ற பிரிவினையாகிய நடுச்சுவனாத் 
தம்முடைய சரீரத்திலே தகர்ச்.த, 

15. இரு இறத்தாரையும் தமக்குள் 
ளே ஓரே புதிய மனுஷஞகச் சஷடிக் 
கும்படி.க்குக் கற்பனைகளாகிய நியாயப் 
பிரமாணக்தைக் தம்முடைய ௪ட்டங் 
களால் ஒழித்துச் சமாசானத்தை ஏற் 
படுத்தி, 

10. பகையைச் சிலுவையினாலே கொ 

ன்று, அதினால் இருததத்தாரையும் 
ஒரோ சரீரத்தில் சர்வேசுரனோடு உற 
வாக்கினார். 

17. அன்றியும் அவர் வந்து, தூரமா 
| பிருந்த உங்களுக்கும், சமீபமாயிருந்த 

  

  

  

அவர்களுக்கும் சமாதான த்தைச் சல. 
சேஷமாகப் பிரசங்க த்தார். 

18. 
கும் ஒரே இஸ்பிரீத்துவுக்குள் அவர் 
மூலமாகவே பிதாவினிடத்தில் அண் 
டி.ப்போகக் கிடை oA GSS psi. | 
(உரோ. 5-2.) 

19. ௮கையால் நீங்கள் இனி அக்கி 
யரும், பரே தசிசளுமாயிராமல், பரிசத் 
GAM HE OHO UW BET FST LD, சர்வே 
சுரனுடைய விட்டாருமாயிருந்து, 

20. அப்போஸ்தலர்கள், தீர்க்க 
தரிசிகள் என்னப்பட்ட ௮-ஸ் 'இவாரத் 

தின்மேல் கட்டப்பட்டவர்க: ளாயிருக். 

ப ர்கள். ௮குற்குக் இரீஸ்து யசகாத 

ர்சாமே ஆதிரூலைக்கல்லாயிருக்கிரர். 

21, அவா Cid கட்டப்பட்ட எல் 

லாக்கட்டிடமும் அண்டவருடைய பரி 

சுத்த தெவாலயமாக எழும்புகிறது, 

22. அவரில் நீங்களும் இஸ்பிரீக்து 

சாந்துவினால் சாவேசுரனுடைய வாச 
ஸ்தலமாகச்சேர் கீதுக் கட்டப்பட்டவர் 
களாயிருக்கிறீர்கள். 

கையால் கம்மிருதெ ns தாருக் 

  
எப்படி? அந்த எண்ணிக்கையில்லாத. "தேவர்களில்: ஒருவனாவலும் மெய்யான தேவனல்ல 
Daan Gana, அவைகளை ஆரா தஇக்கறெவர்கள் சேவனில்லாதவர்கள்தான். மெய்யான 
சர்வேக.ரனை ஆராஇச்தெவன்மாத்திரம் தேவனுள்ளவன் என்றதிக,. 

21-22. இர்ச அதிகாரத்திலே அர்ச்.சின்னப்பர் எபேசியரைப்பார்த் து : முன்னே நீங்கள் 

அஞ்ஞானிகளாயிருக்கும்போது எல்லாப் பாவங்களிலும் ௮மிழ்ர்இனவர்களாய் ஆத். தமத் 
இல் மரித்தவர்களாயிருக்சீர்கள். அன்றியும் நீங்கள் இ.ரட்சகரில்லாமலும், சேவப் பிரஜை 

  

  

    
| 

களோடு பங்கில்லாமலும், சர்வேசக.ரன் அவர்களுக்குச் செய்தருளிய வாக்குத்தத் தங்களுக்கு 

அக்கியருமாயிருந்தீர்கள். Cogn Sis ஈன்மைகளையெல்லாங் கொண்டிருந்த இஸ்ரா 

யேல் பிரஜைகளுக்கும் உங்களுக்கும் தீராப்பகையும் விரோதமுமாயிருக்சது. ஆலும், சர் 
வேசு.ரனுடைய இலவசமான இருபையினாலே நீங்கள் இறிஸ்துசாகனாை விசுவஏச்சவுடனே, 
அவர் தம்முடய இரு இரத்தச் இனால் உங்கள் பாவங்களினின்்.று உங்களை மீட்டு, உங்களு 

க்கும் இஸ்ராயேல் பிரஜைகளுக்கும் உண்டாயிருக் ச பகையாகய ஈடுச்சுவரைச் தம்முடைய 
மாம்சச்திலே ௮சாவது: ௪மத பாடுகளினாலே சகர்ச் தவிட்டு, இஸ்.ராயேல் பிரஜைகளு 

க்கு வாக்குத்,௪,ச்தம் பண்ணப்பட்ட ச.சல ஈன்மைகளுக்கும் உங்களையும் பங்காளிகளாக்கி, 
உங்களையும் அவர்களையும் ஒரே தேவப் பிரஜைகளாக்கினார். அகையால் நீங்களும் ௮வர்க 
ளும் இணி ஒருவருக்கொருவர் அர்நியராயிராமல் இறீஸ்துசாசராயெ அ௮டி௮ஸ்.இவார 
மூலைக் கல்லின்மேலும், மேலஸ் இவாரமாகய அப்போஸ்தலர்கள் இர்க்கதரிசெள்மேலும் 

1 'இஸ்பிரீத் துசாக்துவினால் கட்டப்பட்ட சேவாலயமாயிருக்கிதீர்கள் என்று விவரிக்கருர்ர்::        



9-ம், அதிகா ரம், 

தேவ வாக்குத்தத்தங்களுக்குப் புற ஜாதியா 

' ரும் பங்காளிகளாயிருக்கிருர்கள் என்று | 

ar ever Se Sap i. 

l. இதினிமித்தமாகச் சின்னப்பனா 
இய சான் புற ஜாதியாராகயெ உங்களுக் 

காகக் இறீஸ்து யேசுகா தணைப்பற், றிக் 
கட்டுண்டவளாயிருக்கிறேன். (அப். 
28-10.) 

2. ஏனெனில் உங்களைக் குறித்து | 
எனக்கு அருளப்பட்ட தேவ கிருபை 

ன் உத்தியோகத்தைப்பற்றிக் கேள் | 
விப்பட்டிருப்பீர்களே, 

8. அதாவது, கான் முன்னே சுருக்க 
மாய் எழுகினதுபோல ஒரு பாமாச 
சியம் எனக்குக் காட்டுயில வெளிப 
படுககபபட்டது. 

1. அதை நீங்கள் வாடுக்குமபோது 
கிறீஸ் துகாதருடைய பரம இரக௫யத 
இல எனக்குளள ௮௩௧ அறிவை அ.றிந 
துகொள்ளலாம, 

2. Qasu பரமரகசியம இபபோறு 
- அவருடைய பரிசுதத ௮அபபோஸ்தலர் 
களுக்கும தீர்க்கதரிசிகளுக்கும இஸ்பி 
ரீதிதுவினால் வெளிப்படுத்தபபட்டிருக் 

- கிறதுபோல, முஈஇன காலங்களில் மனு 
மக்களுக்கு வெளியாச்கபபட்டதில்லை. 

6. அதாவது, பு ஜாதியா சுவிசே 
ஷத்தின் வழியாய்க் கிறீஸ்தகாதருக் 
குள் உடன்சுதநதரராகவும், உடன் 

அ௮ங்கததாராகவும, அவருடைய வாக் 

குத்தத்தச்துக்கு உடன் பங்காளிகளா 

கவும் இருக்ொகள் என்பதே (இரத 
பரம ரக௫யமாம்.) 

7. சாவேசுரனுடைய வல்லப செய 
லின்படி. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட ஈன் 

எபேசியர் 8-ம் அதிகாரம். 
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கொடையாகியவரப்பிரசாத த்ினலே 
நான் அந்தச் சுவிசேஷத்துக்கு ஊழிய 

| @ Corsi 

8. அர்ச் க்கபபட்டவர்கள் ௮னைவ 
ரிலும் ௮ற்பனாயெே எனக்கு அருளப் 

பட்ட இகத வரப்பிரசாதம எ.தக்கெ 
னில்,கிறீஸ் துவின் ௮ளவறுக்கப்படா த 
ஜசுவரியங்களை கான் புற ஜாதியாருக் , 
குள் சுவிசேஷமாய்ப் (ிரசங்௫க்கவும், | 

  
(0. கொ. 15-9,) 

9. சகலத்தையும் சிருஷ்டித்த சர்வே 
சுரனிடத்தில் ஆதிமுதல் மறைஈதிருகத | 
இரகூயங்களின் நியமம இன்னகென் ! 
று சகலருக்கும பிரத்தியட்சமாக்கவும், 

10-11 இவ்விதமாய்ச் சார்வேசாரன் 
அகவரககாலமாய் ஈமமுடைய காத்த 
ராகிய கிறீஸ் அயேசுகா கருக்கு செப் 
Bes தீாமானத்தின்! படியே ௮வரு 
டைய கானாவித ஞானமானது இருச் 
சபைழூாலமாய் உன்னதங்களிலு யது 
பிரா தமிகாகளுககும், பலவத்தர்களுக் | 
கும தெ "யபபடுமபடி.யா கவும (இகத 
வரபபிரசாதம் எனக்கு அளிக்கபபட் 
டது ) 

12, அ௮வரிடததஇிலே ஈமக்கு ஈமபிக் 
கையும, ௮வரைப்பற்றும விசுவாசத்தி 
னாலே (சர்வேசரனிடததில) தைரிய 
மாய் ௮ண்டிப்போவதற்கான வரமா। 
முண்டாயிருக்கெெ.து. 

13. ஆகையால உங்கள நிமிததம 
நான் பட்டனுபவிக்கிற துன்ப உபத 

இரவங்களினால நீங்கள சோர்ஈலுபோ 

காஇிருக்கும்படி, உங்களை மன்டி 
வேன். அ௮வைகள உங்களுக்கு மகிமை 
யாயிருக்கின்றது. 

| 

| 

| 

| 

14. இதுகாரியததின் நிமிததம ஈமது 
அண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்லுகா கரு 
டைய பிதாவின் முன்பாக நான் முழ 

தாட்படியிட்டு, | 

  

| 
1 
|   

1. இது உரோமாபுரியில் ாச். சன்னப்பா (01-03) காவலில் இருந்த க வருஷங்க   ளைக் குதிக்றெது. 
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15. பரலோகத்திலும், பூலோகத்தி 
லுமுள்ள எவ்வித பிதொாத்துவ நாமகா 
ணத்துக் aa HSU அவரிடம் 
பிரார்த் தாவது : 

10. ரீங்கள் அவருடைய Dai, ச் 

துவினால் உள்ளாங்க மனிதனாக வல்ல 
மையால் பலபபடவும், 

17. விசுவாசத்தினாலே இழீஸ்துகா 
தர் உங்கள் இருதயங்களில் வாசம் 
பண்ணவும், நீங்கள் பரம அன்பில் வே 
ரூன்றி நிலைபெற்று, (கோலோ. 8-7.) 

18. (அரத அன்பின்) விசாலம், 
நீளம, உயரம், அழம் இன்னதென்று 
சகல அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்களே! டுங் 
கூட நீங்களும் ௮ளாவி உணரவும்,   1) அறிவுக்கெட்டா கதாகிய கிறீ 

| ஸ்துவிலுடைய அன்பை அ௮றிஈதுகொ 
'னளவல்லவர்களாகவும், கடவுளுடைய 

சர்வ சம்பூரண, ககாலும் நிறையபபட 
।வுப,௮வா தம் முடை Ww மையின் இர 

வியல்களுக்குத் த்தக்கபடி உங்களுக்கு 
aot oh வேண்டுமென்று சொர்க 
இக்கிறேன். 

20 நமக்குள் முயற்சியாயிருக்கிற 
தமது வல்லபத்தைக்கொண்டு நாம் 

கேட்பதற்கும், எண்ணுவதற்கும் As 

வும் ௮திகமாய்ச் சகலத்தையும செய்ய 
வல்லமையுள்ளவராகிய அவருக்குத் 

21. திருச்சபையில் கிறீஸ்துகாதா 

மூலமாய்த தலைமுறை தலைமுறைகளா 
சச் சதாகாலங்களிலும் ஸ்தோதகதிரம் 
உண்டாகக்கடவது அமென்,   

| 

| 

4-ம். அதிகாரம். 

௮ந்நியோன்னிய பிற சிகேசமாயிருக்க 
வும், புது மனிதனை ௮ணிந் துகொண்டு, 
பழைய மணிதனாட.ப துர்க்குண௩்களை 
நீச்கவும் புத்திசொல்லுகரர். 

1. கையால் ஆண்டவரைக் குறித் 
இச் சட்டுண்டவனாகிய கான் உங்களைச் 

எபேசியர் 4-ம் அதிகாரம், 

  
  

கேட்டுக்கொள்வதேதெனில் : நீக்கள் 
அழைக்கப்பட்டிருக்குற அழைப்புக்கு 
யோக்கியமாய் நடநத, (1.கொ.6-90; 
969, 1-27.) 

2. எவவித தாழ்ச்சியோடும், சாக 
தத்தோடும், பொறுமையோடும், ஒருவ 
சொருவணாப் பரம அன்போடு தாக் 
இிக்கொண்டு, 

3. சமாதான பந்தனத்தில் மன ஓழ் 
றுமையை௪ சாக்கிரதையாய்க் காப் 
பாற்றிக்கொள்ளுங்கள். (உரோ, 12- 

1. உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பி 
னால் ஒரே ஈம்பிக்கைக்கு நீங்கள் அழை 
க்கப்பட்டிருக்தறுதுபோல, உங்களுக் 
கு ஓசோ சரீரமும், ஓரே அத்துபழுாம் 
உண்டு, 

5. ஓர அண்ட வரும், ஓரே விசு 
வாசமும், ஞானஸ் கானமும் 

உண்டு, 

ae ர் 

0. சகலருக்கும் தேவனும பிதாவு 
மானவர் ஒருவரே. அவரே எல்லாருக் 
கும் மேலாய், எல்லாவற்றிலும், ஈம்மெ 
ல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர். (மலா 
&. 11-10.) 

7. கிழிஸ்துகா தருடைய ஈகையின் 
அளவுக்குத் தக்கதாக ஈம்மில் ஒவ்வொ 
ருவருக்கும் வரப்பிரசா தங்கொடுக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. (1 கொ. 12-11; 9, 
கொ. 10-12.) 

8. ஆகையால் ௮வர் உன்னதத்திற்கு. 
ஏறினபோது இகிறைப்பட்டவர்களைச் 

சிறையாக்கி, மனிதர்களுக்கு வரங்களை 
க்கொடுத்தாரென்று சொல்லியிருக்க 

றன. (சல். 07-19.) 
9. ஏறினார் என்பதற்கு அவர் முந்திப் 

பூமியின் பாதாளஸ்தலத்திலே இறக. 

கினார் என்பதேயன்றி, வேறு அர்த்த 
மென்ன ? 

  

le. பிநாத்துவம்$ கடவுளே சம்மன சுகளுக்கும் மனுஷர்களுக்கும் பிதாவா யிருக்கிறார். 
பிதா என்று அழைக்கப்படும் யாவரும் அவரிடமிருர் து அந்தப்பட்டச்சைப் பெற்றுக்சொள் 
ஞகிருர்களொ ழிய, மத்தப்படியல்ல, 

Pie வைட அட ஷி ae     mae - ௯



  

"எபேசியர் 4-ம் 9 Sst gb. 
  

10. இறங்கெவரே எல்லாவற்றை 
யும் நிரப்பத்தக்கதாக எல்லா வான 
மண்டலங்களுக்கும் மேலாக ஏறினவர். 

11. வரே சிலரை அப்போஸ்தல 
ராகவும், சிலனாத் தீர்க்கதரிசிகளாக 
வும், சிலனாச் சுவிசேஷகராகவும், கில 
ரை மேய்ப்பராகவும், போதகர்களாக 
வும் கொடுத்திருக்கிருர். (1. கொ. 
12-28.) 

12. ஏதுக்கெனில் வர்ச்டுக்கப்பட். 

டவாகள் உத்தமதனத்தை ௮டையும் 
பொருட்டுச் சுவிசேஷத்தின் வேலைக் 
காகவும்,கிறீஸ் துவினுடைய சரிரமாகய . 
சபையைக்கட்டி. எழுப்புவதற்காகவும், 

13. தேவகுமாரனைப்பற்றும் விசு 
வாசத்திலும், அறிவிலும் காம் ஒற்று 
மைப்பட்டுப் பூரண மனுஷூராக கிறீஸ் 
துசாதருடைய நிறைவான வயதின் 
அளவுக்குத்தக்கது சேருமட்டும் இவர் 
கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறுர்கள். 

14. ஆகையால் காம் இனி அலைக்க 
மிக்கப்படுகிற குழந்தைகளாயிராமல், 
மனிதருடைய அ௮க்கிரமத்தினாலும், தப் 
பறைக்குள் வஞ்சகமாய் இழுக்கும்சூது 
வாதினாலும் உண்டாகும் எவ்வித போ 
தகக் காற்றில் சுழன்று இரியாமலும், 

15. பரம அன்பில் உண்மையோடு 

நடந்து, தலைமையாயிருக்கிற கறீஸ்து 

நாதரிடத்தில் எல்லாவற்றிலும் வளரு 
Gaur tore. 

16. ௮வராலே சரீரமுழுவதும், ௮த | 
ற்கு உதவியான சகல கணுக்களினாலும் 
பொருத்தி இசைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொ 
ர ௮வயவமும் தன் தன் அளவுக்குத் 
தக்கது இரியையைச் செய்கறெபடியே, 
௮.து அன்பினாலே தனக்குப் பதத விர் 
த்திக் கேதுவாகச் சரீர வளர்ச்சியை 
உண்டாக்குகிறது. 

    

  
  

17. அகையால் நான் உங்களுக் 

ஆண்டவருக்குள் சாட்சியமாய் அறி 

த்துள் சொல்லுவதேதெனில்: பு.ரஜாதி 
கள் தங்கள் வீணான சிந்தனைகளின்படி 
நடக்கிறதுபோல, இது முதல் நீங்கள் 
நடவா திருங்கள். (உரோ. 1-9]. ) 

16. அவர்கள் அ௮ந்தகாரத்தால் இரு 
டைந்த புத்தியையடையவர்களாய், 
தங்கள் இருதயக் குருட்டாட்டத்இன் 
நிமித்தம் தங்களிலுள்ள ௮றியாமையி 
னாலே தேவ ஜீவனுக்கு ௮ன்னியரா 
யிருந்து, 

10. ஈம் பிக்கையிழ; நகவர்களாய், எல் 

லா அசுத்த கிரியைகளையும் ராத் ஆவ 
லோடே நிறைவேற்றும்படி காமவிகா 
சத்துக்குத் தங்களைக் கையளித்திருக்க 
(yt ear. 

20. நீங்களோ கிறிஸ்துகாதரை இவ் 
விதமாயக் கற்றுக்கொள்ளவில்லையே. 

21. யேசுநாதரிடத்திலுள்ள சத்தி 

யத்தின்படியே நீங்கள் அவருக்குக் 
காது கொடுத்து, அ/வரால் போதிக்கப் 
பட்டிருக்கிறீர்களேயாகில், 

22. உங்கள் முர்தின ஈடக்கையின் 
படி. மோசம்போக்குவதற்கு ஏதுவான 
இச்சைகளாலே கெட்டுப் போகிற | 

பழைய மனிதனை உரிந்து போ டுங்கள். 

  

A 

  
(கொலோ. 3- 8. ) 

| 
25. உங்கள் மனதில்புதிதானஞான ! 

மூடை. யவர்களாகி, (உரோ. 0-1.) 
| 
| 

21. நீதியிலும், உண்மையான பரிசு 
த்ததனத்திலும் சாவேசுரனுடைய 
சாயலாகச் இருஷ்டிக்கப்பட்ட புது 
மனிதனைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள். 
(கொலோ. 8-19.) 

  

11-18. இந்த இரண்டு வசனங்களால் ஈமது ஆண்டவ தமது திருச்சபையை ஒன் |   இப்பிலும் உண்மையிலும் காப்பாற்றும்படி. அதில் மேய்ப்பர்களும் போதகர்களும் எந்ரா 
(சூம் நீடித்து.த் துடர்க் துவரும்படி. செய்திருக்கராரன்று தெளிவாய்த் அலக்குதெ- | 
  

| 
வடையை, பரி,



5. அன்றியும் காம் ஒருவருக்கொ 
ரவர் அவயவங்களாயிருக்றெபடியால், 

' பொய்யைத் தள்ளி, உங்களில் ஒவ்வொ 
ருவரும் தங்கள் பிறனோடு உண்மை 

|யைப் பேசுவிர்களாக. (சக். 8-16; 
1. இசா. 2-1.) 

IG. (கோபிட்பதில்) பாவம் வரா 

மல் கோபியுங்கள். உங்கள் கோபத் 

தன்மேல் சூரியன் ௮ஸ்தமிக்கா இருக் 
கக்கடவது. (௪௩, 4-4.   

97, பசாசுக்கு இடங்கொடாதிருங 

கள். (யாக். 4-7,) 

26. இருடிவந்தவன் இனிக் இரு 
டாதிருப்பானாக ; இக்கட்டுப்படுகிநவ 
னுக்குக் கொடுக்க வகையுள்ளவஞயி 
(ருக்கும்படி. அவன் தன் சைகளினாலே 
நலமான வேலைசெய்து, பிரயாசப்படு 
BC gs gx citar 

      
20. கெட்ட பேச்சு 6 இன்றும் உ ங்கள் 

வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம், 
விசுவாசத்தின் ஈல்விர் த்திக்கேதுவான 
பேச்சு உண்டானால், கேட்கிறவர்களுக் 
குப் பத்தியை வருவிக்கும்படி. ௮தைப் 

பேசுங்கள். 

30. அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் 
நாளுக்காகச் சர்வேசுரனுடைய இஸ்பி 
ர்.த்துசாந்துவினால் முத்திரையிடப்பட் 
டிருக்கக்கொள்ள, ௮வரை மனநோகப் 
பண்ணாே தயுங்கள். 

  

31. சகலவித கசப்பும், கோபமும், 

எரிச்சலும், கூக்குரலும், தாஷணமும், 
இது முதலான எவ்வித துர்க்குணமும் 
உங்களைவிட்டு விலசுக்கடவது. | 

608 எபேசியர் 6ம் அதிகாரம்... 

  

  

92. ஆனால் ஒருவருக்கொருவர் தய 
வாயும், இசக்கமாயுமிருந்து, கிறீஸ்துகா 
தரில் சர்வேசுரன் உங்களுக்கு மன்னித் 
ததுபோல, நீங்களும் ஒருவருக்கொரு. 
வா் மன்னித்துக்கொளளுங்கள். (கொ 
லோ. 8-18.) 

3-ம். அதிகாரம், 

இறீஸ் அராதனாப் பின்பற்றும்படி, புத்தி 

சொல்லி, சமுசாரிகளுடைய கடமை 

களை விவரித் தக காட்டுஜொர், 

1. ஆகையால் நீங்கள் மிகவும் பி பிரிய 

மான பிள்ளைகளைப்போல, சர்வேசுரா 

னைப் பின்பற்றுகிறவாகளா யிருக்கு, 

2. இறீஸ்துநாகர் ஈமக்காகத் தம் 
மைச் சாவேசுரனுக்குப் பரிமள வாச 
னையுள்ள காணிக்கையாகவும், பலியாக 
வும் ஒப்புக்கொடுத்து, நம்மைச் சகே 
இத்ததுபோல நீங்களும் சிகேகத்இல் 
நடந்துவருவிர்களாக. (௮௬ள. 18- 
24: 15-12; 1. ௮௬. 4-21.) 

8. மேலும் மர்ச்டிக்கப்பட்டவாக 
ளுக்கு யோக்கியமானபடி. எவ்வித 
வேசித் தனமும், அசுத்தமும், பொரு 
ளாசையும் ஆகிய இவைகளின் போ் 

முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப் 
படக் கூடாது. (கொலோ. 8-5.) 

4. இன்னமும் வெட்கங்கெட்டதன 
மம், மூடப்பேச்சும், சரசபரியாசமூம்' 
உங்கள் வாயில் வராதிருப்பதாக,. 
இவைகளெல்லாம் ஈம்முடைய அழைப் 
புக்கு ௮டா சுவைகள். அனால் நன்றி 
யறிர்த ஸ்தோத்திர வசனமே தகும். 

  

28, நலமான வேலை என்பதின் அர்த்தம் என்னவெனில் QF Hs LEGS கெடுத 
லில்லாத தொழிலைச்செய்வதென்தர்த தீதமாம், ஏனென்றால் ஆச் துமத்துக்குக் கெடுகலான 
Wows தொழில்களுண்டு. ௮ப்படிப்பட்ட தொழிலைச்செய் து பணம் சம்பாதித் gs தர்மம் 
செய்தாலும் ௮ந்த.த் தர்மம் தர்மமல்லவென்றறிக, — - 
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... 5, ஏனெனில் எவ்வித விபசாரக்கா | 10. சர்வேசரனுக்குப் டிசியமுள்ளது. 
| சலும், ௮சுத்தலும், விக்கொகங்களுக்கு இன்னதென்று நீங்கள் ஆராய்ந்து. 
| ஊழியனாகய பொருளாசைக்காரனும், ; பார்த்து, 
கிறீஸ்துகா தருடையவும், சர்வேசுரனு 
டையவும் ராச்சியத்திலே பங்குச்சு தர் 
தரம் அடையமாட்டானென்று அறிக் யைகளோடு நீங்கள் கலவா திருப்பது 

அ உணர்க்துகொள்ளுக்கள். (கலாத். ன்றியே, அவைகளைக் கடிந்துகொள் 
5-21.) ளுங்கள். 

12. ஏனெனில் ௮வர்களால் இரக 
0. வீண் வார்த்தைகளால் ஒருவ | சியத்தில் செய்யப்படுகிறவைகளைச் 

னும் உங்களை மயக்க இடங்கொடாதி | சொல்லுகிறதும் வெட்கக்கேடாயிருக் 
ருங்கள். ஏனெனில் இப்படிப்பட்டவை | இன்றது. | 
களின் நிமித்தமே சர்வேசுரனுடைய ட்ட. 
கோபம் அவகம்பிக்கையின் புத்திரர் |. 13. கண்டிக்கப்படுகறெ அவைகளெ 
மேல் வருன்றது. (மத். 24-4; மாற், | ல்லாம் வெளிச்சத்தில் வெளியாக்கப் 
13-5; gs. 21-8; 9. தெச. 2-3.) படுகின்றன. எனெனில் சகலத்தையும் 

வெளியாக்குவது வெளிச்சமாயிருக் 

11. பலனில்லாத இருள்களின் on. 

    7. ஆகையால் அப்படிப்பட்டவாக கிறது. 
ளோடே உங்களுக்குச் சம்பந்தம் 14, இதின்கிமித்தமே: நித்திரை செய் 

வேண்டாம். இறவனே, 8 எழுந்து, மரித்தோரை 
, ட ட்ட. விட்டுப் புறப்படு; அப்போது AB oe 
8. இதற்குமுன் நீங்கள் இருளாயி காதர் உன்னைப் பிரகாடிப்பார் என்று 

ருந்தீர்கள். இப்பொழுதோ கர்ததருக் | சொல்லியிறக்ளெ 
குள் ஒளியாயிருக்கிமீர்கள். ஒளியின் சால்லியிருக்கின்றது. 
புத்திாராக ஈடக்துகொள்ளுங்கள். 15. ஆதலால் சகோதாரே, நீங்கள் 

எவ்வளவு சாக்கிரதையாய் நடக்கவே 
9. ஒளியின் கனியோ சகலவித நன் | ண்டுமென்று பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். 

மைத்தனத்திலும், நீதியிலும், சத்தியத் | பு த்தியீனனரைப்போல் நடவாமல், (கொ 
திலும் விளங்குகிறது. | லோ. 4-5.) . 

  
  

5. பொருளாசை விக்கிரசங்களுக்கு ஊழியமென்று சொல்வசெப்படி 7 உன் இரவிய 
மெங்கேயோ ௮௩்கே உன் இருதயமும் இருக்குமென் று யேசுநாதர் தஇருவுளம்பற்றினது 
போல, மிதமிஞ்சின பொருளாசைக்காரன் தன் திரவியங்களை ஒரு சய்வம்போல் எண்ணி, 
அ வைகளின்பேரில் தன் நம்பிக்கையெல்லாம் வைச்து, அவைகளுக்குத் சன் இருதயத்தை 
யும், மனதையும், ஆத் தூமத்தையும் அடிமையாக்கி, அவைகளுக்கு மெய்யாகவே ஆராதனை 
பண்ணுகிறான் என்டுறதினாலே அந்தப்பொருளாசை விக்கிரகங்களுக்கு ஊழியமென்று 
சொல்லப்படும். 

11-12-13. கெட்டவர்சளுடைய இரகசியமான அர்க்தரியைகளுக்கு கீங்கள் எவ்வி 
தத்திலும் பாத் தியப்படா இருப்ப தமன் தி, அகிவாயெ ஒளியின் புத்.திரராகிய நீங்கள் அப்ப 
டிப்பட்ட செட்ட ரரியைகளை ௮ரோடத் தத் தைரியமாய் கண்டிக்கக் கடவீர்கள், அந்தக | 
கெட்ட இரியைகள் இன்னதென்று இக்கே சொல்லமாட்டேன். ஏனெனில், ௮வைக 
ளைச் சொல்லுகிறது முதலாய் லெட்கக்கேடாயிருக்கறது. கெட்டவர்கள் இரசசியமாய்ச் | 
செய்க அந்தக் இரியைகளை நீங்கள் சண்டிக்கும்போ த அவைகளைச் செய்கிறவர்கள் வெளி 
யாக்கப்பட்டு வெட்கப்படுவார்கள். நீங்களோ ஒளியின் புத் தரொன்று விளங்குவீர்க. 
ளென்று அர்த்தமாம். வெளிச்சகத்சால் கல்லது பொல்லாத து தெரியவருவதுபோல், ஞான் | 
வெளிச்சமாயெ சுவிசேஷ போசகத்தால். தின்மையெல்லாம் வெளியாகிறது, Be P| 
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வலுக் 

... 16. காலம் கெட்டுப்போயிருக்கிற 
படியால், போன காலத்தைமீட்டு, ஞா 

| ணிகளைப்போல் ஈடக்கள். 

| 17. ஆகையால் நீங்கள் மதியற்றவர் 
குளாயிராமல், சர்வேசுரனுடைய இத் 

| தம் இன்னதென்று உணாக்துகொள் 
ளுங்கள், (உரோ. 12-23; 1.௪. 
4-3.) 

18. காம விகாரத்துக்கு ஏதுவான 
மதுபானத்தால் லாகிரிகொள்ளாதி 

ரங்கள். இனால் இஸ்பிரீத்துசாந்துவி 
னால் நிரப்பப்பட்டு, 

10. சங்கங்களிலும், கீர்.த தனைகளி 
லும், ஞானப்பாட்டுகளிலும் உங்களுக் 
குள் சம்பாஷித்து, உங்கள் இருதயங்க 

ளில் ஆண்டவருக்குக் கீர்த்தனைகளும் 
சங்க தங்களும் பாடுங்கள், 

20. எல்லாருக்காகவும் ஈம்முடைய 
ஆண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்துகா தர 

டைய காமத்தினாலே பிதாவாகிய சா 
வேசுரனுக்கு இடைவிடாமல் ஈன்றிய 
திந்த ஸ்தோ த்இரம்பண்ணி, 

21. கிதீஸ்்தஅகாதருடைய பயத்தில் 
ஒருவருக்கொருவர் சீழ்ப்பட்டிருப்பிர் 
Sars. 

22... மனைவிகள் கர்த்தருக்கென்டற் 
போல் தங்கள் புருஷர்களுக்குக் கீழ்ப் 
படியக்கடவார்கள். (ஆதி. 3-16; 
கொலோ. 3-18.) 

  
  

..... எபேசியர் 8ம் அதிகாரம். 

23. ஏனெனில் கிறீஸ்துகாதர் இருச் 
சபைக்குத் தலைவராயிருக்கிறதுபோல, 
புருஷணானவன் தன் மனைவிக்குத் தலை 
வளுயிருக்கிரான். அவர் தம்முடைய 
சரீரத்தின் இரட்சகராய் இருக்களொரல் 
Gar. (1. Gar. 11-3.) 

24, அனால் திருச்சபை கிறீஸ்துநா 
தருக்குக் சீழ்ப்பட்டிருக்கறதுபோல, 
சகலத்திலும் மனைவிகள் புருஷர்களுக் 
குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிரர்கள். 

25. புருஷர்களே, கிறீஸ்துநாதர் 
திருச்சபையை கேடூத்து, அதற்காகத் 
தம்மைத்தாமே கையளித்ததுபோல, 
நீங்களும் உங்கள் மனைவிகளை கேசியுங் 

(கொலோ. 8-19.) கள. 

௦0. இறீஸ்துநாதா் ஜீவ வாக்கியத் 
தைக்கொண்டு ஜலஞானஸ்கானத்தால் 

அதைச் சுத்திகரித்துப் பரிஈத்தமாக்க 
வும், 

27. கறைதிரை இவை முதலியவை 
கள் ஒன்றுமில்லாமல், அர்ச்சிக்கப்பட் 
டதும், மாசற்றதுமான மகிமையுள்ள 
சபையாக அதைக் தமக்குழுன். துலங் 
கப்பண்ணவும் தம்மைத்தாம் கையளித் 

தாரே. 

298, அப்படியே, புருஷாகளும் தங் 

கள் மனைவிகளைக் தங்கள் சரீரத்தைப் 

போல் நேூிக்கக் கடவார்கள். தன் 

மனைவியை நேசிக்கறெவன் தன்னைத் 
தர் னேே நசிக்கிருன். 

  

10. காலத்தை மீட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்பதின் கருத்தாவது: இக்காலங்கள் கெட் 
டவைகளாயிருக்றெபடியினாலே எச்சரிக்கையோடும், விமரிசையோடும், விழிப்போடுமிருக் த 
எவ்விதத் திலும் காலத்தைப் புண்ணிய வர்த்இப்புக்குப் பிரயோசஏமாக்கிகச்கொள்ளுங்கள், 
அவனவன் இதுவராயில் சீவித்த சீவியச்தை இப்போது யோடித்தப் பார்த்தால், ௮ல் 
அ௮ரேச சாலம் வீணாய்ச் கெட்டுப்போயிற்றென்று காண்பான். ௮ வன் இவ்விதமாய் ஈஷ 
டமாக்கெ காலத்துக்குப் பரிகாரஞ் செய்து ௮ந்தக்காலத்தை மீட்கும்படி. சுறுசுறுப்போடு 
புண்ணிய சம்பத் துச்களை ௮இகமாய் தேடிச்கொள்ளவேண்டுமென்பது கருத்து. 

24.  இருச்சபை இறீஸ்துகாதருக்குக் ீழ்ப்படிக்இிருக்கிறதுபோல் என்பதினால் 
அர்ச், சின்னப்பர் சத்திய இருச்சபை எக்நாளும் இறீஸ்.துநாதருக்குக் £ழ்ப்படிர் இருக்றெ 

| தென்றும், சத்தியத்தை விட்டுத் தவருமல், உலக முடியுமட்டும் மாசுபடாமலும், வேறுபடா. 
மலும் அவருக்குப் பிரமாணிக்கமாயிருக்குமென்றும் காட்டுகிழுர்.      



99, எவனானாலும் தன் மாம்சத்தை 
ஒருபோதும் பகைத்ததில்லை. ஆனால் 
இறீஸ்துநாதர் திருச்சபைக்குச் செய் 
இதுபோல ௮வனவன் தன் சரீரத் 
தைப் போஷித்துப் பேணிக்கொண்டு 
வருகின். 

30. எனெனில் காம் ௮வருடைய 
சரீரத்தின் ௮வயவங்களும், மாம்சத் 
தில் மாம்சமும், எலும்பில் எலும்புமா 

பிருக்கறோம். 

31. இதினிமித்தம் மனுவஷனைவன் 
கன் தந்ைத தாயைவிட்டு, தன் மனை 
வியோடே சார்ந்து, இருவரும் ஓரே 
மாம்சமாயிருப்பார்கள். (அ. 2-24; 
மத். 19-5.) 

32. இது பெரிய தேவதிரவிய ணு 

  

.... எபேசியர் 6-ம்: ௮திகாசம்.. 
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லம், திருச்சபையிலும் என்று சொல். 
QNDE mer. | 

88. அன்றியும் உங்களில் ஒவ்வொ | 
ரூவனும் தன் மனைவியைத் தன்னைப் । 
போல் நே௫ப்பானாக, மனைவியோ தன் |: 
புருஷனுக்குப் பயந்து நடப்பாளாக, 

0-ம், <P HSM TD. 

பிள்ளைகள், பெற்றோர், எஜமான்கள், ஊழி 
யர் இவர்களுடைய கடமைகளும், இறீஸ் 
துவனுடைய யுத்க ஆயுசங்களும். 

|. பிள்ளைகளே, உங்கள் பெற்றோ | 
ருக்கு ஆண்டவரிடத்தில் 8ழ்ப்படியுங் 
கள். இதுநியாயமாமே, 

2. உன் பிதாவையும், மாதாவையும் 
சங்கித்திருப்பாயாக, (யாத். 20-17; 
மத். 15-௬4.)  மானமாயிருக்கின்றது. கிறீஸ்துகா தரி 

  

95. சத்திய விசுவாசமுள்ள இறீஸ்துவர்களே, அர்ச். சின்னப்பருடைய வாச்கியங் 
 களினாலே உங்கள் ௮ந்தஸ்இன் மேன்மையையும் உங்களுக்குண்டான கடமைகளையும் 
 ஈன்றாய் உணர்க்து அறிந் துகொள்ளக்கடவீர்கள். இறீஸ் தவர்களுடைய விவாகபக்கனமா 
னது இறீஸ் தகாதருக்கும், கிருச்சபைச்குமுள்ள ஞானப் பந் சனத். துக்கு அடையாளமாயி 
ருக்றெ.து. அசெப்படியென்றால்: நீங்கள் அறிர்திருக்றெபடியே ஆதிச் சகப்பனாகய ஆதா 
மூக்குச் சர்வேசுரன் ஆழ்க்த நிச்கிரையையனுப்பி, அவனுடைய விலாவிலிருந்து ஒர் எலும் 
'பை எடுத்து, அதை ஒருஸ்தரீயாகச் சிருஷ்டித் து, அவளை ஆதாமுக்கு மனைவியாகச் கொடு 
த்தார். மேலும் அவர்கள் விவாகத்தை ஆசீர்வதித்த, அதுமுதல் மனிதன் சன் சர்சை 
| தாயை விட்டுத் சன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே சரீரமாக இருச்சக்கடவார்க 
ளென்று அருளிச்செய்தார். அப்படியே யேசுகாதர் தாம் சிலுவையில் ௮றையுண்டு மரண 
'நித்தனொயடைந்தபோது ஈட்டியினால் இறக்கப்பட்ட தம்முடைய இரு விலாவிலே நின்று 
, புறப்பட்ட தரு இரத்தத்தினாலும் தண்ணீராலும் குறிக்கப்பட்ட ஞானஸ்கான த்தின் வழி 
யாகத் இருச்சபையைக்கழுவி, கறைஇிரையில்லாச தும், மாசற்ற துமான பத்தினியாகச் சமக் 

. குமூன் நிறு ச்திச்கொண்டார். ஆகையால் இறீஸ் துவர்சளுடைய விவாசமானது சறீஸ் த 
 காதருக்கும் திருச்சபைக்கும் உண்டான இந்த ஞான ஐக்கயச்.துக்கு அடையாளமாயிருக்கி 
தினாலே இத பெரியசேவதிரவிய அனுமானமென்று அர்ச். சின்னப்பர் சொல்லுகருர். 
ஆகையால் தஇிருச்சபையானது தன் பத்தாவாகிய இறீஸ்துமாசரைச் சங்கத்து, Cols sy, 
வணங்கிக் ழப்படிவதுபோல, மனைவியானவள் தன் பத்தாவைச் இறீஸ் தகா சருடைய 
ஸ். சானாபதியென்று பாவித்து, அவனைச் சங்கத்து, நேசித்து, வணங்கக் அவனுக்குக் &ழ்ப் 
படிவாளாக, அன்றியும் இறீஸ்துசாதர் இருச்சபையை நேத்து, ஆதரித்துப் போஷித் தப் 
பேணி, இடைவிடாமல் காப்பாற்றிக்கொண்டு வருவதுபோல், புருஷனானவன் சன் மனை 
வியை Cres ori பேணி, நடத்தி, அவளை இடைவிடாமல் காப்பாற்றிக்கொண்டு வரச்கட 
வானென்று அ௮.நிவீர்களாக. ப 

1. ஆண்டவரிடத்தில் $£ழ்ப்படியுங்கள் என்னும்போது ஆண்டவகாக்குறித் தும், 
ஆண்டவருடைய கற்பனைகளுக்கு விரோதமில்லாத காரியங்களிலும் என்று அர்த்தமாம். 

ஏனெனில் தாய் தகப்பன் தங்கள் பிள்ளைகளுக்குச் சர்வேசுரனுடைய சித்தத் துச்கும், கற். 
பனைகளுக்கும் விரோதமான காரியங்களைச் கற்பித்தால், அப்படிப்பட்ட சமயங்களில் ௮௨: 

ர்களுக்குச் 8ீழ்ப்படியவொண்ணாதென்றறிக. ப ன ரூ ட்ப       வல்லானை ஷி



  

  

தற்கும் என்கிற வாக்குத்தத்தக்தையு 
டைய முதல் கழ்பனையாயிருக்கின்ற.து. 

4, தகப்பன்மார்களே, நீங்கள் உங் 
கள் பிள்ளைகளுக்குக் கோபமூட்டாதி 
ருங்கள். ஆனால் அவர்களை ௮ண்டவ 
ருக்கேற்க ஒழுக்கத்திலும், சண்டிப்பி 
லும் வளர்ப்பீர்களாக, 

். ஊழிய, கிறீஸ்துகாதருக்குக் 
கிழ்ப்படிறதுபோல், உங்கள் லெளகே 
எஜமான்களுக்கு ௮ச்ச௪ நடுக்கத்தோ 
டும், இருதய கேர்மையோடும் இழ்ப்படி. 
யுங்கள். (கொலோ, 8-29; இத்து, 
2-0; 1. இரா. 2-18.) 

0. மனிதருக்குப் பிரியப்படுகிறவர் 
களைப்போல் பார்வைக்கு ஊழியஞ் 
செய்யாமல், இமீஸ்துவின் ஊழியக்கார   
'ரைப்போல் மனப்பூர்வமாய்ச் சர்வே. 

'சுரனுடைய சத்தத்தை நிறைவேற்றுங் 
கள். 

7. மனிதர்களுக்கென்றுற்போலல்ல, 
-ஆண்டவருக்கென்றே நல்ல மனதோடு 
ஊழியஞ் செய்யுங்கள். 

| 

.. 8. ஏனெனில் அடிமையானாலுஞ்சரி, 
 சுயாதினனானாலுஞ்சரி, அவனவன் என் 
ன ஈன்மைசெய்திருப்பானோ, அதற்குத் 

| தக்கது ௮ண்டவரிட த்தில் பிரதிபலன் 
| அடைவான் என்று௮றிந்துகொள்ளுங் 
கள், | 

0, எஜமான்களே, நீங்களும் உங்கள் 

மிரட்டல்களை ௮டக்கி, அவர்களுக்கு 
அவ்விதமே செய்யக்கடவிர்கள். ௮வர் 
களுக்கும், உங்களுக்கும் எஜமானான 

வர் மோட்சத்திலிருக்கிறாரொன்றும், 

அவரிடத்தில் பாரபட்சமில்லையென் 
௮ம் ௮றிந்துகொள்ளுங்கள். (கலாத், 
2-0.) 

| 

  

8. இது, ரீ ஈன்றாயிருப்பதற்கும், பூமி | 10. கடைசியாய், சகோதரரே, கரத் 

யிலே நீ நீண்ட ஆயுசுள்ளவனாயிருப்ப , தரிடத்திலும், அவருடைய சர்வ வல் 
லப சக்தியிலும் இிடங்கொளளுங்கள், 

1]. நீங்கள் பசாசின் தந்திர சாப்ப 
னைகளுக்கு எதிர்த்து நிற்கத் திராணி 
யுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படிக்குச் சர் 
வேசுரனுடைய போராயுதங்களை 

௮ணிந்துகொள்ளுக்கள். (உரோ, 
13-12.) 

12. ஏனெனில் ஈமக்குள்ள போராட் 
டம் மாம்சத்தோடும், இரக்கக்தோடு 
மல்ல; துரைத்தனங்களோடும், வல்ல 
மைகளோடும் இந்த அந்தகார லோகா 
இிபதிகளோடும், ஆகாசமண்டலங்களி | 

ள்ள அக்கிரம ௮ளுபிகளோடும் நாம் 

போராட வேண்டியிருக்கிறது. 

18. இதினிமித்தம் பொல்லாத நா 
ளிலே அவைகளை எதிர்த்து நிற்கவும், 
எல்லாக் காரியங்களிலும் நீங்கள் உத்: 
தமராய் நிலைநிற்கவும் இராணியுள்ள 
வர்களாயிருக்கும்படிக்குச் சர்வேசுர 
துடைய போராயுகங்களை எடுத்துக் 
கொள்ளுங்கள் . 

| 4. அதலால் நிலைமையாய் நின்று, 
சத்தியக்தில் உங்கள் இடையைவரிந்து 
கட்டுங்கள் ; நீதியின் மார்க்கவச.த்தைப் 
பூண்டுகொள்ளுங்கள். 

15, சமாதான சுவிசேஷத்துக்கு 
ஆயத்தமாக பாதரட்சையை உங்கள் 
கால்களில் தொடுத் துக்கொள்ளுங்கள். 

10. கொடுங்கொடியோன் எய்யும் 
௮க்கெனியாஸ்திரங்களையெல்லாம் ௮வி 
த்துப்போடுவதற்கு வல்லவர்களாயி 
ருக்கும்படிக்கு எல்லாக் காரியங்களி 
லும் விசுவாசக் கேடையத்தைப் பிடித் 
துக்கொள்ளுங்கள். 

17. இரட்சணியத்தின் தலைச்சீரா 
வையும், தேவ வாக்கியமாகிய ஞான 
வாளையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 
(இசை. 59-17; 1. தெச. 5-8.) 

  
. 12. ஆசாச மண்டலம் என்பது வான மண்டலங்களின் £ழ்ப்பாகங்களாம். இவைகளில் 
சர்வேசுரன் தமத இருவுளத்தின்படிக்கு கெட்ட அருபிகளை உலாவும்படி. சில விசைகளில் 
உத்தரவு தருகிறார், சமது ஞானயுத்தம் மனிதரோடு ௮ல்ல கெட்ட அ௮ருபிகளோடு தான். 
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18. இடைவிடாமல் எவவித ஜெப 
மூம், வேண்டுதலுஞ்செய்து, உள்ள 
சங்கத்தில் மன்ராடுங்கள். அவ்விதமே 
விழித்திருந்து இடையருத கிலைமை 
யோடு மூர்ச்சிக்கப்பட்ட சகலருக்கா 
கவும் வேண்டிக்கொள்ளுங்கள். (அப். 
12-5; கொலோ. 4-9,) 

19. அன்றியும் சுவிசேஷத்தின் பரம 
இரசசூயத்தை அறிவிப்பதற்கு கான் 
என் வாயைத்திறந்து திடாரிக்கச்தோ 
டு பேசும்வரம் எனக்குத் தர்தருளப்ப 
டும்படிக்கு எனக்காகவும் வேண்டிக் 
கொள்ளுங்கள். (கொலோ. 4-8; 2. 
தெச. 8-1.) 

20. அந்தச் சுவிசேஷத்துக்காக கான் 
சங்கிலியால் கட்டுண்டு, என் ஸ்தாறுபை 

இக்கக்தை நிறைவேற்றிவருகிறேன். 
இதிலும் கான் பேசவேண்டியதுபோல 
பேசுவதற்கு எனக்குக் துணிவுண்டா 
கும்படியாகப் பிரார்த்தித்துக்கொள் 
ளுங்கள். 

  

  

21. sem Gur என்னைப்பற்றிய 
காரியங்களும், கான் செய்துகொண்டு 
வருகிறவைகளும் உங்களுக்குக் தெரி 
யவரும்படிக்கு ௮வைகளை யெல்லாம் 
ஈமக்கு மிகவும் பிரியமான சகோதர 
னும், ௮ண்டவருக்குள் உண்மையான 
ஊழியனுமாகிய இடக்கு என்பவன் 
உங்களுக்கு வெளிப்படுத் துவான். 

25. நீங்கள் எங்களைப்பற்றிய செய் 
இக அறியவும், உங்கள் இருதயங்க 
ளுக்கு ஆறுதல் செய்யவும் ௮வனை உங் 
களிடத்தில் ௮னுப்பியிருக்கிறேன். 

28. பிதாவாகிய சர்வேசுரனாலும், 
அண்டவராகய யேசுக்கிறீஸ் துகாதரா 
௮ம், சகோ தரர்களுக்குச் சமாதான 

மும், விசுவாசத்தோகடிய பரமன் 
பும் உண்டாவதாக, 

24. நம்முடைய அண்டவராகிய 
யேசுக்கிறீஸ் துநாதாமேல் பழுதற்ற 
அன்புவைகத்திருக்கிற சகலருக்கும் 
இஷ்டப்பிரசாதம் உண்டாகக்கடவது. 
Lowen. 

  

18-20. இறீஸ் தவர்களே, இவ்வுலகமானது ஓர் போர்க்களமாயிருக்றது. உலகம் 
பசாசு சரீரமென்டிற மூன்று சச்துருக்களோடு மரணபரியந்தம் இடைவிடாமல் போராடி 
ஜெயங்கொண்டு ஈமத மேல்வீடாகிய பரலோகத்திற் சோக்கடவோம். இந்த அ.இகா 
ரத்திலே அர்ச். சன்னப்பர் இந்த ஞான யுத்தத்துக்கு உங்களை அழைத்து உற்சாகப்படு 
தீ.இ, நீங்கள் வீரியமாய்ப் போராடும்படிக்கு வேண்டிய அய தவர்க்கங்களை உங்கள் கண்ணு 
க்கு முன்பாக விரித்.துக் காட்டி, அவைகளை நீங்கள் ௮ணிர் துகொள்ளக் கம்பிக்இஞர். 
அவைகளாவன : எல்லாக் இறீஸ் அவர்களுக்கும் சலைவரும், சாஜாவுமாகய யேசுக்கறீஸ் தகா 
தருக்கு நீங்கள் ஞானஸ்நானத்திலே கொடுச்சு வார்த்தைப்பாட்டில் பிரமாணிக்கமென்சிற 
இடைக் கச்சையும், இருதயப் பரிசுத் சசனமாகய மார்ச்கவசமும், சர்வேகரனோடும் பிறரோ 
டும் சன்னோடும் சமாசானச்தைப் பெறுவிக்கற சுவிசேஷச். கின் சற்பனை களையும், சாங்கோ 
பாங்கச்சையும் ௮நசரிப்பதற்கும், மற்றவர்களுக்கு அதைப் பிரசங்க்கும்படி எங்கும் போவ 
தீ.ற்கும் வேண்டிய தைரியமென்கிற பாதரட்சையும், உலகம் பசாசு சரீரம் என்இற 
மூன்று சத்துறாக்களும் ஒயாமல் எய்யும் சோதனைகளாஇய அச்இனியாஸ் தரங்களை அவை: 
களின்பேரில் கானே திருப்பிவிடத்தக்க கேடையமென்டற விசுவாசமும், ' அந்த அராமை 
யான யுத்தத்தில் ஈம்முடைய தலைவராகிய யேசுக்கிறீஸ்துமாதர் உங்களுக்குக் தப்பாமல் 
ஜெயச்சைப் பெறுவிப்பாரொன்னும் முழு கம்பிக்கையாகய தலைச்சீராவும், சத் துருக்களை த் 
தாக்கி வெட்டி. ஜெயிச்கும்படி தேவ வாச்யமாயெ பட்டயமுமாமே, இவ்விசமாய்ப் பாதா 
இகேசம்வரையில் ஆயுகமணிர்தவர்களாய் எல்லா ஜெபத்தோடும் வேண்டுதலோடும் விழி 
தீதிருந்து, உங்களுக்காகவும், உங்கள் தோழர்களாடிய சகல விசுவாசிகளுக்காகவும் இடை 
விடாமல் பிரார்த்கிக்துத இரத ஞானப் போராட்டத்தை நடத் இவாச்கடவீர்களென்றர் 
தீதமாம், 
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பாயிரம். 

பிலிப்பி ஈகரமானது மக்கேதோனியா நாட்டில் உரோமையர் குடியேறியிரு 

ந்த பாகத்துக்குப் பிரதான பட்டணமாம். ௮ரச். சின்னப்பர் ௮ர்தப் பட்டணத் 

தாருக்குச் சுவிசேஷத்தை முதலாவது பிரசங்கித்ததைப்பற்றி அப்போஸ்தலர் 

ஈடபடி 10-ம். அதிகாரத்தில் சொல்லி.பிருக்கிறது. அந்தப் புதுச் சபையார் 

எப்போதும் மிகவும் பத்தியுள்ளவர்களுமாய் அர்ச், சின்னப்பாபேரில் அத்தியந்த 

பற்றுதலுள்ளவர்களுமாப் இருந்ததுந்தவிர, gout எங்கே போயிருந்தாலும் 

அவருடைய செலவுக்கு வேண்டியதை அனுப்புவார்கள். அப், கடபடி 97-ம் 

29-ம். அதிகாரங்களில் சொல்லியிருக்கிற! pours, Hout முதல்விசை உரோமா 

புரிக்குச் சேவகர்களால் கொண்டுபோகப்பட்டபோது அவருக்குச் சம்பவித் 

ததை அறியவும், அவருடைய செலவுக்குக் சில பணங்களைக் கொண்டுபோய்க் 

கொடுக்கவும், தங்கள் மேற்றிராணியாராகிய எப்பாப்புரோதீத்து என்பவனா 

அனுப்பினார்கள். gat ௮ங்கே சோந்து கிலகாள் அர்ச், சன்னப்பரோடேகூட 

இருக்கும்போறு,கர்த்தரவதாரம் 02-ம் வருஷ தீதில் அர்ச். சின்னப்பர் தமது ற் 

யிலிருந்தே இந்த நிருபத்தை எழுதி, Hol கையில் கொடுத்து அவரை த்ரும்பி 

௮ளுப்புவித்தா, இந்த நிருபத்தில் அர்ச். சின்னப்பர் மிகுந்த சந்தோவத் 

தோடு பிலிப்பியரை வாழ்த்தி, விசுவாசத்திலும் தாமக் கிரியைகளிலும் ௮வர் 

கள் நிலைக்சொண்டவர்களென்று அவர்களைப் புகழ்ந்து, அவர்கள் கிறிஸ்துநா த 

மைப்பற்றிப் படுகிற துன்பங்களில் அவர்களுக்கு ஆறுதல்சொல்லி, எப்போதும் 

சுவிசேஷத்துக்குத் தகுதியான நடக்கையும் துன்பங்களில் தைரியமுங்கொ ண்டிரு 

க்கவேண்டுமென்றும், ௮க்கியோர்கியசிசேகத்திலும், சமாதானத்திலும் நிலைபெழ் 

று, தங்களிடத்தில் வருகிற கள்ளப்போதகர்களுக்குக் காது கொடாமல், அஞ் 

ஞானத்தின் நடுவில் மெய்யான சுடராக நின்று விளங்கவேண்டுமென்றும் புத்தி 

QeragiBapr. 
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அப்போஸ்தலரான மரச். சின்னப்பர் 

பிலிப்பியருக்கு 

எழுதிய நிருபம். 
  

ளுக்கும், 

முதல் அதிகாரம். 

சின்னப்பர் சாம் பிலிப்பியருடைய நன்மை 
யை உத்தேசியாதேபோலால், மரித்து, 
இிறீஸ் தராதரோடிருக்க த் இருப்ப 
தாகச் சொல்லுஇரர். 

1. யேசுக்கிறீஸ்துகா தருடைய ஊழி 
யர்களாகயசன்னப்பனும், தமோ த்தே 
யும் பிலிப்பிப் பட்டண த்தில் கிறீஸ்து 
யேசுராதருக்குள்ளான அர்ச்௫க்கப் 
பட்ட சகலருக்கும், மேற்றிராணிமார்க 

தியாக்கோன்மார்களுக்கும் 
எழுதுவது : 

2. நம்முடைய பிதாவாகிய சர்வே 
சுரனாலும், அண்டவராகய யேசுக்கிறீஸ் 
துவினாலும் உங்களுக்கு இஷ்டப்பிரசா 

தமும், சமாசானமும் உண்டாவதாக. 

8. கான் உங்களை கினைவுகூரும்போ 
தெல்லாம் என் கடவுளுக்கு ஈன்றியறி 
ந்த ஸ்தோத்திரஞ்செய்கிறேன். 

  

4-ம். நீங்கள் முதல்நாள் தொடங்கி, 
இதுவரையில் இறீஸ்துகாதருடைய 
சுவிசேஷத்துக்கு உடந்தையாயிருக்கி 

றதைப்பற்றி எப்போதும் என் சகல 
ஜெபங்களிலும் உங்களெல்லாருக்காக 
வும் சந்தோஷத்தோடு பிரார்த்தித்து 
வருகிறேன். 

6. உங்களுக்குள். ௮ந்த நற்இிரியை 
யைத்துவக் னவர் யேசுக்கிறீஸ் துவின் 
நாள்வரையில் ௮தை முற்றுமுடிய 
ஈடத்துவாரோன்று நம்புகிறேன். 

7. உங்கள் எல்லாரைாயுங்குறித்து 
நான் இப்படிப் பற்றுதலாயிருப்பது 

நியாயமாயிருக்கின்றது. ஏனெனில் 
என் கட்டுகளிலும், கான் சுவிசேஷத் 
துக்காக உத்தரவா தஞ்சொல்லி அதை 
உததிப்படுத்துவ திலும், நீங்கள் எல் 
லோரும் என் சந்தோஷத்துக்குப் பங் 
காளிகளாயிருக்கிறீர்களென்று உங் 
களை என் இருதயத்தில் வைத்திருக் 
இறேன். 

  

1. அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்பது இறீஸ் துவர்களாம்; அப். 0-ம் அதிகாரத்தில்   சொல்லியிருப்ப துபோல தியாக்கோன் என்பவர்கள் மேற்றிராணிமார்களுச்கும் குராமார்க 
ளுக்கும் ஒத் தாசையாயிருந் த விசுவாரிகளுக்குத் தேவநற்கருணையையும் தரித்இரர்களுக் 
குக் கோவில் தர்மப் பணங்களையும் ப௫ர்ந் துகொடுக்கும்படிக்கு அப்போஸ்தலர்களாலே 
ஏத்படுத்தப்பட்ட இருப்பணிவிடைப் பட்டத்தை பெற்றவர்களாம். 

5. ழுநவநாள் தோடங்கீ என்பது நீங்கள் இறீஸ்தராதரை விசுவசித்து ஞானஸ்நா 
னம் பெற்றகாள் தொடங்க என்நர்த்தமாம். 

6. கிறீஸ்துநாதநடைய நான் 4 என்பது தீர்வை ॥ நாள், 
  மணவை een eee வவ ப்பட்ட 

        
conten stint |
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8. அப்படியே யேசுக்கியீஸ்துகா தரு. 
டைய உள்ளத்தில் நான் உங்கள் எல் 
லோர்பேரிலும் எவ்வளவோ வாஞ்சை 
யாயிருக்கிறேனென்பதற்குச் சர்வேசு 
ரனே எனக்குச் சாட்டியாயிருக்கிரர், 

ஆகையால் உங்கள் அன்பானது 

அறிகிலும் எல்லா உணர்விலும் இன் 
னம் ௮திகமதிகமாய்ப் பெருகவும், 

10. இவ்விதமாய் நீங்கள் ௮இக நல 
மானவைகளைப் பகுத்தறிந்துகொள்ள 

வும், இரீஸ்துகாதருடைய காள்வரைக் 

கும் ஓர் குற்றமுமின்றித் அப்புர 
 வுள்ளவர்க ளாயிருக்க வும், 

11. சாவேசுரனுக்கு மகிமை மயும், 
ஸ்தோத்திெமும்உண்டாகும்படிக்கு நில் 

கள் யேசுக்கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நீடு 
பரின்சனிகளால் நிறைர்தவர்களா£யிருக் 

வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க 

ஜேன். 

18. சகோதாரே, எனக்குச் சம்ப 
வித்தவைகள் சுவிசேஷத்தின் அதி 
விர்த்திக்காகவே சம்பவித்ததென்று 
நீங்கள் ௮றிய விரும்புகிறேன், 

13. அப்படியே, நான் கட்டப்பட் 
டிருக்கிற கட்டுகள் கிறிஸ் அநாதரைப் 
பற்நியவைகளென்று அ௮ரமனையடங்க 
லிலும், மற்ற எல்லா இடங்களிலும் 

- பிரபலியமாகி, 

13. 1 
என்பவனுடைய அரமனையாம். 

  

பிலிப்பியர் 1-ம் அதிகாரம். 

14. சகோதரரில் ௮நேகர் என் கட் 
டுகளால் கர்த்தருக்குள் தைரியங்கொ 
ண்டு, அச்சமின்றி த்ே தவவா EBL 560 5 
ப்பேசுவதற்கு ௮ இகமாம் ws துணிவு 
கொண்டிருக்கிரர்கள், 

15. ஆூலும் சிலர் காய்மகாரத்தினா 
லம், விரோ கக்குணத்தினாலும், வேறு 

சிலர் mon மனதினாலும் கஇறீஸ்துகா 
தனாப் பிரசங்கிக்கிரர்கள், 

16. சிலர் கான் சுவிசேஷத்துக்கு 
உத்தரவா கஞ்சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட் 
டிருக்கிறேனென்.று ௮றிந்து, அன்பி 
னாலே பிரசங்கிக்கிடுர்கள். 

174. வேறு சிலரோ, என் கட்டுகளை 
௮இமாய் இறுக்கவேண்டுமென்று எண் 
ணி, நேர்மையான மனதோடு கிறீஸ்து 
நாதனைப் பிரசங்கீயாமல் விரோதத்தி 

னாலே பிரசங்கிக்கிரர்கள், 

18. இதினாலென்ன ? ஓப்புக்கானா 

லும், சோரமையாகவென்கிலும், எவ்வித 
மம் இறீஸ்துகாதர் பிரசங்கிக்கப்படுக 
ரோ ; ௮தினாலே கான் சந்தோலப்படு 
AG weir, இன்னமும் சந்தோஷப்படு 
வேன், 

19. ஏனெனில் உங்கள் வேண்டுதலி 
னாலும், யேசுக்கிறிஸ்துசாதருடைய 

இஸ்பிரீத்துவின் உதவியினாலும் இது 
எனக்கு இரட்சிப்பாக முடி.யூமென்று 
அறிந்இருக்கிறேன். 

இங்கே சொல்லப்பட்ட ௮ரமனை அப்போ து ௨ ரோமாபுரி ராயளுயிருந்த நெரோ 
இறீஸ் தவர்களுக்கு விரோதமாய் வேச கலகம்பண் 

ணின உரோமாபுரி ராயர்களுக்குள்ளே இக்ச நெரோ என்பவன் ௮.திகக்கொ€ரமுள்ளவனா 

யிருந்தான். அப்படியிருர்சாலும் அவனுடைய ௮. ரமனையிலே மூ.சலாய அரேகர் ஞானஸ் 
நானம் பெந்திருந்தார்கள். 

14-17. அர்ச். சின்னப்பர் சிறைப்பட்டிருச்கிறாரொன்று அறிந்து, உரோமாபுரியி 
லுள்ள கிறீஸ் அவர்கள் உரோசங்கொண்டு சுவிசேஷத்தை அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளே பிரச 
ங்சக்கும்படி ௮.இிகமாய்த் துணிச்தார்கள். ஆகிலும் எல்லாரும் ஈல்ல கருத்தோடு பிரசங் 
இயாமல், சிலர் மற்றவர்கள்பேரில் காய்மகாரத்தினாலும், தங்களுக்குக் கீர்த்தியண்டாகவே 
ணுமென்ற ஆசையினாலும், வேறே இலர் ஆண்டவருடைய ஸ்தோச்திரம் அ.இிகரிக்க 
வேணுமென்கிற நல்ல கருத்தினாலும், இன்னுஞ் இலர் அர்ச். சின்னப்பர் வெளியே வரத, 
பிரசங்கக்ச கூடா தவராயிருக்கி ஏன்று சண்டு, அ௮வர்பேரில் தாங்கள் வைத்த பட்சத்தி 
னாலும், மற்றுஞ்ிலர் அர்ச். சின்னப்பர்பேரில் காய்மகாரத் இனால் அவரை இராயர் சமூகத் 

இல் அதிகக் கு தீறப்படுத் தும்பொருட்டும் பிரசகஇப்பார்களென் தர்த்தமாம். 
  

  
| 

| 

 



  

  

20. கான் ஈம்பி, எதிர்பார்த்திருக் 
இறபடி. ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டுப் 
போசமாட்டேன். அனால் எப்பொ 
மூதும்போல் இப்பொழுதும் கான் 

பிழைத்தாலுஞ்சரி, செத்தாலுஞ்சரி, 
கழிஸ்துநாதர் என் சரீரத்தில் மகிமைப் 
படுவாசான்று முழு நிச்சயமாய் அறிர் 
திருக்கறேன். 

21. எனெனில் இறீஸ்துகாதர் எனக் 
கு ஜீவன், மாரணம் எனக்கு ஆதாயம், 

22, ஆகிலும், சரீரத்தில் பிழைத் 

திருப்பதினால் என் இ; ரியைக்குப் (லி 

னுண்டாகுமானால் எதைத் தெரிந்து 
கொள்ளுகிறதோ, அறியேன். 

23. ஆகையால். இருபக்கத்திலும் 
கெரு. க்கப்பட் றன். என் தேகச் கட் 
டவிப் pit G1, B).1) ow gap னகூட இருக்க 
எனக்கு ஆசையுண்டு. இதுவும் அதி 
மிக ஈன்மைதான். 

21. அனால் இன்னம் சரீர தில் சிலைத் 
இருக்கறது உங்களைப்பற்றி ௮வசியமா 
யிருக்கின்ற.து. 

2௦. உங்கள் ஈல்விர்த்திக்காகவும், 
விசுவாசத்தில் உங்கள் சர்தோஷத்துக் 
காசுவும் கான் பிழைத்திருந்து, உங்கள் 
அனைவரோடும் தங்கியிருப்பேனென்று 

ிச்சயமாய் அ௮றிந்திருக்கறேன். 

2. அதுனாலே நான் பறுபடியும் 

உங்களிடத்தில் வரும்போ ஹு, என்னைக் 

"குறித்துக் இரிஸ்துநாதரிடத்தில் உங 
கள் மகழ்ச்சி பெருகும்படியாகும், 

27. ஆகையால் கான் வந்து, உங்க 
க் கண்டாலுஞ்சரி,வரா திருந்தாலுஞ் 
சரி, நீங்கள் ஒரே இஸ்பிரித் துவில் மன 

"பிலிப்பியர் 2-ம் அதிகாரம். 

    

    

ஓற்றுமையாயிருந்து, சுவிசேவூத்தின் 
விசுவாசத்திற்காக உடன் பிரயா சப்படு 
கறீர்களென்.று கான் கேள்விப்படும்படி ' 
க்குக் இரீஸ்துகாதருடைய சுவிசேஷத் 
இற்கு எவ்விதத்திலும் தகுதியானவர்க 
ளாகமாத்திரம் ஈடந்துகொள்ளுங்கள். 
(எபே. 4-1; கொ. 1-10.) 

26. எதிரிகளைப்பற்றி ஒன்றுக்கும் 
பயப்படா திருங்கள். து அவர்களுக் 

குக் சேட்டுக்குக் காரணமாகவும், உங் 
களுக்கு இரட்சணியத்துக்குக் காரண 
மாகவும் இருக்கின்ற து. இதுவும். சர் 

வேசுரனுடைய செயலே. 

20. ஏனெனில் நீங்கள் கிதீஸ்துரசா தனை 
விசுவாசிப்பதற்குமா தஇரமல்ல, ௮வ 
ருக்காகப் பாடுபடுவதற்கும் உங்களுக் 
கு வரங் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின் றது. 

30. என்னிடத்தில் முன்னே நீங்கள் 
கண்டனம், இப்பொழுது எனக் 
டென்று கேள்விப்படுகிறதுமான aor 

ராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு, 

உம். அதிகாரம். 

அ௮ர்நியோன்னிய சமாதானமும், சிகேகமும், 
தாழ்ச்சியுமுள்ளவர்களாயிருக்து, பயத் 
தோடே தங்கள் ஈடேற்றத்தை நிறை 
வேற்றவேண்டுமென்று புத்தி சொல்லு 
Soup ir. 

1. ஆகையால் கிறிஸ்துகா தரிடமாய் 
யாதொரு தேறுதலும், பரம அன்பின் 
யாதொரு ஆறுதலும், இஸ்பிரீத்.துவின் 
யாதொரு ஐக்கியமும், இரக்கமுள்ள 
யாதொரு நெஞ்சமும் உங்களுக்கு 
உண்டானால், 

  

5. என் கிரியைந்தப் பவன். இந்த 
aS cv துகாதருக்காக உயிமைக்கொடுத்து நித்திய பாக்கயெத்தை அடைவது 

வசன த்திலே அப்போஸ்தலர் சாம் உடனே 
தமக்கு ஆதாய 

மென்றாலும், தாம் இன்னம் கொஞ்சக்காலம் ௨ யிரோடிருப்பது கிறீஸ் துவர்களுடைய ஆதி 
துமத்துக்கு ௮இக பிரயோசனமாயிருக்குமென்பசால், தாம் சாகவோ அல்லது உயிரோடி 
ருச்சவோ, எதை அிக்கவேண்டுமென்று தமக்குத் தெரியவில்லை என்ூஇரூர், 

28. வேதத்தைப்பற்றி உ ங்களை த் அன்பப்படுத் தூற அஞ்ஞாஸிகளுக்குப் பயப்ப 
டாதேயுங்கள். அவர்கள் உங்களுக்குச் 
லாது, உங்களுக்குக் கெடுதலல்ல. 

செய்கிற துன்பங்கள் அவர்களுக்கே கெடுதலல் 
௮து உங்களுக்கு நன்மையாயிருப்பதைப்பற் நதியே சர் 

வேசரன் அப்படிப்பட்ட துன்பங்களைத் சடுக்காதிருக்கறாரொன்று அர்த்தமாம். 
  

   



  

518 பிலிப்பியர் 2-ம் அதிகாரம். 
  

2, நீககள் ஓரே கிந்தையாயிருந்து, 
என் சந்தோஷத்தை நிரப்புங்கள், 
ஆகையால் ஒரே பரமனுன்பும், ஒரோ 
மனமும், ஒரே உணாவும் உள்ளவர்களா 

யிருங்கள். 

8. யாதொன்றையும் பிடிவாதத்து 
னாலாவது, விண் மகிமையினாலாவது 
செய்யாமல், தாழ்ச்சியோடு ஒருவரை 
யொருவர் தனக்கு மேற்பட்டவர்க 
ளென்று எண்ணிக்கொள்ளுக்கள். 

4. அவனவன் தன கலததையலல, 
பிறனுடைய ஈலத்தையே கோருவா 
@s. (1. Oar. 10-33.) 

5. BS wz) யேசுவினிடத்தில் உண் 

டாயிருக்க சிக்கைகளே உங்களிடகத் 
இலும் உண்டாயிருக்கக்கடவது. 

0. ௮வர் தேவருபமாயிருக்கையில், 
தாம் சாரவேசுரனுக்குச் சரிசமானமா 
யிருப்பதை க் இருட்டென்று எண்ணா 

மல, | 

7. தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி, 
அடிமையின் ரூபமெடுத்து, மனுஷர் 
சாயலாக, மனுரூபமாகக் காணப்பட் 
டா, 

8. தம்மைத்தாமே தாழ்த்து, மரண 
மட்டுக்கும் ௮தாவது சிலுவை மரண   

மட்டுக்கும் கீழ்ப்படிதலுள்ளவரானார். 
(எபி, 2-9.) 

9, அதினிமித்தம் சர்வேசுரலும் 
அவளா உயர்த்தி, எல்லா நாமத்துக் 
கும் மேலான காமத்தை அவருக்கு 

அளித்து, 

10. யேசுவின் நாமத்திற்குப் பரமண் 
டலத்தாரும், பூமண்டலக்தாரும், பா 
தாளத்தாருமாகிய சகலரும் முழந்தாட் 
படிபிடவும், (இசை, 45-24; உரோ. 
14-11.) 

1], ஆண்டவராகிய யேசுக்கறீஸ்.து. 

நாதர் பிதாவாகிய சர்வேசுரனுடைய 
மகிமையில் வீற்றிருக்கிரோரன்று எல் 
லா நாவும் ௮றிக்கையிடவும்பண்ணி 
ஞா. ் 

12. அகையால் எனக்கு மிகவும் 
பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எப்பொ 
முதும் எனக்குக் தீ மப்படிந்துவந்தது 

போல, என் முகதாவில்மாத்திரமல்ல, 
நான் தாரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும் 
௮இிகமதிகமாய் ௮ச்௪ நடுக்கக்தோடு 
உங்கள் ஈடேற்ற வேலையைப் பாருங் 
கள். 

18. ஏனெனில் உங்களிடத்தில் விரு 
ம்புதலையும், செய்துமுடித்தலையும் சர் 
வேசுரன் சாமே தம்முடைய தயவுள்ள 
சித்தத்தின்படி செய்துகொண்டுவரு 

கிரார். 

  
8-9, யேசுநாதர் சிலுவைமாணமட்டும் தம்முடைய பிதாவுக்குக் £ழ்ப்படிக்ததனாலே 

  அறிவுள்ள சகலமான படைப்புகளும் அவருடைய தஇிருகாமத் துக்குப் பணிந்து ௮தை எப் 
போதும் வணங்கி ஈமஸ்கரிக்கும்படி பிதாவாகய சர்வேசன் கட்டளையிட்டிருக்கறார். 
ஆனால் அச்தத் இருசாமத் துக்குப் பண்ணப்படுகிற வணக்கம் இரண்டு விதமாயிருக்கிற து, 
மோட்சத் திலே சம்மனசுக்களும், அர்ச்சியசிஷடவர்களும், பூலோகத்திலுள்ள விசுவாசிக 
ளும், பாதாளத்தில் உத்தரிக்கிறஸ்சலத். து) ஆச்துமாக்களும் தேவ௫கேகத்தோடு கூடின 
வணக்க ஈமஸ்காரத்சைப் பொருக்கனமனதோடு அச்திரு காமத்துக்குச் VF gy Ss HB mi sor. 
பூலோகத்திலுள்ள அவிசுவாசிகளும், ஈரகத்திலுள்ள பசாசுகளும், தேவசிரேகமின் றிக் சட் 
டாயமாய் நடுநடுக்கச்சோடு அந்தத் இருகாமத் துக்குப் பணி௫ழுர்கள். 

12. அச்சந்தோடும், நடந்கந்தோடும்$ இரட்சணி.பமடைவோமென்று மிதமிஞ்சென 
ஈம்பிக்கையால், எச்சரிக்கை தப்பி, மனம்போல் நடவாமல், எங்கே கெட்டு்ப்போவோமோ 
என்று எப்போ தும் பயத்தோடும் எச்சரிச்கையோடும் நடக்கப் புத்திசொல்லுகிறார். ஏனெ 
னில் மிஞ்சின நம்பிக்கையானது ஆங்காரச்தைப் பிறப்பிக்கறது. ஆங்காரம் சகல பாவத் 
துக்கும் மூலமாமே. பயமானது தாழ்ச்சியையும், தன்னை ஈம்பாமையையும, தேவ ஈம்பிக் 
கையையும், எச்சரிக்கையையும் பிறப்பிக்ற.து, 
   



  

பிலிப்பியர் 2-ம் அதிகாரம். 
  

14. கையால் எல்லாவற்றையும் 

முறுமுறுப்பில்லாமலும், தத்.தளிப்பில் 
லாமலும் நிறைவேற்றிவாருங்கள. 
(1. இரா, 4-9,) ப 

15. இத்தன்மையாய்க் கோணலும், 
| மாறுபாடுள்ளதுமான ஜனத்தின் நடு 
வில் நீங்கள் குற்றமத்றவர்களாகவும், 
சர்வேசுரனுடைய நேர்மையான பிள் 
சைகளாகவும், மாசற்றவர்களாகவும் 
இருப்பீர்கள். (மத். 5-16.) 

1(. ஏனெனில் நான் வீணாக ஓடி. 
டனதும், வீஷகைப் பிரயாசப்பட்டது 

மில்லை யென்கிறதினாலே இறீஸ் துவின் 

நாளில் எனக்கு ம௫ூமையுண்டாயிருக் 
 கும்படிக்கு நீங்கள் அவர்கள் ஈடுவிலே 
| ஜீவ வாக்கியத்தைக் கையிலேக்திக் 
' கொண்டு,உலகத்தில் சுடர்களைப்போல் 
, பிரகாடிக்கிறீர்கள். (1. தெச. 2-19.) 
| 

17. பின்னும் உங்கள் விசுவாசத்தின் 
' ஆராதனைப்பலியின்மேல் கானும் பலி 

் யாவேனால், நான் மகிழ்ந்து உங்கள் 
' அனைவரோடும் சந்தோவிப்பேன். 
| 
| 
| 

  
18. இதினிமித்தம் நீங்களும் என்னு 

| டனேகூட சந்தோஷித்து, மகிழுங்கள். 
| 

1. அல்லாமலும் நான் உங்கள் செய் 
இகளை அறிந்து, மனத்தே. றுதகலடையும் 
படிக்குச் சீக்ரெமாய்க் தீமோத்தேயு 
வை உங்களிடத்தில் அனுப்புவே 
னென்று ௮ண்டவராகிய யேசுவினிடத் 
இல் ஈம்பிக்கையாயிருக்கிறேன். (௮ப். 

| 16-1.) 

். 90. ஏனெனில் என்னைப்போல 
உண்மையான பட்சத்தோடே உங்கள் 
பேரில் கவலையுள்ள மனகைக்கொண்ட 
வேரஜொருவலும் என்னிட த்திலில்லை. 

  

  

21. ஏனெனில் (மற்ற) எல்லோரும் 
யேசுக்கிறீஸ்துகா கருடையவைகளைத் 
தேடாமல், தங்களுடையவைகளையே 
தேடுகிரர்கள். (1. கொ, 18-6.) 

22. தீகப்பனுக்குப் பிள்ளை ஊழியஞ் 
செய்வதுபோல அவர் என்னோடே 
கூடச் சுவிசேஷத்துக்கு ஊழியஞ்செய் 
தாரென்பதினால், ௮வருடைய சற்கு 
CO HD தப் பரிட்டுக்கறிந்துகொள்ளுங் 
கள், 

28. ஆதலால் எனக்குச் சம்பவிக் 
கப்போடுறதேதென்று நான் அறிந்த 
வுடனே ௮வரா உங்களிடத்தில் ௮னு 
ப்பலாமென்று நினைக்கிறேன், 

24. அன்றியும் நாலும் உங்களிடத் 
இல் சக்கரமாக வருவேனென்று ஆண் 
டவருக்குள் ஈம்பிக்கைகொண்டிருக்கி 
மேன். 

25. ஆனால் என்னுடைய சகோதர 
னும், உடன்வேலையாளும், உடன்சேவ 
கனும், உங்கள் ௮ப்போஸ்தலலும், 

என் ௮வசரங்களில் எனக்கு உதவி 
செய்தவனுமாகிய எப்பாப்புரோத் 
இத்துவை உங்களிடத்தில் ௮லுப்புவது 
௮வசரமென்.று எண்ணினேன். 

20. ஏனெனில் அவர் உங்கள் எல் 
லோர்மேலும் வாஞ்சையுளளவரும், 

தான் வியாதிப்பட்டதை நீங்கள் கேள் 
விப்பட்டதினாலே மிகவும் வியாகுலப் 
பட்டவருமாயிருக்தார், 

27. ௮வர் வியாஇப்பட்டு, மரண 
அவஸ்தையாயிருந்தது மெய்தான். 
ஆகிலும் சரவேசுரன் ௮வர்பேரில் இரக் 
கமாயிருந்தார். அவர்பேரில்மா த்இர 
மல்ல, எனக்குக் கஸ்.இயின்மேல் கஸ்தி 
யுண்டாகாகபடிக்கு என்பேபரிலும் 
இரக்கமாயிருக்தார. 

  

      
18. யூதர்களுடைய பூசையில் பவியைப் பீடத் தன்மேல், வைத்து அதன்மேல் இரத் 

தத்தின் அடையாளமாகத் இராட்ச ரசத்தை வார்ப்பார்கள். 
உங்களுக்குச் சுவிசேவஷச்தைப்பிரசங்கத் த, உங்களை விசுவாசிகளாக்னெ இனால், பிரியமான 
பரிமளப்பலியாச உங்களைச் சர்வேசுரனுக்குக் கொடுத்தேன். ௮ர்சச் சுவிசேஷத்தின் நிமித் 
தீம் கான் வேதசாட்சியாக என் இரத்தத்தைச் சந் துவேனாடில், என் இரத்தம் உங்கள் பலி 
யின்மேல் வார்க்கப்பட்டதாயிருக்குமென்இறதினால், கான் சந்தோஷத்சோடு உங்களுக் 
காக என்னை ஒப்புக்கொடுப்பேன் என்இரர். | 

இவ்விடத்திலே, கான் 

ச் 

  ணன்  



  
  

  

520 பிலிப்பியர் 9-ம் அதிகாரம். 
  

28. ஆகையால் நீங்கள் ௮வரை மறு 
படியும் கண்டு, சந்தோஷப்படும்படியா 
கவும், கானும் கஸ்இயில்லாமலிருக்கும் 
படியாகவும் ௮வரை நான் அதிகத் 
தீவிரமாய் அனுப்பினேன். 

ஓ 

9. ஆகையால் கர்த்தரிடத்தில் எவ் 
ல்க சர்தோஷத்தோடும் ௮வரை நீங் 
கள் எத்றுக்கொள்ளுறெதுந்தவிர, அப் 
படிக்கொத்தவர்களைக் சனம்பண்ணு 
ங்கள். 

80. ஏனெனில், நீங்கள் எனக்குச் 
செய்யவேண்டிய பணிவிடையிலே உங 
களால் ஏலாததை கிறைவேற்றும்படி.க் 
கு, ௮வர் கம்மடைய ,சொணனையும் 
எண்ணாமல், கிறீஸ் துகா கரின் ஊழியத் 

இனிமிக்கம் மாண ௮வஸ்சைக்குள் 
சோனா . 

9-ம். அதிகாரம். 

கள்ளப்போதகர்கள் மட்டில் எச்சரிக்கையா 
யிருச்கும்படி போ இக்ரொர். 

1. மேலும், என் சகோதரரே, ஆண் 
டவருக்குள் சக்தகோஷப்படுங்கள். உங் 
களுக்கு ஒரே காரியத்தை எழுதிக் 
கொண்டிருப்பதில் எனக்குச் சலிப்     

பில்லை. உங்களுக்கோ ௮து அவசர 
மாயிருக்கென்து. 

2. நாய்களமட்டில் எச்சரிக்கையா 
யிரும்கள், கெட்ட. வேலையாட்கள்மட் 
டில் எச்சரிக்கையாயிருங்கள், விருத்த 
சேதனக்காரர்மட்டில் எச்சரிக்கையா 
பிருங்கள். 

8. ஏனெனில், மாம்சத்தைப்பற்றி 
நம்பிக்கைவையாமல், இஸ்பிரி த.துவில் 
சர்வேசுரனைச் சேவித்து, இறிஸ் துயேசு 
வுக்குள் மேன்மைபாராட்டுகிற நாங்க 
ளே மெய்யான விருத்தசேதனமுள்ள 
வர்கள், 

4. அகிலும் மாம்சத்தைப்பற்றி ஈம் 

பிக்கைகொள்வதற்கு எனக்கு இடமி 
ருக்கலாம், யாதொருவன் மாம்சத் 

இலே ஈம்பிக்கைவைக்கறெகாகக் காண 
ப்பட்டால், நானும் அதிகமாய் ௮ப் 
படி. நம்பிக்கை வைக்கலாமே. 

5. கான் எட்டாம்நாளில் விருத்த 
சே. தனமடைந்தவன். இஸ்ராயேல் 
வம்௪த்திலும், பென்ஜமீன் கோத்திரத் 
திலும் பிறந்தவன், எபிரோயரில் பிறந்த 
எபிரோயன், நியாயப் பிரமாணத்தை 
௮ நுசரிப்பதில் சான் பரிசேயன். (அப். 
22-3; 23-6.) 

  
—_ 

1. இந்த வசனத்தில் அர்ச். சின்னப்பர் அவர்களுக்கு ௮வசியமென் று சொல்லுறெ 

  

காரியமென்னவென்முல் ] அ.தி. 28-20-ம் வசனங்களில் கண்டிருக்க தபோல, அவர்கள் 
கள்ளப்போதகர்மேல் எச்சரிக்கையாயிருக்கும்படி.க் சாம் இரும்பத் திரும்பச் சொல்லுவது 
அவசியம் என்இஞுர். 

2. இந்த வசனச்தில் சொல்லப்பட்ட காய்களும், கெட்டவேலையாட்களும், al ng ச 
சேதனக்காரரும் யாசொனில், விருத்தசேதனம் மு. சலான பழைய ஏற்பாட்டின் ஆசாரங் 
களை அநுசரிக்கவேண்டுமென்று போத் துக்கொண்டு ஊருக்கூர் இரிஈத, அர்ச். சின்னப் 
பர் ஏற்படுத்தின இருச்சபைகளைக் கலக்க்கொண்டுவர்த கள்ளப்போதகர்களாம். 

3. அந்தச் கள்ளப்போதகர்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் கற்பிக்சப்பட்டிருக்ச சரீர விரு 
ததசேதன தசைப் பெறவேணுமென்று உங்களுக்குப் போதக்கிருர்கள். உள்ளிரதிரிய 
அடக்சமாகறெ விருத்தசேதன சத்தைப் போ இிகஇற இல்லை. இறீஸ்துவர்களாயிருக்இற சாமே 
மெய்யான விருத்தசேதனமுள்ளவர்களாயிருக்கமோம். எங்கள் விருத்தசேசனம் மாம்சச் 
இல் மாத்திரம் செய்யப்படுகிற விருத்சசேதனமாயிராமல், சரீர இச்சைகளை ௮டகடச் இறீ 
ஸ் துவர்களுக்குரிய இருதய சுச்சமாகறெ விருத்தசேசனதச்தை அடைச்சவர்களாயிருக்க 
Capo cern erm Na. 

5. எட்டாம் நாள் விருத்தசேதனம் அடைந்தேன் என்பதால் தாம் யூதனாகப் பிறந் 
| தவரன்றும், ௮ஞ்ஞானத்திலிருந்து யூகனானவரல்லவென்றும் காட்டுரொர். 
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பிலிப்பியர் 9ம் அதிகாரம்... SCR 
  

0. மதவைராக்யெப்படி சர்வேசா | 
னுடைய திருச்சபையைச் துன்பப் 
படுத்தினவன். நியாயப்பிரமாணத்ில் 
அடங்கிய நீதிக்கொத்தபடி குற்றமின், றி 
நட -ந்துவந்தவன், (௮ப். 20-10.) 

7. அூலும், எனக்கு லாபமாயிருந்த 
இங்க காரியங்களைக் கிரீஸ்துகாகரைப் 
பற்றி நரஷ்டமென்று எண்ணினேன். 

8. இதுவுமன்றி, என் ஆண்டவசாயெ 
யேசுக்கிறீஸ் துவை அறிகிற உன்னத 
மான அறிவைப்பற்றி நான் எல்லா 
வற்றையும் ஈஷ்டமென்று எண்ணுக 
றேன். அவருக்காக எல்லாவற்றை 
யும் இழந்துவிட்டு, அவைகளைக் குப் 

பையென்றும் எண்ணுகிறேன். 

0. ஏதுக்கோவெனில் கான் இறீஸ்து 
நாகரை அதகாயமாக்கிக்கொள்ளவும், 
நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற ஈய 
நீதியைக்கொண்டி. ராமல், இறி ஸ்அயேசு 
வைப்ட (ற, றும் os our = 6 Rani வருகிற 

தும், விசுவாசமூலமாய்ச் சர்வேசுரனால் 
உண்டாகிறதுமான நீதியை உடையவ 
Cus கிறீஸ்னுகா தருக்குள் ளானவனா 
கக காணப்பட.வும், 

10. இப்படி கான் ௮வளராயும், ௮வ 
ருடைய உத்தானத்தின் வல்லமையை 
யும், அவருடைய பாடுகளின் ஜஐக்கியன் 
தையும் அறிக்து, அவருடைய மரணத் 
அக்கு ஓத்த சாயலாக, (உரோ.8-17.) 

11. எப்படியாயினும் கான் மரித் 
தோரினின்,று உயிரோடு எழுந்திருப்ப 

தற்குத் தகுநியாகும்படியாகவும் இப் 
படி.ச்செய்கிறேன். க 

12. ஆகிலும் நான் (பலனை) அடைந் 

தாயிற்று, அல்லது உத்தமனானேன் 
என்பதல்ல; ஆனால் கிறீஸ்து யேசுநாதர் 
எதற்காக என்னைக் கைவசப்படுத்தி 
னாரோ அ௮கையே கானும் கைவசப்படு 
கி.தும்படி. துடருகிறேன். 

13. சகோதரரே, கான் அதைக் கை 

வசப்படுத்திக்கொண்டேனென்று எண்         ணவில்லை, ஒரு காரியம் செய்கியேன் : | 

பின் கடர்துபோனவைகளை . மறந்து, 

முன்னிருக்கிறவைகளை காடித் தாவி, 

14, இறீஸ்து யேசுகாதரில் சர்வே 
சுரன் ௮ழைத்த பரம அழைப்பின் பர் 
தயப் பொருளுக்காக இலக்கை நோக் 
இத் தடருகெதன். 

13. அப்படியே ஈகம்மில் உத்தமரான 
யாவரும் Done சிர்கையோடிருக்கக் 
கடவோம். ஆகிலும், நீங்கள் எதிலா 
வது வேறு விதமாய்ச் சிந்தித்தால், 
அ௮கையும் சர்வேசுரன் உங்களுக்கு 
வெளிப்படுத் தவார். 

10. அகிலும் நாம் ஓரே Bien sur 
யிருக்கும்படி. எதுவனணாயில் தே.றினோ 
மோ, அதே ஒழுங்காக நிலைநிற்போ . 
மாக, 

17. சகோதாரே, நீங்கள் என்னைப் 
பின்பம்றுகிறவர்களாயிருக்து, என்னி 
டத்தில் நீங்கள் சண்ட மாதிரிகைப்படி. 
நடக்கிறவர்களைப் பின்செல்லுங்கள், 

18. எனெனில் , கறீஸ்துகா தருடைய 

சிலுவைக்குப் பகைஞ்ஞாராக நடக்கிற 
வர்கள் ௮கேகருண்டென்று முன்னே 
நான உங்களுக்குப் பலமுறை சொன்ன 
துபோல, இப்பொழுதும் ௮ழமுகையோ 
டு சொல்லுகிறேன். (உரோ, 16-17.) 

"19. காசமே அவர்களுக்குக் கதி; 
வயிலே அவர்களுக்குக் தெய்வம், அவர் 
களுக்கு மகிமை அவர்களுடைய இலச் 
சையே. அவர்கள் இலெளகே காரி 
யங்களைச் சிர்இிக்க௫ர்கள். 

20. ஈமது சஞ்சாரமோ பரலோகத் 
இலிருக்கின்றது. அங்கேயிருந்து ஈம் 
முடைய அண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ் 
தென்னும் இரட்சகா வருவாரொன்று 
எதிர். பார்த்திருக்கிறோம். 

21. அவர் சகலத்தையும் தமக்குக் 
கீழ்ப்படு சதிக்கொள்வதற்கு வல்லமை 
யுள்ள தமது செயலின்படியே, தாம் 
மையான ஈமது சரீரத்தைக் சமது மகி 
மைப்்பிரதாப சரிரத்தின் சாயலாக்கி, 
மறு ரூபமாக்குவார்,     

லன் 
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599, 

4-ம், அதிகாரம். 

எல்லா ஈன்மைகளிலும் நிலைகிற்கும்படி. சகல 
ருக்கும் பொறுவாசவும், சிலரக்கு விசே 
ஷமாகவும் சல புச் திமதிகளைச்சொல்லி, 
காவலிலிருக்த சமக்கு ௮வர்கள் செய்த 
உதவிக்காக அவர்களை வாழ்த்து, அவர் 
களுக்காகச் சர்வேசுரனை மன்றாடி, கிரு 
பச்சை முடிக்இருர். 

1. ஆகையால் எனக்கு மகா பிரிய 
மும், வாஞ்சையுமூள்ள சகோதரர்க 
ள, என் சந்தோஷமே, என் சரீடமே, 

மிகவும் பிரியமானவர்களே, இப்படியே 
அண்ட வரிடத்தில் நிலைத் திருங்கள். 

பிலிப்பியர் 4-ம் அதிகாரம், 
வவமாங்ளாளைக 

சொல்லுகிறேன் ; சந்தோஷமாயிருல் 
கள். 

5, உங்கள் ௮டக்கவொடுக்கம் எல் 
லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாச ; 
கர்த்தர் அருகில் இருக்கிறார், 

0. எதின்பேரிலும் கவலைப்படா இ 
ருங்கள். அனால் எல்லா ஜெபத்திலும், 
வேண்டுதலிலும், ஈன்றியறிக்க ஸ்தோ 
கீதா. க்கோடுகூடிய உங்கள் மன்ரட்டு 
கள் தேவசமுசகத்தில் தெரியவரக்சட 
வ.தூ. 

7. அப்படியே எல்லா ௮றிவையுங் 

கடந்த சர்வேசரனுடைய சமாதான 

  

மானது உங்கள் இருதயங்களையும் உங் 
கள் சிர்தைகளையும் யேசுக்கிறீஸ் துவுக் 
குள் காப்பாற்றுவதாக. 

_ எவோதியாளும், கிந்திக்கையா 
ளும் அண்ட வருக்( ar ஓரோமனதாயி 

ருக்க மன்முடிக் கேட்டுக்கொள்ளுகி 

றேன். 

  
8. கடைூயோய்ச் சகோதரரே, எதெ 

து உண்மையோ, எதெது யோக்கிய 

மோ, எதெது நீதியோ, எதெது பரி 
சுத்தமோ, எதெது அன்புக்குரியதோ, 
எதெது கற்கர் ததிக்குரியதோ, எதெது 
புண்ணியமோ, எதெது நல்லொழுக்கப் 
புகழ்ச்சியோ அவைகளைச் இந்தித்துக் 
முகா ண்டி.ருங்கள். 

5. எனது உண்மையான கூட்டாளி 
யே, நீரும் அவர்களுக்கு உதவியாயி 
ருக்கும்படி உம்மை மன்ளாடுகிறேன். 
அவர்கள் களேமெர்கென்பவரோடும், 

எனக்கு உதவிசெய்க மற்றவர்களோ 
டும்சுவிசேஷத்தைப்பற்றி என்னோடே 
கூட உழைத்தவர்கள். ௮வர்களெல்லா 

ge ஈரமங்களும் ஜீஸிய nes 0. நீங்கள் என்னிடத்தில் எவைக 
டம் 4 L Jt. Ta Si மித, TL, . . ச . | ச . ச ae yee 19 (Hj B B81 (0 5. ( HT 1—F ளைக்கற்றும், பெற்றும், கேட்டும், கண்டு 

ue oo | | மிருக்கிறீர்களோ, sonuscrGu Oeus 
4. ௮ண்டவரிடத்தில் எப்போதும் யுங்கள். அப்போது சமாதானக் கட 

சந்தோஷமாயிருங்கள் ; மறுபடியஞ் | வுள் உங்களோரிருப்பார்.   
    

2. இங்கே சொல்லப்பட்ட இரண்டு ஸ்திர்களும் பிலிப்பி நகரச் துச் சபையாருக்குள் 
தங்கள் பத்இயினாலும், தர்மத்தினாலும், விசுவாசம் பரம்பும்படிக்குப் பட்ட பிரயாசத்தி 

|னாலும் பேர்போனவர்களாம். ஆனால் அர்ச். சின்னப்பர் இந்த நிருபத்சை எழுதின கால 
தீதில் அவர்களுக்குள்ளே ஒற்றுமைப் பேதகம் இரர்கசாகத் தோன்றுகிறது. 

8.  இங்கேசொல்லப்பட்ட. இளேமெந்தென்பவர் அர்ச். இராயப்பருக்குப் பிறகு சாலா 
வதாச பாப்புப்பட்டத்தில் உயர்த்தப்பட்டவரொன்று ௮௫ேச சாஸ்திரிகள் எண்ணுஇழுர்கள். 
இங்கே அர்ச்.சின்னப்பர் குறிக்கிற உண்மையுள்ள துணைவர் ௮வருடனேகூட அந்தச் சபை 
யில் உழைக்க பிரதான விசுவாசியாம். அனால் அவர் இன்னாறோன்று சரியாய்த் தெரிய 
வில்லை. இக்சத் துணைவர் சின்னப்பருடைய மனைவியென்று சில பஇதர் சொல்லச் _துணிர் 
தார்கள். ஆனால் ஆதியில் எழுதப்பட்ட சகல கையெழுத்துப் பிரதிகளிலும், பூர்வ பாஷை 
யில் துணையென்னும் வார்த்தை அ௮ண்பாலைச் குறிக்கிறது. அகையால் இர்கச் துணைவர் 
பிலிப்பிப் பட்டணத்து மேற்றிராணியாரொன்று சில வேசசாஸ்இரிகள் :சொல்லுகமுர்கள், 

ம. கர்த்தர் அருகில் இருக்கிறார். அதாவது உதவி செய்யக் காச்இருக்கறார். 
    

 



  

பிலிப்பியர் 4-ம் ௮ Bar mid, 
  

10. முன்னே என்பேரில் உங்களுக் 

| குருந்த பற்றுகலான மனம் கடைகி 
யாய் இப்பொழுது மறுபடியும் மலார் 
ததைப்பற்றி கான் ஆண்டவரிடக்தில் 
வெகுவாய்ச் சே தாஷப்பட்டேன். மூர் 
இயம் இந்தப் பற்றுதல் உங்களுக்கு 
இருந்தாலும், ௮கைக்காண்பிக்க உங்க 
ளுக்குச் சமயமில்லாதிருந்தது. 

11. ஆகிலும் அவகாசக்குறைவைப் 
பற்றி நான் இப்படிச் சொல்லுகிறதில் 
லை. ஏனெனில், கான் எந்த ஸ்தஇதியிலி 
ருந்தாலும், மனத்திருப்தியாயிருக்கக் 
கற்றுக்கொண்டேன். 

12. சிறுமைப்படவும், சம்பத்தோ 
டிருக்கவும் எனக்குக் தெரியும். எங் 
கும், எல்லாக் காரியங்களிலும் கான் 
இருப்தியாயிருக்கவும், பட்டினியாயிரு 
க்கவும், செல்வத்தோடிருக்கவும், வறு 
மைப்படவும் அப்பியாசப்பட்டிருக்க 
றேன். 

13. என்னைப் பலப்படுத்துகிறவரைக் 
கொண்டு என்னால் எல்லாக் கூடும். 

14. ஆகிலும் நீங்கள் என் துன்பத் 
தில் உதவிசெய்கது nanan fur gm en, 

15. பிலிப்பியரே, சுவிசேலவ அரம் 

பத்தில் நான் மக்கேதோனியாவிலிருக் 

தூ புறப்பட்டபோது, உங்களேத்தலிர 
rr nt வளை யல யப ம அவயம் வய eee ae ce eee டம 

10. பிலிப்பி நகரத்துச் சபையார் ஞானஸ்சானம் பெத்த நாள் முகல் அர்ச், சின்ன 

  

    

  

வேறே எந்தச் சபையும் கொடுக்கல் 
வாங்கலில் எனக்கு உதவிசெய்யவில்லை 
யென்று நீங்கள் ௮றிவிர்களே. (அப், 
16-10.) 

16. நான் தெசலோனிக்கையிலிருக் 
தபோதுமுூதலாய் ஒருவிசை, இரண்டு 
விசை என் செலவுக்கு அனுப்பினீர்க 
ளென்.று ௮றிந்திருக்கிறிர்கள். (௮ப். 
17-1.) 

17. ஆகிலும் கான் ஈகையைத்தேடா | 
மல், உங்கள் சணக்கிலே பேறுபலன் 
பெருகும்படிக்கே விரும்புகே றன். 

  
18. எனக்கு எல்லாமிருக்கிற௮ ; FLD 

பன்னனாயிருக்கிறேன். உங்களசல் 7 
அ௮னுப்பப்பட்டவைகளைச் சுகந்தவாச | 
னையாசவும், சரவேசுரனுக்கு உகந்த பிரி 
யமான பலியாசவும் எப்பாப்புரோதத்: 
அவின் கையில் பெத்றுக்கொண்டு, திரு 
ப்தியாயிருக்கிறேன். 

109. ஆதலால் என் சர்வேசுரன் தம் 
முடைய ஓசுவரியத்தின்படியே உங்கள் 
விருப்பமெல்லாவற்றையும் இறீஸ்து 
யேசுநாதருக்குள் மகிமையாக நிறை 
Gar DUN TT SB, | 

| 
20. நம்முடைய பிசாவாகிய சர்வே | | 

சரனுச்கு என்றென்றைக்கும் மடமை: 
உண்டாவதாக, அலன், 

  

  ப்பர்பேரில் ௮த்.தியந்த பற்றுதலாயிருந் த, அவர் எந்செந்சத் தேசங்களுக்குப் போயிருக்சா 

லும், அவருடைய சுப செய்திகளை அறிவதற்கு அவரிடத்தில் ஆளனுப்பி, அவருடைய செல 

வுக்கும் உசவிசெய் தகொண்டு வருவார்கள். அனால் அப்போஸ்சலர் ஈடபடியில் சொல்லிய 

படி, அவர் யூதர்களாலே பிடிபட்டு இரண்டு மூன்று வருஷீகாலம் சிறையித் இடந்து, உரோ 

மாபுரிக்குக் கூட்டிக்கொண்டு போகப்பட்ட காலத்தில், அந்தச் சபையார் ௮வரை மறந்தது 

போலிருந்தாலும், பிற்பாடு ௮வர் உரோமாபுரியில் விலங்கல் இடக்கிராமொன்.ற கேள்விப் 
பட்டு, முர்தியைப்போல் மற;படியம் ,௮வனா விசாரிக்கவும், அவருக்குச் செலவுக்கு அனுப் 

பவும் பிரயத் சனம்பண்ணி, அதற்காகத் எப்பாப்புரோ தித்சென்பவரை வேண்டிய பண உத 

வியோடு அனுப்பினார்கள். அதைக் கண்டு அர்ச். சின்னப்பர் மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டு, 

கொஞ்சச்காலம் அவர்கள் சம்மை மறக்சாற்போலிருக்சாலும், அவர்கள் எப்போதும் பற்று 

  
| தீதுள்ளவர்களென்றும், சமயமில்லாக.௫னாலே தங்கள் பற்.ற,தலைச் சாண்பிக்காதிருந்தார்க 
ளென்றும் அவர்களைப் புகழுஇரர். 
  fee ecient MME EAA cee ed apne RC ROAR RR SO OE Pa see anagem apie re 

   



524 .... பிலிப்பியர் 44ம் அதிகாரம். 
  

91. அர்ச்சிக்கப்பட்ட எல்லாருக் 
கும் இறீஸ்து யேசுகாதரிடத்தில் மங் 
களஞ்சொல்லுங்கள்.   29. என்னோடேகூட இருக்கற 

। சகோதரர்கள் உங்களுக்கு மங்களஞ்   
| 

  
சொல்லுகிருர்கள். பூர்ச்சிக்கப்பட்ட | 

, அனைவரும், முக்கியமாயச் செசாரு | தாக. மென். 

டைய அரமனையிலிருக்கிறவர்களும் 
உங்களுக்கு மங்களஞ் சொல்லுஇரர் 
கள். 

253. ஈமதாண்டவராகிய யேசுக்கறி 

ஸ்துநகாகருடைய இஷ்டப்பிரசாதம் 
உங்கள் ஆத்துமத்தோடுகூட இருப்ப 

  

  

பட்ட. , 

| 4000: வக அதவ எந்தை <> ஆ Oe 08 

x பிலிப்பியர் நிருபம் முற்றிற்று. < 2 
ழ் ௮4௫ ௫ உந்பம்பப லட டப ea ye ரசா க am ote 5 ஓர! ப 

  

 



பாயிரம். 

SRD 

கொலோசா என்றே பட்டணம் பிரிஜியா நாட்டின் பிரதான பட்டணமாம், 

அர்ச். சின்னப்பர் ௮ந்தச் சபையாருக்கு தாமே வேதத்தைப் போதியாமல், எப் 

பாப்புராஸ் என்பவரை அவர்களுக்கு மேற்றிராணியாராக அனுப்பி, ௮வர் மூல 

மாயச் சுவிசேஷத்தை அவர்களுக்குப் பிரசங்கித்ததில், ௮கநேகர் ஞானலஸ்கானம் 

பெற்று, பத்தி சுறுசுறுப்புள்ள சபையாராயிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு இந்த 

நிருபத்தை எழு தும்படியான முகார்தாமேதென்ரால், அவர்களிட த்தில் இரண்டு 

வகைப் பதிதரா்கள் பிரவேடித்திருந்தார்கள். அந்தப் பதிதர்களில் இலர் : யேசு 

நாதரல்ல, சம்மனசுக்களே ஈம்முடைய இரட்சணியத்துக்குக் சகாரணமென்றும், 

வேறு சிலா: சுவிசேஷத்தோடுகூடப் பழைய ஏற்பாட்டின் முறைமைச 

ளையும் ௮நுசரிக்கவேண்டுமென்றும் போதித்தார்கள். மரச். சின்னப்பர் இந்த 

இரண்டுவகைப் பதிதர்களையும் மறுத்து, அந்தக் இறிஸ்துவர்கள் ௮.நுசரிக்க 

வேண்டிய பிரதான முறைமைகளை அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகருர். ௮வர் 

உரோமாபுரியில் விலங்கிலே கிடக்கிறபோது கர்த்தரவதாரம் 02-ம் வருஷத்தில் 

எழுஇய இந்த நிருபம் எபேசியருக்கு எழுதிய நிருபத்தைப்போல் மிகவும் உயர் 

ந்த கருத்துகள் கிறைந்ததாம். 
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அப்போஸ்தலரான அர்ச். சினனப்பர் 

கொலேோசியருக்கு 

at (Up இய நி (HLILD- 

    

ச வேண்டிக்கொண்டு, ஈம்மாடைய கரத, 
முதல் அதிகாரம். ராகிய யேசக்ஜிஸ்துகாதருடைய 

இறீஸ் துகாதர் சர்வேசுரனுடைய சாயலெ | /தொவாகிய சாவேசுரலுச்கு ஸ்தோத் 
ன்றும், அவரால் எல்லாம் படைக்கப்ப இரம் பண் ணுகிரோம். 

ட்டதென்றம், இருச்சபைக்குச் தலைவ 

ன்றும், அவரால் சகலமும் சர்வேசுர 

டு உறவாக்சப்பட்டதென்றம் சொ 

1. ஏனெனில், பரலோகத்தில் உங்க 

ஞக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற நம்பிக் 
கையை முன்னிட்டு, யேசுக்கறீஸ்து 

i . வின்மேல் நீங்கள் கொண்டிருக்கிற விசு 
| 1. சர்வேசாரனுடைய சித்தத்தினா | வாசத்தையும், அர்ச்சிக்கப்பட்ட எல் 
(லே யேசுக்கிறிஸ்துநாகருடைய ௮ப் ; லோர்மேலும் உங்களுக்குள்ள ௮ன்பை 
போஸ்தலனாகய சின்னப்பனும், சகோ : யுங்குறித்துக் கேள்விப்பட்டோம். 
தரனாகய நஇீமோத்தேயும், 

    ல்லுஇிரார். 

| .. 3, நீங்கள் அந்த நம்பிக்கையைச் சத் 
2. யேசக்கிறீஸ் தகா தருக்குள் கொ | இய வசனமாகிய சுவிசேவத்தினாலே 

லோசா நகரத்திலுள்ள அர்ச்9க்கப் , கேட்டறிந்திருக்கிறிர்கள். 
1 ட்டவர்களும், விசுவாசிசளுமான ' 
சகோதரருக்கு எழுதுவது : 1 

் 

ர 

| 

  
0, இர்தச் ஈவிசேலம் உலகமெங் 

ட. கும் பரம்பினதுபோல உங்களிடமும் 
ஷ ’ ' ரூ . os ee, A. . 3. ஈம்முடைய பிதாவாகிய சர்வே : வந்துசேர்ந்த, சத்தியத்தில் சாவேசுர 

சுரனாலும், ஆண்டவராகிய யேசுக்கிறி | னுடைய கிருபையை நீங்கள் கேட்டு 
ஸ்துவினலும் உங்களுக்கு இஷ்டப் | HOGG காள்முகலாச உங்களிடதஇல் 
பிரசாதமும், சமாதானமும் உண்டாவ ; பலன்தந்து வளருறெதுபோல, எங்கும் 
தாக. உங்களுக்காக எப்பொழுலும் ! பலன்தந்து வளருகிறது. 

‘ | 
  

1. அர்ச். சின்னப்பர் இந்த நிருபத்தை எழுதும் சமயத்தில் நீமோத்தேயு என்பவர் 
உரோமாபுரியில் இருர்தசாகத் கோன்றகிறது. ஒருவேளை அப்போஸ்தலர் சொல்ல, 
அவரே இர்த நிருபத்தை எழுதஇயிருக்சலாமென்றுஞ் லர் நினைக்கிருர்கள், (அப், 4-18.) | 

    
  

we.
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ட்ரீ இதை எங்களுக்கு மிகவும் பிரிய 
மான உடன்வேலையாளும், உங்கள்மட் 

டில் யேசுக்கிறீஸ்துநா தருடைய உண் 
 மையுள்ள ஊழியனுமா௫யெ எப்பாப்பு 
சாஸ் என்பவரிடத்தில் நீங்கள் கற்றுக் 
-கொண்மர்கள், 

8. ௮வரே உங்கள் ஞான ௮ன்பை 
யும் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தனர். 

9. ஆகையால் காங்களும் இதைக் 
கேள்விப்பட்ட சாள்முதல் இடைவிடா 
மல் உங்களுக்காக ஜெபஞ்செய்து, வல் 
லா ஞானத்தோடும், இஸ்பிரீத்துவின் 
விவேகத்தோடும், சர்வேசுரனுடைய 
சித்தத்தை அறியும் அறிவினால் நீங்கள் 
நிரப்பப்படவும், 

10. எவ்வித ஈற்கிரியைகளாகிய பல 
னைத் தந்து, சர்வேசுரனை அறியும் அறி 
வில் வளர்ந்து, சகலத்திலும் சர்வே 

"கரனுக்குப் பிரியப்பட்டு, அவருக்கு 
'யோக்கியமானவிதமாய் நடந்துகொள் 
ளவம, 

  

11. அவருடைய பிரதாப வல்ல 
| மைக்கேற்றபடி எவ்வித புண்ணியத் 
இலும் பலப்படுத்தப்பட்டு, சந்தோஷத் 

தோடுகூடிய சகல பொறுமையிலும், 

நீடிய சாந்தத்திலும் நடந் துவரும்படி. 
உங்களுக்காகப் பிரார்த்தித்துவருகி 

ரோம். 

| 

| 
| 
| 
|       

12. பிரதாப ஒளியில் ௮ர்ச்சியசஷட 
வர்களுடைய சுதந்தர த்தில்பங்கடைவ 
தற்கு நம்மைத் தகுதியுள்ளவர்களாக் 
இன பிதாவாகிய சாவேசுரலுக்கு ஈன் 
றியறிர்த ஸ்தோத்தாஞ் செலுத்துக 
ரோம். 

18. அவரே ௮ந்தகாரத்தின் வல்ல 
மையினின்று நம்மை விடுூதலையாக்கி, 
தமது ௮ன்புளள குமாரனுடைய இரா 

ச்சியத்தில் சேர்த்துக்கொண்டார், 

14. இவருடைய இரத்தத்தின் மூல 
மாய் நாம் இவருக்குள் பாவப்பொறுத் 
தலாகிய மீட்பை ௮டைந்இருக்கிறோம். 

13. இவரே காணப்படாதவராகய 
சர்வேசுரனுடைய சாயலும், சகல ரு 
BLDG Oh FLD முந்தின பேறுமானவர். 

16. ௮தெப்படியென்ரால், பரலோ 
கத்திலும் பூலோகத்திலும் காணப்பட் 
டவைகளும், காணப்படா தவைகளு : 
மான சகலமும் இவருக்குள் சிருஷ்டித் | 
கப்பட்டது; பத்திராசனரோ, நாத! 
இருத்தியரோ, பிராதமிகரோ, பலவத்: 

தீசோ, சகலமும் இவர் மூலமாயும் இவ 
ருக்கென்றும் உண்டாச்கப்பட்டன. 

  
17. இவரே எல்லாருக்கும் முந்தினவ | 

ராயிருக்கிறார். இவருக்குள்ளே சகல. 
மும் திலைபெறுகின்றது. 

  

{ 

7. எப்பாப்புராஸ் என்பவர் அர்ச், சன்னப்பருடைய சஷேனாயிருக்து கொலோசாப் 

| பட்டணச்தில் இருச்சபையை முந்தமுர்ச ஸ்தாபித்சவரொன்று தோன்றுகிற து. இந்த. 

நிருபம் எழுதப்பட்டபோ த அவர் உரோமாபுரியில் ஒர்ச், சன்னப்பரோடு காவலிலிருச் ' 

தார், 

12. காணப்படாத சர்வேசுரனுடைய சாயல்:-- யேசுகாதர் பிதாவாகிய சர்வேசானு :   
க்குச் சசலத்திலும் சரிசமானமாயிருப்பகால் அவருடைய சாயல் என்று சொல்லப்படுஇரூர், 

| ழநீதீன பேறுமானவர் : சருஷ்டிகளைப்போல் முதல்மு,கல் ௨ண்டானவரன்று அர்த் | 

! தங்கொள்ளாமல், யாதொரு சிருஷ்டியும் உண்டாச்கப்படுமுன் நித்தியத்இல் பிதாவினால் 

| தெனிப்பிக்சப்பட்டு, பிசாவோடும் இஸ்பிரீத் துசார் ுவோடும் சரிசமானமாயிருக்கிறாரொன்று 

அர்த்தமாம். இதுவுமன்றி அ வாொடுத்த மனுஷீசத்திலும் சர்வேசுரனுடைய சமுகத்தில் 

| சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் மேன் மையினால் முந்தினவரன்று அர்த்தமாம். | 
1
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18. அவரே திருச்சபையாகிய சரீர 
தீ.துக்குக் தலைமையானவர். எல்லாவற் 
மிலும் தலைமைப்பட்டம் பெற்றவராயி 
ருக்கும்படி.க்கு ௮வரே ஆதியும், மரித் 
தோரிலிருந்து எழுந்த முதற்பேறுமா 
னவர், 

19. எனெனில், ௪கல சம்பூரணமும் 
அவருக்குள்ளே வாசமாயிருக்கவும், 

20. ௮வர் சிலுவையில் சிர்தின இரத் 
தீதீதினால் பூலோகத்தலுள்ளவைசளா 
வலைஞ்சரி, பரலோகத்திலுள்ளவைக 
ளானாலுஞ்சரி, சகலத்தையும் சமாதா 
னப்படுத்தி,௮வர் வழியாய்க் தம்மோடு 
உறவாக்கிக்கொள்ளவும் (பிகாவுக்குச்) 
குத்தமாயிற்று. 

21. மெலும் நீங்கள் முன் ஒரு காலத் 
திலே அவருக்கு அர்நியராகவும், அர்க் 
'கிரியைகளினாலே மனதில் சத்துருக்க 
ளாகவும் இருந்தபோதிலும், 

22. இப்போது தமக்குமூன்பாக 
உங்களைப் பரிசுத்தர்களாகவும், மாசற 
றவர்களாகவும், குறையற்றவர்களாக 

வும் செய்யும்படி அவருடைய மாம்ச: 

சரீரத்தில் ௮டைந்த மரணத்்இனாலே | 
(உங்கல) உறவாக்கிஞர். 

28. இதற்காக, நீங்கள் கேட்ட சுவி 
சேஷத்தினாலுண்டாகும் ஈம்பிக்கையை 
விட்டு அசையாமல், விசுவாசத்தில் 
ஊன்றி, ஸ்திரமாய் நிலைத்திருந்காலல் 
லோசரி, அந்தச் சுவிசேவம் வானக் 
இன் கீழுள்ள சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் 
பிரசங்கிக்கப்பட்டுவருகற ௮. இதற்கே 
சின்னப்பனாகிய கான் ஊழியனானேன். 

24. இப்போது நான் உங்கள் நிமித் 
தம் ுனுபவிக்றே பாடுகளில் சந்தோ 
ஷித்து, இறிஸ் துவின் பாடுகளில் குறை 
வாயிருப்பதை அவருடைய சரீரமா 
கய திருச்சபைக்காக என் மாம்ச த்தில் 
நிறைவேற்றிவருகிறேன். 

25. தேவ வாக்கயெத்தைப் பூணமாய் 
அறிவிப்பதற்கு உங்கள் மட்டில் சாவே 
சுரனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்த 
யோகத்தின்படியே நான் அந்தத் திருச் 
சபைக்கு ஊழியனாயிருக்கிறேன். 

  
    

18. மரித்தோரில் ழநற்பேறுமானவர் :-- முதல்முசல் மரிக்தோரினின் று மகமை 
யோடு உயிர்க்தவராம், இசனால் ஆசாம் எப்படி முகல் மரிச்சவராயிருஈ் து சனது பிதிர் 
வழிச்செல்லாம் மரணத் துக்குக்காரணமாயிரந்காரோ, அப்படியே யேசுகாசரும் மகிமை 
யோடு உயிர்ச்சவர்களில் முசல்வராயிருக் து கம்மூடைய அவயவங்களாகிய ஈல்ல இறீஸ் ஐ 
வர்களெல்லாரும் மகிமையோடு உயிர்ப்பகற்குச் காரணமாயிருக்கறாொன்று ௮ப்போஸ் 
சலர் இங்கே காட்டுஇரர், 

24.  இறீஸ்துநாசருடைய பாடுகளில் குறைவாயிருப்பதை அவராடைய சரீரமாகிய. 
இருச்சபைக்காக என் மாம்சத்தில் நிறைவேற்றிவருகிறேன் என்கிற இந்ச வார்ச்தைசளுக்கு 
அர்தீகம் என்ன ? யேசுகாகர் தருச்சபைக்காகப் பட்ட பாடுசள் போதாமல் குறைவாயிருந் 
சசென்பவோ ?* அனால் யேசுகாதருடைய பாடுகளில் குறைவாயிருக்கறதை என் மாம் 
சத்தில் நிறைவேற்றுகறேனென்று அவர் சொல்லும்போது, நான் யேசுகாதராடைய 
பாடுகளுக்குப் பங்காளியாயிருக்கும்படிக்கும், ௮ர்தப் பாடுகளை எனக்குச் சொக்சமாக்கிக் 
கொள்ளும்படிக்கும், என் பங்காக எனக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற பாடுகளை என் சரீரத் 
இல் நிறைவேற்றி, யேசுகாகருடைய பாடுகளோடு கூட்டிச் சேர்த் துவைக்சிறேனென்று 
அர்த்தமாகும். பின்னும் இருச்சபைக்காக அந்தப் பாடுகளை கான் நகிறைவேந்றுகிறே 
னென்று அவர் சொல்வதென்ன ? யேசுகாதர் இருச்சபைக்காகப் பாபெட்ட தபோல, யேசு 
நாதருடைய அவயவமாகய ஒவ்வொரு இிறீஸ்துவனும் தனக்காக மாத்திரமல்ல, பொது. 
வாயிருக்ற இருச்சபைக்காகவும் பாடுபடவும், புண்ணிய பலன்களைச் சம்பாகித் தக்கொள் 
எவும் கடனாளியாயிருக்கரறானென்று காட்டும்படி. இப்படிச்சொல்லுகிறார். ஏனென்னால் 
சரீரத்சைச் சேர்ந்த ஒவ்வொரு ௮அவயவமும் தன் தொழிலை நிறைவேற்றும்போது தனக் 
சாக மாத்திரமல்ல, மற்ற அவயவங்களுச்சாசவும், சரீர முழுமைக்காகவும் பிரயோசனமாகச் 
செய்கிறது. 
   



128. கொலோடியர் 
2-ம் அதிகாரம். 
  

26. தேவ வாக்கியமாகிய இந்தப் 
பசமரகடியம் முந்தின காலங்களுக்கும், 
தலை முறை தலைமுறைகளுக்கும் மறைக் 
கப்பட்டி HF $I, இப்போ த௮வருடைய 
அர்ச்சிக்கப்பட்டவர் களுக்கு வெளியா 
ச்கப்பட்டிருக்கிற து. 

27. இக்தப் பரம இரகூயத்தின் மகி 
மைக் திரவியங்கள் ௮அஞ்ஞானிகள்மட் 
டில் எம்மாத்திரம் விளங்குகிறதென்று 
சர்வேகரன் தமது அர்ச்சிக்கப்பட்டவ 
ர்களுக்குத் தெரிவிக்கச் சிக்தமானார். 
உங்களுக்கு மகிமையின் ஈம்பிக்கையா 
கிய இறீஸ்துராதரே இந்தப் பரமஇரக 
இயம். 

98. . யேசுக்கிறிஸ்துகா தரிடத்தில் 
எர்ச மனுவையும் உகத்கமனாக வெளிப் 
படக்காட்டும்படிக்கு அவரையே நாகவ 

கள் பிரசங்கிக் அ, எந்த மனுஷனுக்கும் 
பு.த்திசொல்லி, எக்க மனுஷனுக்கும் 
oud ss ஞானக்கோடும் உபதே௫க் 

இரோம். 

20. இதற்காகவே அவர் என்னிடத் 
இல் வல்லமையோடு செய்விக்கிற செய் 

கையின்படி. நான் உழைத்துப் போ 
ராடுகிறேன். 

2-ம். அதிகாரம். 

இறீஸ்துகாகருக்கு எதிரிகளாகிய கள்ளப் 
போதகர்கள், சத். துவசாஸ் இரிகள் மு.ச 
லிபவர்கள்மேல் எச்சரிக்கையாயிருக்கக் 
கற்பிக் இரு ர் . 

1. உங்கள்மட்டிலும், இலவோதஇக்கே 
யாவிலிருக்கி றவர்கள் மட் டிலும், இன 
னம் என் முகத்தைக் கண்ணால் காணா, இ 

ரூக்கிற மற்றெல்லோரமட்டிலும் கான் 

      
  

கொண்டிருக்கிற கவலை எவ்வளவென்று 
நீங்கள் ௮, றிய விரும்புகிறேன். 

2. அவர்களுடைய இருதயங்கள் 
தேம்றப்படவும், ௮வர்கள் பரம அன். 
பால் ஒன்ஞாயிணைக்கப்பட்டு, பிதாவா 
கிய சாவேகரனையும், யேசுக்கிறீஸ்து 
நாதரையும்பற்றிய இரகூயம் 
களை அறிந்துகொள்ளும்படி. பூரண 
நிச்சயமாகய எல்லா ஐச*ுவரியத்தா 
லும் நிரப்பப்படவேண்டுமமன்றே (சுவ 
லைப்படுகிறேன்.) 

LU LD 

3. இவருக்குள் ஞானம், ௮றிவு என் 
பவைகளின் பொக்கிஷங்கள் யாவும் 

௮டங்கியிருக்கின்றன. 

1. நுட்ப வாக்கியங்களால் உங்களை 
ஒருவனும் ஏயக்காகபடிச்கு நான் 
இகைச் சொல்லுகிறேன். 

். எனெனில், சாரத்தினால் உங்க 
ர. க்கு நான் காரமாயிருக்காலும், பான 
இனால் உங்களுடனே கூட இருந்து, ©. (El 
சுளஞுடைய நல்லொழுக்கக்தையும், கறி 
ஸ்.துநா கரமேலுள்ள உங்கள் விசுவாசத் 
இன் உறுஇயையுங் சண்டு சந்தோஷப் 
படுகிறேன். (1. சொ. 5-3.) 

(1. அகையால் அண்டவசாகிய யேசுக் 
இழீஸ்.துகாதரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொ 

டண்டட டியே அவருக்குள் நடந்துவரு 

  

வீர்களாக, 

7. நீங்கள் கற்றுக்கொண்டபடியே 

அவருக்குள் வேருன் நினவர்களாகவும், 

அவர்மேல் கட்டப்பட்டவர்களாசவும், 

விசுவாசத்தில் உறுஇப்பட்டு, ஈன்றியறி 
ந்த ஸ்தோக்தாக்தோடு அவரிடத்தில் 

வளாந்தேறுவிர்களாக. 

  
1. 

பட்டணமாம். 

யொக்கநியமாயிருர்த த. 

டுலவோதிக்கேயா :--இது பிரிஜியாவில் லீக்குஸ் என்னும் ஈதியோரத் லிருந்த 
இதில் இருந்த திருச்சபை சொலோசாவிலிலுள்ள இருச்சபையோடு ௮ர்நி 

2, சர்வேசுரனையும் யேசுக்கிறீஸ்துவையும் பற்றிய பரம இரகசியம் :-பிதாவா 
இய சர்வேசுரனால் நித்திய காலமாய்த் சீர்மானிச்கப்பட்டு யேசுநகாதரால் இவ்வுலகச்.இல் 
நிறைவேற்றப்பட்ட இரட்சணியத்தின் வேலையே இக்தப் பரம இரகசியமாம். : 
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8, மணிதர்களுடைய பாரம்பரியக் 
களுக்கும், உலக.நால் கோட்பாடுக 
ஞக்கும் பொருந்தினதும், கிறீஸ்து 
காதருக்குப் பொருந்தாததுமான தத் 
துவசாஸ்தஇரத்தாலும், மாயமான தந் 
இர நியாயங்களாலும் ஒருவனும் உங் 
களை ஏய்ச்காகபடிக்குப் பார்த்துக்கொ 
ள்ளுங்கள். 

9. எனெனில் தெய்வத்துவத்தின் 
சம்பூரணமெல்லாம் அவரிடத்தில் சரி 

ரப் பிரகாரமாய்க் குடி.கொண்டிருக்க 

றது. 

10. மேலும் எல்லாத் துரைத்தனத் 
துக்கும், ௮திகாரத்.தூக்கும் தலைவரா 

யிருக்கிற அவரிடக்இல் நீங்கள் சம்பூ 

ரணமாக்கப்பட்டிருக்கிறிர்கள். 

11. அன்றியும் நீங்கள் பாவ மாம்ச 
திதைக் களைந்துவிடுவசாகிய இறீஸ்து 

வின் விருக்தகசேகனக்கை அவரிடத் 
தில் பெற்றுக்கொண்டீர்களேயொ ழிய, 
கையாலாகும் விருத்தசேகனத்தைப் 
பெத்றுக்கொள்ளவில்லை. 

8. தந்தி நியாயங்கள் என்பதால்: 

  

12. மேலும் நீங்கள் ஞானஸ்கானத். 
Ba ௮வரோடு அடக்கம்பண்ணப்ப 
ட்டு, ௮வரை மரித்தோரினின்று எழுப் 
மின சடவுளின் (வல்லப) செய்கையின் 
மேலுள்ள .விசுவாசத்தைக்கொண்டு 
அவரோடு நீங்களும் உயிர்த்தெழுக்தி 
(HGR Dt Sarr. 

13. உங்கள் பாவங்களாலும், மாம்ச 
விருக்தசேதனமில்லாமையாலும் நீது 
கள் மரித்தவர்களாயிருந்தபோது, ௮வ 
ருடனேகூட உங்களை உயிர்ப்பித்து, 
சகல ௮க்கரமங்களையும் உங்களுக்குப் 
பொறுத்து, 

11. ஈமக்கு எதிரிடையாயும், ஈமக்கு 
விரோதமாயுமிருந்கத தீர்ப்பின் கையெ 

முத்தை அழித்து, ௮கைச்சிலுவையில் 
அறைந்து, முழுதும் ஒழிக்துப் போட் 
டா. 

12. மேலும் 

அதிகாரங்களையும் உரிந்து ள்ளி, மகா 
தைரியத்தோடு ௮அவைகள்ப் பிர௫இத்த 

மாய்க் காட்டி, தம்மில்காமே அவை é 

களின்மேல் வெற்றிகொண்டா டினார். 

  

  

. = Dt ஜூ g 7 துரைத்தவங்களையும் 

-கொலோயரிடத்தில்: பிரவேித்திருந்க இர 
ண்வெகை சப்பறைப் போதகங்களைக்குறிக்கிரார். அதாவ து: யேசுகாதரல்ல, சம்மனசுக்கள் 
தான் ஈம்முடைய இரட்சணியச்தின் காரணமென்பதும்; சுவிசேஷக்தோடு பழைய ஏற் 
பாட்டின் முறைமைகளையும் அவசியம் ௮நுசரிச்சவேண்டுமென்பதுமான போசகங்களாம். 

பாரம்பரியம் :---சம்மனசுச்கள் கம்முடைய இரட்சகர்கள் என்பது சர்வேசுர( ஞாலல்ல, 

மனிதராலுண்டான போசகமான தால், மனுஷ் பாரம்பரியமென் இரர். சர் | Career Gav உண். 
டான பாரம்பரிய வழக்கங்களுக்கு விரோசமாய் ௮ப்போஸ்சலர் இங்கே போ இக்கிற தில்லை. 

உலகநூல் கோட்பாடுகள் :--இவ்விய கர்த்தருடைய காலக்குக்கு முன்னிருந்த உல. 
க ஞானிகளும் லெள£கரான சில யூத ஞாணிகளும் கற்றுக்கொடுக்க ஞானம் இப்போது 
அர்ச். சின்னப்பர் போதஇக்கிற இறீஸ் தநாகராடைய ஞானத்துக்கு ஒவ்வா சதம், இத்தோடு | 
அகத்தை ஒப்பிட்டால், பாடசாலைகளில் மதல் தாலாதாரம் படிக்கிற பிள்ளசளுடைய 
நானத்துக்கு ஒச்சுசாயிராக்குமென்றும் அர்த்தமாம். 

0. மனுஷ சுபாவம் தேவ சுபாவத்தோடு யேசுக்கிறீஸ் துநாதரில் ஒன் நிச்சபடியால் 
செய்வீக மகத் துவமெல்லாம் அவரிடத்தில் வரிச்இிருந்தசென்று அர்த்சமொழிய தெய் 
வீகம் மனுஷ ரூபமாய் மாறிப்போனதென்று அர்ச் சமில்லை. ஆகையால் உலக போதகம் 
களையும் யூகர் போதகங்களையும் புறச்சணித்து, இவ்விய கர்ச்சரைப் பின்சென்முல் நாம் 
சப்பிப்போகமாட்டோம். 

11. கிறீஸ்துநாதநடைய விநத்தசேதனம் :--மாம்சத்சைச் ௮ண்டிக்கற தல்ல, மனு 
ஷீ சுபாவத்தின் கெட்ட பாசங்களை அறுத்துத் தள்ளுவதென்பதாம். 

15. நாமெல்லோரும் ஜென்மப் பாவத் தினாலும் கர்மப்பாவங்களினாலும் நரக நித்.திய 
மரணதச்துக்குச் தீர்வையிடப்பட்டவர்களாய்ப் பசாசுகளுச்கு அடிமைப்பட்டிருக்தோம். |   
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16. ஆதலால் போஜனபானத்தைப் 
1] பற்றியாவது, பண்டிகைகாள், மா 

| வாசி, ஓய்வுராள் இவைகளைப்பத்றியா 
வது ஒருவலும் உங்களைக் குற்றப்படுத் 

1 தாதிருப்பானாக, 

17. இவைகள் வருங்காரியங்களுக்கு 
நிழலாயிருந்சன : இவைகளுக்கு உட 
லோ கிறீஸ்துகாதராமே, 

18. தாழ்மையிலும், சம்மனசுக்களு 
டைய வணக்கத்திலும் விருப்பமுற்று, 
காணாதவைகளில் பிரவேட௫த்து, மாம்ச 
சிந்தையில் விணன கர்வங்கொண்ட 
எவனும் உங்களை ஏய்க்காதிருப்பானாக. 
(மத். 24-4,) 

மூட்டுகளாலும் உதவிபெற்று, இணைக் 
கப்பட்டுத் தெய்வ வளர்ச்சியாய் வளரு 

இறனு, ் 

20. ஆகையால் நீங்கள் இறீஸ்துகா 
தரோடேகூட உலக_நால் கோட்பாடுக 
சக்கு மரித்தவர்களானால், இன்னம் 
உலகத்துக்கேற்க நடக்கிறவர்களைப் 
போல, 

21. இதைத் தொடா தேயுங்கள், 
இதைப் புசியா தேயுங்கள், இதைத் 
தீண்டாதேயுங்கள் என்பவைகளுக்(கு 
உட்பட்டிருப்பதேன் ? 

2௦. இவையெல்லாம் உபயோ௫க்க 
ப்படுவதில் ௮ழிந்துபோகிறவைகளும், 

  
மனிதர்களுடைய கற்பனைகளுக்கும், 
போகதசகத்துக்கும் இசைந்தவைகளுமா 
யிருக்கின்றன. 

11). இப்பேோர்ப்பட்டவன் தலையோடு 

ஒன்றிக்ிரொாகவன்; அந்தக் தலையிலி 
ONG FTP GABE கணுக்களாலும்   
    

ஆனால் "யேசுநாதர் தம்முடைய திரு இரச்தத் தினால் நம்முடைய பாவங்களைக் கழுவி, ஈம 
க்கு விரோசமாயிருக்த நித்திய மரணத்தீ/ப்பைச் தம்முடைய மரணத்தினாலே அழித் து, 
அந்தத் தீர்ப்பின் சாதனத்தைத் சம்முடைய சிலுவையிலறைந்து நிர்கூலமாக்இனார். 
அன்றியும் ஈம்மை அடிமைப்படுத்தியிருக்த பசாசுக்களின் அதிகாரத்தையும் ஆளுகையை 
யும் பிடுங்கிக்கொண்டு அவைகளை வெறுமையாக, ௮௪ ஆளுகையைச் தாமே எடுத்துச் 
கொண்டு மாணத்தையும், பசாசையும் ஜெயித்த ஜெயலராய்க் கல்லறஹையைவிட்டு எழுந் 
தருளினார். அவர் ஏற்படுத்திய ஞாஸ்கானச்இனாலே நாமும் அவரோடேகூடப் பாவச் 
அக்கு மரித். த; ௮அவரோடேகூட அடச்கம்பண்ணப்பட்டு ௮வரோடேகூட நித்திய £ீவியச் 
இற்கு உயிர்ச்சவர்களானோமென்று அர்த்தமாம். 

துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் :- என்பது மனுஷீர்மேல் ஜென்மப் பாவச்இினால் 
அ.திகாரம்பெற்திருக் த Bu அரளுபிகள். 

16. உரோமர் 14-ம் ௮இகாரம் 5-ம் வசன வியாச்யொனம் காண்க, 

18. பொய்யான தாழ்ச்சியின் வேஷத்தைத் தரித் தச்கொண்டு மாம்சத் துக்குரிய 
சிந்தளைகளில் ஆங்காரிகளாகிச் தாங்கள் அறியாத காரியங்களைப் பிதற்றித் இருச்சபைக்கு 
உயிரும் வளர்த்இியும் கொடுக்கிற யேசுகாதரை விட்டுவிட்டு, ஒருவிசமான சம்மனசுக்களின் 
வேதத்தைப் போதிக்கத் தணிஜெ கள்ளப் போசகரால் ஏய்க்கப்படா தபடி.க்கு எச்சரிக்கை 
யாயிருங்களென்பது இதின் பொருளாம். இதிலே அர்ச். சின்னப்பர் குறிக்கிற கள்ளப் 
போதகர்கள் யாளொன்முல் : அக்காட்களிலே பூதர்களுக்குள்ளே தோன்றின கோஸ்கிக்கர் 
என்இற பதிதர்களாம். அரதப் பதிதர்கள் யேசுநாதர் மூர்ச். இரீதிதுவச்தின் இரண்டா 
மாளா௫யெ சர்வேசுரன் அல்ல; மோமீசனைப்போல ஒரு வெறுக் தீர்க்கசரிசியென்றும், 
சர்வேசன் மோயீசனுக்குச் சம்மனசுக்சளைச்கொண்டு பேசின துபோல் யேசுகாதருச்கும் 
சம்மன*ச்சளைக்கொண்டு பேசினாரொன்றும், அந்தச் சம்மனசுக்கள்சான் சர்வேசுரனுக்கும் 
மனிதர்களுக்கும் மத்தியஸ்தரொன்றும் இதுமுதலான அபத்தங்களைப் அதத்சிச்கொண்ட 
வந்தார்கள். 

19. தலையோடு ஒன்றித்திராதவன் ; சம்மனசுக்களுக்கும் மனுவர்களுக்கும் சலைவ 
ராஇய யேசுகாதனா விட்டுச் சம்மனசுக்களை ஆரா இக்கிறவர்களைக் கண்டிச்ரொரொழிய சம் 
மனசுக்களுடைய வணக்கம் வேண்டாமென்று சொல்லுகறெதில்லை. ப 

  

  

  
 



  

    

29. இவைகள் சுய Dag ஆரா தனை 
யையும், தாழ்மையையும், சரீரப் புறக் 
கணிப்பையும்பற்றி ஞானத்தின் வே 
ஷசதைக்கொண்டிருந்தாலும், மாம்சத் 

| திருப்திக்கு உதவுகிறவைகளேயன்றி 
உண்மையான பிரயோஜனமுள்ளவைக 
ளல்ல, 

எம், 

பழைய மனிதனை உரிந்துபோட்டுப் புது 

மனிதனை அ௮ணிந்துசொள்ளப் புத்தி 

சொல்லி, புருஷன் பெண்சாதிக 

ளுடைய கடமைகளைச் சற்பிக்கிழுர், 

அதிகாரம்; 

1. ஆகையால் நீங்கள் Bion guar gs 
சோடு உயிர் ததெழுத்திருக்கிறீ ர்களா | 

இல், கிறீஸ்துகாதர் சாவேசகுரனுடைய 
வலதுபாரிசத்தில் உட்கார்ந்திருக்க 
ஸ்.தலமாகிய உன்னதத்தில் உள்ளவைக 
ளைத் தேடுங்கள். 

9, பூமியில் உள்ளவைகளையல்ல, மே 

லாவில் உள்ளவைகளையே நா டங்கள். 

9. ஏனெனில் மரித்தவர்களாயிருக் 
இிறீர்கள், உங்கள் ஜீவியம் கிறீஸ்துகாத 
சோடு சர்வேசுரனுக்குள் மறைந்திருக் 
கின்றது. 

4. உங்கள் ஜீவனாகிய இறீஸ்துகா 
கர் தோன் றும்போது, நீங்களும் ௮வ 
  

  

| அ௮வர்களோே ட். 

  
  

மட கூட மகிமையிலே தோன்று | 

ர்கள் 

௦. ஆகையால் உங்களுடைய லெளக. 
அ௮வயவங்களைச் சாகடியுங்கள். ௮வை 

யாவன : விபசாரம், ௮சு தசம், காமம், 
துர் இச்சை, விக்கிரக ஆராதனையா 
திய பொருளாசை, 

(. இவைகளின் நிமித்தமே விசு 

வாச புத்திர்மேல் தேவகோபம் வரு 

கின்றது. 

7. நீங்களும் முன் ஒருகாலத்திலே. 

சஞ்சரிக்கும்போ ௮. 
இவைகளின்படி. நடந்தீர்கள். 

  
| 

8. இப்போதோ வெனில் கோபம், 
எரிச்சல், வஞ்சகம், உங்கள் வாயில் | 

வருந் தூஷணம், வெட்ககத்துக்குரிய 
பேச்சுகள் ஆகிய சகலத்தையும் விட்டு 
விடுங்கள். 

9. ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல் 
லாதிருங்கள். இப்படிப் பழைய மனித 
னையும், ௮வன் இரியைகளையும் உங்களி 
டத்தினின்று உரிந்துபோட்டு, 

|   10. சன்னைச் சிருஷ்டி,தசவருடைய | 
சாயலுக்கொப்பாய், ௮வரை அறியும் | 
அறிவினால் புதுப்பிக்கப்படுகிற புதிய ' | 

மனிதனை ௮ணிந்துகொள்ளுங்கள, 

  

பம் சங்கள். ஞானல்கான த்தினாலே இிறீஸ்துகாசரோடு இவ்வுலகத்துக்கு மரித்த 
வர்களாக, ௮ வரோடு ஞான ஜீவியச்துக்கு உயிர் த சவர்களாயிருக்கிறீர்கள். 

குப் பிள்ளைகளும், மோட்சராச்சியச் தக்குச் சுதந்தரவாளிகளுமானீர்கள். 
தீதீதின் ஞான உயிரை அடைந்திருக்கிறீர்கள். 

Hos ஞான உயிரும் ஞான 
உலகத்தாருடைய கண்ணுக்கு வெளிப்படாமல் மறைவாயிருக்கிற sy. 
வைக்கு மற்ற மணிதர்களைப்போலிருக்கிறீர்கள். 

.. உங்களை நிந்தித் துப் புறக்கணித்தத் துன்பப்படுத் அமாக்கும். 

அடையப் போகிறீர்கள். 

சர்வேசுரனுக 
இஷடப்பிரசா 

மோட்சத்திலே மகிமையான உயிரை 
ஈன்மைகளும் இம்மையில் 

வெளிப் பார் 

இன்னமும் ஒருவேளை ௨ உலகமானது 
அனால் இறீஸ் துராதர் உல 

கத்தை ஈடுத்தீர்க்சவரும்போ து நீங்களும் அவரோடேகூட அவருடைய மஇமைக்குப் பங் 
ளிகளாய், உங்களைட் புறக்கணித் தத் அன்பப்படுத் தின உலகத்தை நடுத்தீர்க்க வருவீர்கள், | 
ஆகையால் இவ்வுலகத்தின் காரியங்களைச் சட்டைபண்ணாமல் பரலோககச் துக்குரியவை 
களை இடைவிடாமல் நாடி.த்தேடுங்கள் என்று அர்த்தமாம். | 

x 

5-ம், ௮இகாரம் 5-ம். VET SM ORS. 

9. விக்கிரகங்களுக்கு அடிமைத்தனமாகிற பொருளாசை என்பதற்கு எபே௫ியர் 

  

 



  

AsrGer Gui நம் அதிகாரம். ட 
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11. இதிலே புற ஜாதியானென்றும் 

'யூதனென்றுமில்லை; விருக்தசேதன 
 மூள்ளவனென்றும், விருத்தசே, தனமி 
.ல்லாதவனென்றுமில்லை ; காகரீகமற்ற 

। வனென்றும், சித்தியனென்றுமில்லை ; 
, அடிமையென்றும், சுயாதீனனென்று 
மில்லை: கு ஸ்துவே எல்லாரிலும் எல் 
லாமுமா uD HB caper. 

... 14, அதலால், சர்வேசரனால் தெரிந் 
பதுகொள் ப்பட்ட நீங்கள் பரிசுத்த 
"ரம், பிரியமு2 ள்ளவர்களுமாயத் , தயாள 
. மான உள்ளத்தையும், சாந்தத்தையும், 
தாழ்ச்சியையும், ௮டக்கவொடுக்கக் 
தையும், பொறுமையையும் தரித்துக் 

கொண்டு, 

| 13.  இருவசொருவரைக் காங்க 

' எவனுக்காவது, மற்றொருவன்மேல் 
| முறைப்பாடிருக்தால், HD; தப்பொறு 

தீதுச்கொண்டு, ஆண்டவர் உங்களை 
மன்னிதக்ததுபோல் நீங்களும் உங்களுக் 

குள ஒருவரொருவரை மன்னித்துக் 

கொள்ளங்கள், 

14. ஆனால் இவையெல்லாவற்றிற் 
கும் மேலாக உத்தமதனத்தின் பந்தன 
மாகிய பாமஅன்பைக் கொண்டிருங் 
Hor, 

15. கிறிஸ்துகாகருடைய சமாதா | 
னம் உங்குள் இருதயங்களில் சந்தோ, 

அ.க்களரி! 4புக்கொள் டும். இதற்கா 

 கவேறீங்கள் ஓம் சரீரமாக அழைக்கப் 
| பட்டிருக்கிறிகள். இதற்காக நன்றி 
ய ஜிந்திருங்கள். 

தாங்கி, 

  
16. இறி ஸ்துகா திருடைய வாக்கியம் 

உங்களிடத்தில் சம்பூரணமாயச் சகல 

ஞானத்ேே தாடுங் குடிகொ ண்டிருக்கக் 

  

கடவது. அப்படி யே நீங்கள் 6 oe வ 
சொருவருக்குப் ௦ 2பாதஇத்து, | 

[தடு 

19. 

    
      

  

| 

a 
ல 
FI 

சொல்லி, சங்தேங்களிலும், Si & sor 
களிலும், ஞானப் பாட்டுகளிலும் சர் 
வேசுரனுக்கு sor Dudas ஸ்தோத்தி 
ரங்களை உங்கள் இருதயங்களில் பாடிக் 
கொண்டுவாருங்கள். 

17. வார்த்தையினாலாவறு திரியை 

பினாலாவது நீங்கள் எதெகைச் செய் 

தாலும், ௮வையெல்லாம் ௮ண்டவரா 
இய யேசுக்கிறிஸ் துவின் நாமத்தினாலே 

செய்து, ௮வர் மூலமாய்ப் பிதாவாகிய 
சாவேசுரனுக்கு ஈன்றியறிர்த ஸ்தோத் 
இரம்பண்ணுங்கள். (1. கொ. 10-51.) 

18. மனைவிகளே, சடமைப்படி உங் 
கள் புருஷாகளுக்கு அண்டவருக்குள் 
கழ்ப்படிர்திருங்கள். (எபே. 6-22.) 

10. பூமான்களே, உங்கள். மனைவி 

களைச் சுகேகியுங்கள். அவர்களுக்குக் 

க௪ப்பாயிராே தயுங்கள். 

20. பிள்ளைகளே, உங்கள் பெற்றோர் 
க்கு எல்லாக்காரியத்திலும் &ழ்ப்படி 

யங்கள். இது அண்டவருக்குப் பிரிய 
மானது. (எபே. 0-2.) 

21. தகப்பன்மார்களே, உங்கள் பிள் 
சாகள் மனக்சைரியமற்றுப்போகாத 
படிக்கு, அவர்களுக்கு எரிச்சலையுண் 
டாக்காதேயுங்கள். (எபேசு, 0-1.) 

22. ஊழியர்களே, 

உங்கள் எஜமான்களாயிருக்கிறவர்களு 

க்கு. எல்லாக் காரியத்திலும் கீழ்ப் 
படிக்து, மனிதாகளுக்குப் பிரியப்படுஇ 
றவர்சளைப்போல் பார்வைக்குமாத்தி 

ரம் ஊழியஞ்செய்யாமல், சாவேசுர 
னுக்குப் பயந்தவர்களாய் கோரமையான 
இருதயத்தோடு அவர்களுக்கு ஊழி 
யஞ்செய்யுங்கள். (Be: 2-9.) 

  

சத்தியதேசத்தார் அக்காலத்திலே. மற்றக் சேசத்தாரொல்லானாயும் விட காக 
ரீகமற்றவர்களாக எண்ணப்பட்டிருந்தார்கள். 

உங்கள் மனைவிகளுக்தக் கசப்பாயிராமல், என்பதற்கு உங்கள் பேச்சு 

வார்த்தை ஈடபடிக்கைகளிலும், கண்டித்துப் புதிதிசொல்லவேண்டிய௰ய விஷயங்களிலும், 
மனவருச்சுச்தை உண்டுெபண்ணாமல், பிரியச்தோடும் தயாளச்சோடும் ஈடத் திவரவேண்டு 
மென்பது தா த்பரியம், 

சரீர தீஇின்படி 

        
| 

Cee coherent enact Uma!



  

  

  

  

கொலோசியர் &-ம் அதிகாரம். 

78, நீங்கள் எதைச் செய்தாலும், 
மனிதருக்கென்று செய்யாமல், ஆண்ட 

| வருக்கென்று மனப்பூர்வமாய்ச் செய்யு 
ங்கள். 

24, அண்டவரிடத்தில் சுதந்தரத் 
இன் சம்பாவனையைப் பெற்றுக்கொள் 
விர்களென்று அறிந்து, கறீஸ்னுநா தரு 

க்கு ஊழியஞ் செய்யுங்கள். 

25. ஏனெனில் அகியாயஞ்செய்கிற 
எவனும் தான் செய்த அக்கிரமத்துக் 

குதி தக்க பலனைப் பெற்றுக்கொள்ளு 
வான். சர்வேசானிடத்திலே பார 
பட்சமில்லை. (உரோ. 2-0.) 

4210 

! கொலோயர் தமக்சாக வேண்டிக்கொள் 
ளவும், அஞ்ஞாணிகளோடு எச்சரிக்கை 
யாயும், விமரிசையாயும் புழங்கவும் வே 
ண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டு கிருபத் 

Os (pis Bui. 

1. எறமான்களே, உங்களுக்கும் 

மோட்சத்தில் ஓர் எஜமான் இருக்கிர 
சொன்று அறிந்து, உங்கள் ஊழியருக்கு 

நீதியும், நியாயமுமானதைக் கொடுங் 
கள். 

அதிகாரம். 

2. ஜெபத்தில் நிலைத்திருங்கள். ஈன் 

றநியறிக்ச ஸ்தோத்தாக்தோடு ஜெபத் 
| இல் விழித்இருங்கள். (லூச். 18-1 ; 

11. தெச. 5-17.) 

  

  

  

5. இறிஸ்துகாகருடைய @raQug 
தைப் போ இக்கும்படி சர்வேசுரன் 
எங்களுக்கு ஓர் பிரசங்கவாசலைத் Bos | 
SH OGOUG FFD, HGS இரகரியத்தை 
ப்பற்றிக் கட்டுண்டவனாகிய கான் 

4. அதைப் பேசவேண்டிய விதமாய், wey 
பேசி, வெளிப்படுத்தும்படிக்கும் எங்க 

க்காகவும் வேண்டிக்கொள்ளுங்கள், 
(எபே. (- 19.) 

0. காலத்தை மீட்டுக்கொண்டு, புற 
ம்பேயிருக்கிறவர்கள்மட்டில் விவேகத் 
தோடு கடந்துகொள்ளுங்கள். | 

0. அவனவனுக்கு இன்னவிதமாக 
மது மொழி சொல்ல வேண்டுமென்று 
நீங்கள் அறிந்துகொள்ளும்படிக்கு 
உங்கள் பேச்சு எப்போதும் இனிதாக 

வும், (விவேகமாகய) உப்பின் சாரமூள் 
ளதாகவும் இருக்கவேண்டியது, 

7... என்னைப்பற்றிய காரியங்களை 
யெல்லாம் மிகவும் பிரியமுள்ள ௪கோ 
தானும், பிரமாணிக்கமுள்ள ஊழிய 

னும், கர்த்தருக்குள் என் உடன்வேலை 
யாளுமாகிய திகிக்கு. என்பவர் உங்க 
ஞுக்குத் டி தரிவிப்பா ர், 

5. உங்களைப்பற்றிய சங்கதிகளை 
அறிந்து, உங்கள் இருதயங்களுக்கு 
ஆ.று.கல் செய்யவேண்டுமென்றே, 

  
  

23. ரோமானருக்குள் அடிமைகள் என்ன வேலை செய்தாலும் அவர்களுக்குச் சதர்.த.ர 
| மென்ற ஒன் நுமில்லை. சர்வேசுரனுடைய ஊழியர்களாக இிறீஸ் தவர்கள் எவ்விசத்தா 
ராயிருந்காலும் ஆண்டவருடைய இராச்சியத் துக்குச் சுசக்தரக்காரராயிருக்கிறார்கள். 

5. எபேசியர் நிருபம் ௦-ம் அதிகாரம் 10-ம் வசன வியாக்கியானம் காண்க. 

புறம்பேயிந ஈகிறவர்கள்மட்டில் விவேகம்: - அஞ்ஞாணிசகளால் உங்கள் ஆத்துமங்க 
ளுக்கு , எவ்விதத்திலும் கெடுதல் வராதபடிக்கு அவர்கள் நடுவில் எச்சரிக்கையாய் நடந்து, 
தருண, தீதையும் சமயத்தையும் பார்த்து ஆன வகையோடு அவர்களுக்கு ஈல்ல புச்தி சொல் 
லுங்கள். வேதத்தைக்குறித் து அவர்கள் கேட்கிற 'கெள்விகளுக்குத் தக்க மறுமொழி 
சொல்லவும், அசன் பேரில் அவர்கள் சொல்லுற தூரஷணங்களை அனவகையோடு மறுக் | 
கவும், அவனவனுடைய அந்தஸ் துகளுக்குத்சக்கது டப்பிச் ஓக்கொள்ளவும் வேணமென் று | 
அர்த்தமாம். 

7. தீக்கு என்பவர் கொலோசியருக்கும் எபேடியருக்கும் நிருபத்தைக்கொண்டு | 
போனவர், 

8. நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தைப்பற்றிப் படும் துன்ப வேதனைகளில் உங்களுக்கு 
ஆறுதல் தரும்படி அனுப்பியிருக்கறேன்.  



  ‘talent 

584 கொலோசியர் &-ம் அதிகாரம், 
  

9. ௮வரைாயும் ௮வரோடு எனக்கு 
மிகவும் பிரியமுள்ளவரும் உங்களைச் 
சேர்ர்தவரும் பிரமாணிக்கமுள்ள 
சகோதரனுமாகிய ஓதேஸிமூவையும் 
அனுப்பியிருக்கிறேன். இவவிடத்தி 
ள்ள சங்கதிகளையெல்லாம் இவர்கள் 
உங்களுக்குச் தெரிவிப்பார்கள். 

10. என்னேடேகூடக் காவலிலிருக் 
கிற அரிஸ்தார்க்கும், பானபாவுக்கு 
இனத்தானாகிய மாற்கு என்பவரும் 
உங்களுக்கு மங்களஞ்சொல்லுகிரர் 
கள. இவராைக்குறித்து உங்களுக்கு 
முன்னே எழுதியிருக்கிறேன் ; இவர் 
உங்களிடத்தில் வர்தால், இவனா ஏற் 
றுக்கொள்ளுங்கள். 

1]. நீதிமான் என்னப்படுகிற யேசு 
உங்களுக்கு மங்களஞ்சொல்லுகரர். 
விருக்கசேசனத்தாரில் இவர்கள்மாத் 
இரம் சர்வேசுரனுடைய இராச்சியத் 
துக்கடுககவைகளில் எனக்கு உதவி 
யாட்களாயிருந்து எனக்கு ஆறுதல் 
வருவித்தார்கள். 

12. உங்களைச்சோந்தவரும் யேசுக்கி 
தீஸ்துகாதருடைய ஊழியனுமாகய 
எப்பாப்புராஸ் என்பவர் உங்களுக்கு 

மங்களஞ் சொல்லுகிரர், நீங்கள் சர் 
வேசுரனுடைய சகல த்தத்திலும் உத் 
தமராகவும், பூணராகவும் நிலைநிற்கும் 
படி இவர் எப்போதும் உங்களைப் பற் 
மிக் கவலையாய் வேண்டிக்கொண்டுவரு 
Rage.   

18. இவர் உங்கள்பேரிலும் இல 
வோதிக்கேயாவிலும் எராப்போலியி 
௮ம் இருக்கிறவர்கள் பேரிலும் மிகவும் 

கரிசனமுள்ளவன்பதற்கு கானே 
சாட்சியாயிருக்கிறேன். 

14. மிகவும் பிரியமுள்ள வைத்திய 
னாகிய லூக்காஸாம், தேமாவும் உங்க 
CHIG மங்களஞ்சொல்லுகிரர்கள். (2. 
Cur. 4-11.) 

19. இலவோதிக்கேயாவிலிருக்கும் 
சகோதரர்களுக்கும், நிம்பாவுக்கும், 
அவர் விட்டிலிருக்கும் சபையாருச் 
கும் மங்களஞ்சொல்லுங்கள். 

10. இரத நிருபம் உங்களிடத்தில் 
வாடிக்கப்பட்டபின்பு, இலவோ தஇக்கே 
யாவிலிருக்கும் சபையிலும் வாசிக்கப் 
படும்படி செய்யுங்கள். இலவோ இக்கே 
யாவிலுள்ளவர்களுக்கு நான் எழுதிய 
காகிதத்தை நீங்களும் வாசுத்துக்கொ 
ள்ளுங்கள், 

17. பின்லும் வர்க்கிப்பு என்பவரை 
கோக்கி : நீர் ௮ண்டவரிடத்தில் பெற் 
றுக்கொண்ட ஊழியத்தை கிறைவேற் 
அம்படி பார்த்துக் கொள்ளுவிராக 
என்று சொல்லுங்கள். (பிலோ. 25.) 

18. சின்னப்பனாகிய நான் என் சை 
யொப்பம்வைதுமங்களஞ்சொல்லுகி 
றேன். என் விலங்குகளை நினைத்துக் 

கொள்ளுங்கள். இஷ்டப்பிரசாதம் உங் 
களோடிருப்பதா ௧. மென். 

  

போது மனந்திருப்பினார். 

9. ஒநேஸிழ:--கோலோசா பட்டணத்தானாடிய பிலோமினிடம் அடிமையா 
யிருர். து. ௮வனா விட்டு ஒடிப்போனவன். இவனை அர்ச், சின்னப்பர் காவலில் இருந்த . 

10. அரிஸ்தார்க்:--தெசலோனிக்கேயிலிருந்து அர்ச், சன்னப்பரோடு தன்மனமாய் | 
சட்டாயமின்றி எபேசுக்கும், பிறகு உரோமாபுரிக்கும் வழித் தணையாய்ப்போனவர். 

18. இப்பட்டணங்கள் கோலாசா நகருக்குச் கஇட்டினவைகளாம். 

14, லூக்காஸ் :-- சுவிசேஷம் எழு னவர், 
  

0. 

  
    

— 
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கொலோரியர் நிருபம் முந்திற்று. 
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பாயிரம். 

தெசலோனிக்கே ஈகரமானது மக்கேதோனியா நாட்டின் பிரதான பட்ட 

ணமாம், அர்ச். சின்னப்பர் அந்தப் பட்டணத்தாருக்குச் சதீதியவேதத்தைப் 

போதித்தது எப்படியென்று அப். நடபடி. 14-ம். அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டி 

ருக்கிறது. ௮வர் ௮த்தேன் பட்டணத்திலிருக்கும்போ து அதச் சபையாருக் 

குப் பல உபத்திரவங்களுண்டானதால், அவர்களைத் தேற்றவும், அவர்கள் விசு 

வாசம் உறுகியாபிருக்கிறதோவென்று விசாரித்தறியவும் தீமோத்தேயு என்ப 

வரை அனுப்பினார், இவர் போய் அவர்களுடைய உறுதியான விசுவாச நிலைமை 

யை அறிந்து சந்தோஷத்தோடு கொரிந்து ஈகாத்திற்கு ௮ரச். சின்னப்பரிடத்தில் 

இரும்பி வந்து சேர்ந்தார். ௮ர்தச் சமயத்தில் அர்ச். சின்னப்பா கர்த்தாவதாரச் 

இன் 52-ம் அண்டில் இரத நிருபக்தைக் தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதினார். 

முதல் அதிகாரத்தில் ௮வர்களுடைய விசுவாசத்தையும் துன்பங்களில் பொறு 

மையையும்பற்றிக்கொண்டாடுகரர்.9-ம் அதிகாரத்தில் ௮வர்கள்பற்றிக்கொண் 

டவிகுவாசத்தில் உறுதியாயிருக்கப் புத்திசொல்லித் தாம் ௮வர்களுக்குச்சு விசே 

ஷதிதைப் போஇத்த தன்மையை அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகரர். 8-ம் ௮தஇ 

காரத்தில் ௮வர்கள் செய்தியை ௮றியவேண்டுமென்௫ித அசையினால் தாம் அவர் 

களிடத்தில் தீமோத்தேயுவை அலுப்பினதையும், ௮வர் திரும்பிவந்து சொன்ன 

நல்ல செய்இிகளையும்பற்றிச் சர்வேசுரனுக்கு ஸ்தோத்தாஞ் சொல்லி, வர் 

களுக்காகச் சர்வேசுரனை வேண்டிக்கொள்ளுகிறதாகத் தெரிவிக்கிருர். 4-ம் ௮தி 

காரத்தில் உத்தானத்தின் ஈம்பிக்கையினால் கற்பு முதலான புண்ணியங்களை ௮.நு 

சரிக்கவும், 5-ம். அதிகாரத்தில் நடுத்தீவையின் பயத்தினால் எப்போதும்.எச்சரி 

ககையோடு நற்திரியைகளினால் அதற்கு ஆயத் தமாயிருக்கவும் வேண்டுமென்று 

புத்திசொல்லுகிறார், 
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அப்போஸ்தலரான அர்ச். சின்னப்பர் 

தெசலோனிக்கேயருக்கு | 

எழுதிய முதல் நிருபம். 
awe ee AN Laeami me sehen A rat 

முதல் அதிகாரம். 

செசலோணிக்கேயகுச்கு ஆண்டவர் செய்த 
நன்மைகளுக்காக நன்றியறிந்தஸ்தோத் 
இரம் சொல்லுகழுர், 

1. சின்னப்பலும், சில்வானும், 
தீமோத்தேயும் பிதாவாகிய சர்வேசுர 
னுக்குள்ளும் ௮ண்டவராகிய யேசுக் 

Rian gays qa enn Onsen Ose 
லோனிக்கேயருடைய சபைக்கு (எழு 
துவதாவது.) 

2. உங்களுக்கு இஷ்டப்பிரசா தமும் 
சமா தானமும் உண்டாவதாக, இடை 

விடாமல் எங்கள் ஜெபங்களில் உங்கள் 
மேல்ஞாபசுமாயிருக்து, உங்களெல்லா 
ருக்காகவும் எப்போதும் சர்வேசுரனுக் 
கு நன்றியறிக்த ஸ்தோத்திரஞ்செலுக் 
துகரோம். (அப். 10-10) 

8. எனெனில் உங்கள் விசுவாசத் 
இன் கரியையையும், உங்கள் பிரயா 
சத்தையும், பாம அன்பையும், நமது 

ஆண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்துவின்   

  

மேலுள்ள ஈம்பிக்கையில் உங்கள் பொ 
அமையையும் நம்முடைய பிதாவாகிய 
சர்வேகரன் முன்பாக நினைவுகூர்க்து 
aE) ath. 

4. சகோதரரே, சர்வேசுரனால் நே 
சிக்கப்பட்டவர்களே, நீங்கள் தெரிந்து 
கொள்ளப்பட்டவர்களென்று எங்களு 
க்குக்தெரியும். 

9. ஏனெனில், எங்கள் சுவிசேஷப் 
போதகம் உங்களிடத்தில் பேச்சில்மா த் 
இரம் அல்லவே, வல்லமையிலும் இஸ் 
பிரீத்துசாந்துவிலும் மிகுந்த சம்பூர 
ணவசத்திலும் இருந்தது. அன்றியும் 

நாங்கள் உங்கள் கடுவிலிருக்கும்போது 
உங்கள் நிமித்தம் எப்படி.பிருந்தகோமெ 
ன்று அறிந்திருக்கிறீர்கள், 

0. மேலும், நீங்கள் உங்களுக்குண் 
டான மீகுர்த துன்பத்தில் இஸ்பிரீத்து 
சாந்லுவின் சந்தோஷத்தோடு எங்கள் 
போதகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, எங்க 
ளையும் அண்டவனணாயும் கண்டுபாவிப்ப 
வா்களானீர்கள், 

ao 
  

5. வவ்வமை என்பது சுவிசேஷ போசகத்துக்கு மனிதர்களுடைய மனதை இண 

க்கச்கூடிய புதுமைகளின் வல்லமையென்றும், இஸ்பிரீத் துசார்து என்பது விசுவாசிகளு 

டைய இருதயங்களில் கடவுள் பொழிந்த ஞானவரங்களென்றும் அர்த் தமாம். (ரோமை, 

13-5.)  



  

          

  

[536 தெசலோனிக்கேயர் 2ம் அதிகாரம். 
  

௫ 'இதினலே மக்கேதோ னியாவிலும் 

௮க்காயாவிலுமுள்ள சகல விசுவாசிக 
ளுக்கும் மாதிரியானீர்கள். | 

8. அதெப்படியெனில், ஆண்டவரு 
டைய வாக்கியம் உங்களிடத்திலிருந்து 
மக்கேதோனியாவிலும் அக்காயாவி 
லும் பரம்பினதுமல்லாமல், சர்வேசு 
ரன்மேல் உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் 
எப்பக்கத்திலும் பிரபலியமானதினால், 
அதைக்குறித்து நாங்கள் யாதேனும் 
சொல்ல வேண்டியதில்லை. 

0. ஏனெனில், அவர்களே எங்களைப் 
பற்றிப் பேசும்போது, உங்களிடத்தில் 
நாங்கள் வந்தது எவ்வளவு ௮. நுகூல 
மாயிருந்ததென்றும், நீங்கள் ஜீவக்தரா 
கிய மெய்யான சர்வேக£னுக்கு ஊழி 
யம்பண்ணி, 

10. ௮வரால் மரித்தோரினின்று 
உபிர்ப்பிக்கப்பட்டவரும், இனி வரும் 
கோபாக்கினைக்குள்ளாகாமல் கம்மை 
மீட்டிரட்டுச்தவருமாயய யேசு என் 
னும் அவருடைய குமாரன் பரலோகக் 

இினின்று (வருவதை) எ௫ிர்பார் த தீதுக் 
சொண்டிருக்கும்படியாக எவ்விதமாய் 
விக்ரகங்களை விட்டுச் சர்வேகரளை 
கோக்கி மனந்இரும்பினீர்களென்றும் 
அறிவிக்கிறார்கள். 

2-ம். 

தாம் அவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை எவ்வ 
ளவு ௮க்கறையோடு பிரசங்இத்தகாசச் 

சொல்லிச்சாண்பித் த, அவர்கள் தங்கள் 
சுய ஜனங்களால் பட்ட ுன்பங்களுச் 
குள்ளே வேதத்தில் உறுஇயாயிருந்த 
தைப்பற்றிச் சர்வேசாரனுக்கு ஸ்தோச் 
Bro சொல்லுகிறார். 

அதிகாரம். 

1. சகோதரரே, காங்கள் உங்களிட 

தீதில் விணாக வரவில்லையென்று நீங்க 
ளே அறிவிர்கள்.     

2. எப்படியென்றால், உங்களுக்குத் 
தெரிக்திருக்கிறபடியே முன்னே பிலிப் | 
பிரகரத்தில் பாடுபட்டு, ௮வமானங்க 
ளால் பூரிக்கப்பட்ட நாங்கள் நம்முடை 
ய சரவேசுரனை ஈம், உங்களுக்கு ௮வ 
ருடைய சுவிசேஷத்தை வெகு கவலை 
யோடு பிரசங்கிக்கச் துணிக்தோம். 

3. ஏனெனில் எங்கள் போதகம் தப்: 
பறையினாலும் கற்கருத்தின்மையினா 
லும் உண்டானதல்ல. அது வஞ்சகக் 
இல் ஊன் நினதமல்ல. 

4. அனால் சுவிசேஷத்தை எங்களு 
க்கு ஒப்புவிக்கும் படி. சர்வேசுரன் எங் 

c og ௪ . ச 

கணை அங்கீகரிக் துக்கொண்டபடியே, 

நாங்கள் ௮தை மனுஷருக்குப் பிரியப் 
IOS mart sar Oru பிரசங்ஒயொ மல், 

எங்கள் இருதயகங்களைப் பரிசோ திக்கிற 
சாரவேசரனுக்கே பிரியப்படும்படி. பிர 

சங்கிக்கிறோம். 

2. எப்போதாவது காங்கள் இச்சச 
மாய்ப் பேசவில்லையென்பது உங்களுக் 
குத்தெரியுமே. பொருளாசையை முன் 

னிட்டும் நாங்கள் பேதினவர்களல்ல. 

இதற்குத் தெய்வமே சாட்சு, 

0. உங்களிடத்திலேயானாலுஞ்சரி, 
வேறே யாரிடக்திலேயானாலுஞ்சரி ; 
மனிதரிடத்திலே நாங்கள் பெருமை 
யைக் தேடினவரா்களல்ல. 

£. இறீஸ்துகா தருடைய ௮ப்போஸ் 
தலாகளைப்போல உங்களுக்கு காங்கள் 

பாரமாயிருக்கக் கூடுமானாலும், உங் 
கள் நடுவில் குழந்தைகளைப்போலிருக் 

கோம். பாஜதூட்டுகிற தாய் தன் பிள் 
காகளைப் பேணுறெதுபோல, (1.கொ. 
9-14.) 
  

7. உரோமானர் ரேக் தேசத்தை இரண்டு பாகமாகப் பிரித்து வடபாகத்தை மக்சே 
சோனியாவென்றம் தென்பாகத்தை அ௮க்காயாவென்றும் பெயரிட்டிருந்தார்கள். 

1. வீஷகைவாவில்லை என்பது பிரயோசனமில்லாமலாவத, வருக்கமின் தியாவதி | 
| வரவில்லையென் து அர்த்தங்கொள்ளும், 
  

 



  

8. நாக்கள் உங்கள்மேல் பிரீதியா 
யிருந்து, சர்வேசுரனுடைய சுவிசேஷ. 
தைமாத்திரமல்ல, எங்கள் ஜீவன்களை 

| யும் உங்களுக்காகக் கையளிக்கவேண் 
டுமென்று ஆவலாயிருந்தோம். ஏனெ 
னில் நீங்கள் எங்களுக்கு ௮ம்மாத்தி 
ரம் பிரியமுள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்கள். 

9. சகோதரரே, நாங்கள்பட்ட பிரயா 
சமும் வருத்தமும் உங்களுக்கு ஞாப 
கமாயிருக்கும். உங்களில் எவனுக்கும் 
நாங்கள் பாரமாயிராதபடிக்கு காக் 

' களே இரவும் பகலும் வேலைசெய் சர் 
வேசுரனுடைய சுவிசேஷத்தை உங்க 

| ளுக்குள் போதித்துவகதோம். (௮ப். 
20-34; 1. Gar. 4-12; 2. Og. 3-8.) 

  
10. மேலும், விசுவாசத்தைக் கைக் 

கொண்டவர்களாகிய உங்களுக்குள் ளே 
| நாங்கள் எவ்வளவு பரிசுத்தமாழும், நீதி 

| யாயும், குற்றமற்றவா்களாயும் நடநது 
| வந்தோமென்பதற்கு நீங்களும சாட்சி; 
| தெய்வமும் சாட்சி, 

  

| 1], அன்றியும பிள்ளைகளமட்டில் 

தகப்பன் எப்படியோ, அ௮ப்படியேசகாங் 
களும் உங்கள் ஒவ்வொருவர்மட்டிலும் 
நடநது, 

12. உங்களைத் தம்முடைய இராச் 
சியத்துக்கும் மகிமைக்கும் ௮ழைத்த 
சர்வேசுரனுக்கு நீங்கள் யோக்கியமா 
னவர்களாய் நடக்கவேண்டுமென்று 
உங்களைத் தூண்டி. ஏவி, தேற்றி, எச்ச 
ரிச்துவககோம் என்பதை நீங்கள் அுறி 
விர்கள், 

13. ஆகையால் நீங்கள் தேவவாக்கி 
யத்சை எங்களாலே கேடடுப் பெற்றுக் 
கொண்டபோது, ௮சை மனுஷர்களு 
டைய வாக்கியமாகப் பெற்றுக்கொள் 
ளாமல், கடவுளுடைய வாக்கியமாகப் 
பெற்றுக்கொண்டதினாலே நாங்கள் 
இடைவிடாமல் சர்வேசுரனுக்கு ஈன்றி 
யறிந்த ஸ்தோத்திஞ் செலுத்து   

1-தெசலோனிக்கேயர் 8-ம் அகொரம், 

  

1 ப்ப மிதி ட பயர் 
we 

saadinleiaea பீம் 
- 

af 

ந் ப 

இஷோம். ௮ மெய்யாகவே சாவேசுர 
னுடைய வாக்கியந்தான்; அவர் விசு 
வாசிகளாகிய உங்களிடத்தில் முயற்சி 
யாயிருக்கிறார், 

14. அதெப்படியென்றால், சகோத 
7, யூதேயா தேசத்தில் கறீஸ்து 
யேசுவுக்குள்ளான சர்வேசுரனுடைய 
சபைகளை நீங்கள் பின்பற்றினவர்க 
ளானீர்கள், எனெனில் அவர்கள் யூதர் 
களாலே என்ன பாடுபட்டார்களோ, 
௮ந்தப பாடுகளையே நீங்களும் உங்கள் 
சுயஜனங்கள் கையில் பட்டீர்கள். 

13. அந்த யூதர்கள் ௮ண்டவராகிய 
யேசுநாதனாயும், திர்க்கதரிசிகளையும் 
கொலைசெய்தார்கள் ; எங்களையும் துன் 
பப்படுத்இனார்கள். அவர்கள் சர்வே 
சுரனுக்கு ஏற்காதவர்களும், எல்லா 
மனிதருக்கும் விரோதிகளுமாய் இரு 
ஈது, 

16. புற ஜாதியார் இரட்சணியம் 
அடைவதற்கேதுவாக நாங்கள் அவர் 
களோடு பேசாதபடி. தடுத்து, இவ்வித 
மாய் எப்போதும் தங்கள் பாவங்களின் 
அளவை நிரப்புகிரார்கள், ஏனெனில் 
தேவ கோபாக்னை கடைகிமட்டும் 
அவாகள் மேல் வர்இறங்கிற்று, 

17. காங்களோவென்றால், சகோத 
Gr, இருதயத்தில் உங்களைவிட்டுப் 
பிரியாமல, கண்ணுக்குமா த்திரம் சில 
காலம் உங்களைவிட்டுப் பிரிகதிருக்த 
தினால், திரும்பவும் உங்கள் முகத்தைக் 
காண வேண்டுமென்று மென்மேலும் 
ies அசையோடு எங்கள் மனச் Sau 
ரிததுக்கொண்டிருந்தது. 

18. ஆகையால் காங்கள் உங்களிடத் 
இல் வர மனதாயிருந்தோம். விசேஷ 
மாய்ச் இன்னப்பனாகிய நானும் ஒரு 
மூறைக்கு இருமுறை ஆசைப்பட் 
டேன். அனால் எங்களுக்குச் சாத்தான் 
தடையாயிருக்தான். 
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லோனிக்கேயர் 8-ம் அதி 

  

ம் அதிகாரம். 

  

  

்... 19. எங்களுக்கு ஈம்பிக்கையும், மட 
| pe Guy, மமமைக் சரீடமுமாய் இரு 
ப்பதென்ன$? அது ஈமது ஆண்டவரா 
கிய யேசுக்கறிஸ் துநா.தர் வருங்காலக் 
Be அலர் சமுகத்தில் நீங்கள் கானல் 
லோ 

20. (ஆம், மெய்யாகவே)நீக்களே எங் 
களுக்கு மகிமையும் ம௫ிழ்ச்சியுமாயிரு 

கிறவர்கள், 

9-ம். அதிகாரம்.   
_ அவர்கள் பட்ட துன்பத்தில் விசுவாசக்தை 

விட்டுக் தவறவார்களோ என்று BG 

௪, தீமோச்தேயுவை அவர்களிடத்தில் 
அனுப்பினதம், அவர்களுடைய விச 
வாச நிலைமையை அறிச் ௮ சர்வேசுரனு 

க்கு ஸ்கோ,த்திஞ்செய்த தும். 

od, ஆதலால் இப்படி. உங்களிடம்(வரக் 

கூடாததை) இனி ௮திகமாய்ச் தாங்க 
மாட்டாமல், ௮௪௦ தின்பட்டண த்தில் 
நாம் தனித்இிருப்பது தாவிளை என்று 
எண்: 

2. இந்தத் துன்பங்களில் ஒருவனும் 
அசையாகிருக்கும்படி, உங்களை உறு 
இப்படுத்தவும், உங்கள் விசுவாசத் 
தைப்பற்றி உங்களுக்குப் புத்திசொல் 
லவும் எங்கள் சகோதரனும், கிமீஸ்து 
நாதருடைய சுவிசேஷ காரியத்தில் 
தேவ ஊழியலுமாயெ தீமோத்தேயு 
வை உங்களிடம் அனுப்பிிருக்கிறோம். 

(அப். 16-1.) 
| 
i 
| 

| 

  
6. இப்படிப்பட்ட துன்பப்படுவதற் 

| கே நாம் குறிக்கப்பட்டிருக்கமோம் 
, என்று “கிகளுக்குசி தெரியுமே. 

  

  

4. ஏனெனில், காம் உங்களிடத்திலி . 
'ருக்கும்போது இனி கமக்குத் அனபம். 
கேரிடுமென்று முன்னமே உங்களுக்கு 
௮றிவித்தோமல்லோ? அதுபோலவே | 
சம்பவித்திருக்கறதென் றும் அறிவிர் 
கள். 

5. நானே இனிக் தாங்கமாட்டாமல், 
சோதிப்போன் ஒருவேளை உங்களைச் 
சோதித்தானோவென்றும், எங்கள் பிர 
யாசை வீணாகுமோவென்றும் (அஞ்சி) 
உங்கள் விசுவாசத்தைப்பற்றிக் கரத் 
துவரும்படி ௮வரை அனுப்பினேன். 

0. ஆனால், இப்போது தீமோத்தேயு 
உங்களிடத்திலிருந்து எ.ங்களிட த்இிற் 
குச் திரும்பி வந்து, உங்களுடைய விசு 
வாசத்தையும், பாம ௮ன்பையுங்குறித் 

து விளக்கி, நீங்கள் எப்போதும் எங்க 
காப் பிரிய த்தோ டே நினைவுகூருகிறீர்க 
ளென்றும், நாங்கள் உங்களைக் காண 
எப்படி ஆசையாயிருக்கிறோமோ, அப் 

படியே நீங்களும் எங்களைக் காண 
ஆசையா யிருக்கிறா்களென்றும் அறி 

த்தார். 

7. இதினிமித்சம் சகோதரரே, எங் 
கள் சகல இக்கட்டுத் துன்பங்களிலும் 
உங்கள் விசுவாசத்தை முன்னிட்டு உங் 
களால் ஆறுதலடைந்தோம். 

8. ஏனெனில், நீங்கள் ஆண்டவ 
ரிடத்தில் fing BGs r Bays, இப் 
போதுதான் எங்களுக்கு uli as Say 
க்கிறது. 

9. ஆகையால் ஈம்முடைய சர்வேசுர 
னுக்கு முன்பாக உங்கள் நிமித்தம் 
நாங்கள் அடைகிற பூண சக்தோவத் 
திற்காக உங்களைக்குறித்துச் சார்வேசு 
ரனுக்கு எவ்விதமாய் நன்றியறிந்த 
ஸ்தோத்திரஞ்செய்வோம்? 
  

| இவ்வ 

ன ரர ௮ப். ஈடபடி 19-ம் ௮இ. 14-15-ம் வசனங்களில் சண்டிருக்றெபடி அர்ச். சின் 
|னப்பர் அத்தேன் பட்டணத்துக்குப் புறப்பட்டுப் போனபின்பு, லோவும், தமோத்தே | 

யும் 'பேரைரகரத்தில் தங்இயிருந்தார்கள். இவ்விடத்இலிருர் துதான் அர்ச், சின்னப்பர். 

| அமோத்தேயுவைத் தெசலோனிக்கே நகரத் துக்குஅனுப்பினார். ட |   ம உர நக 
3 க வகவைன்ல்ள்



  

ட் vee Tes me 
பட்ட, 1    

10. அதினாலே உங்கள் முகத்தைக் 
காணவும், உங்கள் விசுவாசத்துக்குக் 
குறைவாய் இருக்கிறவைகளை நிறை 
வாக்கவும் வேண்டுமென்று இரவும் பக 
லம் வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். 

11. ஆகையால் ஈம்முடைய பிதா 
வாய சர்வேசுரனும் ஈம்முடைய கர்த் 
தராகிய யேசுக்கிறீஸ்துகாதருமே எம் 
களை உங்களிடத்திற்கு வழி ஈடத்துவா 
OTE. 

12. கர்த்தா உங்களைப் பலுகச்செய் 
து, உங்கள் மட்டில் எங்களுக்குள்ள 
சிகேகம் எப்படியோ, அப்படியே ஒருவ 
ரொருவாமட்டிலும் மற்றெல்லா மனு 
ஷர்மட்டிலும் உங்களுக்குள்ள சகேகத் 
தையும் ஒங்கெவளரப்பண்ணுவாராக, 

19. அன்றியும் நம்முடைய அண் 
டவராய யேசுக்கிறீஸ்துகாதர் தமது 
.சமஸ்க வஅாச்சியகஷ்டவர்களோடுங் 
கூட வரும்போது, ஈமது பிதாவாகிய 
சர்வேசுரன் முன்பாக நீங்கள் பரிசுத் 
தத்தில் குறையற்றவர்களாயிருக்கும் 
படி. உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படு 
தீதுவாராக, அ௮மென். (1.கொ. 1-7; 
பிலோ. 1-10.) 

4-ம். அதிகாரம். 

தாம் ௮வர்களுக்குக் கற்பிச்சபடி ஈடக்சக் கட் 
டளையிட்டு, கற்புக்கு விரோதமான பாவ 
ங்களைத் தள்ளவும், மரி,சதவர்களைப்பற்றி 
மிதமிஞ்சுத் துக்கப்படாமல் ஒருவரொ 
Gacor அந்நியோந்நியமாய்ச் சிநேக 
கவும் புத்திசொல்லுகிரர், 

1. அன்றியும் சகோதரரே, நீங்கள் 
என்னவிதமாய் நடந்து, சர்வேசுரனுக் 
குப் பிரியப்படவேண்டுமென்று எங்க 
ளிடத்தில் கேட்டு ௮றிந்துகொண்டீர் 
களோ, அப்படியே நீங்கள் நடந்து 
மென்மேலும் விர்த்திக்கவேண்டுமென் 
று ஆண்டவராகிய யேசுகாதரிடக்தில் 
உங்களை மன்முடிக் கேட்டுக்கொள்ளு 

| கிறோம். 

  

.. 1.தெசலோனிக்கேயர் &ம் அதிகாரம், 

  

  
  

2. ஆண்டவராயெ யேசுவின் காமத் | 

னாலே சான் உங்களுக்குக் கொடுத்த: கற்பனைகள் ஏதென்று அறிந்திருக் | 
கிறீர்கள். | | 

9. நீங்கள் அர்ச்செயசிஷ்டவர்களாக 
வேண்டுமென்பதே சர்வேசுரனுடைய | 
சித்தம். ஆதலால் நீங்கள் காமஈடத்।| 
தைக்கு விலக, (உரோ. 19-29; எபே, 
5-17.) ப   4. உங்களில் ஒவ்வொருவலும் 
தன் பாத்திரத்தைப் பரிசுத்தமாயும், ' 
யோக்கயமாயும் காப்பாற்றிக்கொள் ' 
ளவும், ப 

5. சர்வேசாரனை அறியாத புறஜாதி 
யாணைப்போல் இச்சையின் பாசத்துக் | 
கு உட்படாதிருக்கவும் அறிந்துகொள் : 
வானாக, : 

6. மேலும் இந்தக் காரியத்தில் ஒரு | 
வனும் தன் சகோதாரனுக்குப் பலவர் | 
தம் பண்ணாமலும், வஞ்சனை செய்யாம | 
லும் இருப்பானாக. ஏனெனில், காம்: 
ன்னமே உங்களுக்குச் சத்தியமாக 

அறிவித்தபடியே இவைகளெல்லாவத் 
றிற்கும் ஆண்டவரே பழிவாங்குவார். 

7. சாவேசுரன் கம்மை சுத்தத் 
துக்கல்ல, அ௮ர்ச்சிய/ஷட சன த்துக்கே 

அழைத்திருக்கறார். 

8. ஆகையால் இவைகளைப் புறக்க 
ணிக்கிறவன் மனுஷமரையல்ல, தம்மா 
டைய இஸ்பிரீத்துசாந்துவை முத 
லாய் ஈமக்குத் தந்தருளின சர்வேசுர 
னையே புறக்கணிக்கிறான். 

0. சகோதர இகேகத்தைக் குறித 
தோவெனில் காங்கள் உங்களுக்கு எழு 
தவேண்டுவதில்லை. ஏனெனில் ஒருவ 
சொருவனணாச் கிகே௫க்கும்படி நீங்கள். 
சர்வேசுரனிடத்தில் கற்றுக்கொண்டீர். 
களே. (அரள. 18-84; 1. அருள... 

௨10) ண் 
 



  

  

1-தெசலோனிக்கேயர் 4-ம் அதிகாரம்... 

  

  

10. எனெனில் மக்கேதோனியா 
| காடெங்குமுள்ள சகல சகோதரர் 
மட்டிலும் நீங்கள் இந்தச் Fens ses 

| அறுசரித்து வ கிறீர்கள். ஆகையால் 
சகோதரரே, 
௮;இகமாய் வளர்ந்தோக்கவும், 

11, நாங்கள் உங்களுக்குக் கற்பித்த 
படியே சகலத்திலும் அமைதலுள்ள 
வா் 'களாயிருக்கப் பிரயாசப்ட 'டவும், 
உங்கள் சொந்த அ௮லுவல்களைப் பார் 

த்து, உங்கள் கையினால் வேலைசெய்ய 
வும், புறம்பே இருக்கறவர்கள்மட்டில் 
யாக்யெவான்களாய் நடந்து, எவனி 

டததிலாவது எந்தப் பொருளையும் 
௮பேட்சியாதிருக்கவும் வேண்டுமென் 
று உங்களைக்கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். 

12. அல்லாமலும் சகோதரரே, ஈம் 
பிச்கையற்ற மற்ற மனுஷரைப்போல் 
நீங்களும் அுச்கிக்காதபடிக்கு, மரித் 
தோர் விஷயமாய் நீங்கள் ௮றிவினரா 
யிருப்பது எங்களுக்குப் பிரியமில்லை. 

13. ஏனெனில், யேசுகாதர் மரித்து, 
உயிர் த்தெழுந்காரொன்று சாம் விசுவா 
இக்கிறோமானால்,அவ்விதமே யேசுநாத 

ங்கள் இதில் Dew gpd | 

  
  

ரிடத்தில் மரித்தவர்ககையும் சர்வேசு. 
ரன் ௮வரோடே கொண்டு சேர்ப்பார் | 
(என்.று விசுவ௫ிக்கவேண்டும்.) 

14. அதினாலே நாங்கள் ஆண்டவ 
ருடைய வார்த்தைய்க உங்களுக்குச் 
சொல்லுகிற தாவது : உயிரோடிருந்து, 
ஆண்டவருடைய வருகைக்குக் காத்தி 
ருக்கற காம் ஏற்கனவே மரித்தவர்க 
நக்கு முந்திக்கொள்ளமாட்டோம். 

(1. கொ. 15-28.) 

1௦. ஏனெனில் கட்டளைப்படியே 
௮திதூதன் தொனிக்க, தேவ எக்கா 
ளம் முழங்க, ௮ண்டவர் வானத்தினி 
ன்று இறங்கிவருவார். அப்பொழுது 
aogier sh ase மரித்தவர்கள் 
முந்தி உயிர்த்தெழும்புவார்கள். 

10. பின்பு (இவ்வுலகத்தில்) உயி 
ரோடே விடப்பட்டிருக்கிற நாம் ௮வர் 
களோடே.கூட மேகங்களில் எடுபட்டு, 
ஆகாசத்தில் கிறீஸ் துகா தருக்கு எதிர் 
கொண்டுபோய், அப்படியே ஆண்டவ 
சோடு எப்போதும் இருப்போம். 

17. ஆனபடி யினாலே இந்த வார்த்தை 

களைக்கொண்டு நீங்கள் ஒருவரொருவ 
ரைத் தேற்றிக்கொள்ளுங்கள், 

    

தன்மையிடமாகப் பேசுகரர்:             
16-ம் வசனத்தில் சொல்லியிராகஇறது. 

14. ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்பது ₹--அப்போஸ்தலருக்கு யேசுகாதரே நேரா 

ய் வெளிப்படுச்சின சத்தியமென்று நினைக்கத்தகும். | 

ழந்திக்கோள்ளமாட்டோம் என்பது ₹--அவர்களுக்கு முன்னும் ௮வர்களில்லாமலும் 

நாம் பரலோக இராச்சியத்தில் பிரவேரிப்பதில்லையென்று அர்த்தமாம். 
விடத்தில் அப்போஸ்தலர் தாமும் ௮ப்போதிருர்த செசலோனிக்கேயரும் ௮ண்டவர் வரு 

மளவும் உயிரோடி.ருப்பகாகச் சொல்லாமல், உலக முடிவில் இருப்பவர்களைக்குறிச் துத் 

ஆகையால் இங் 

15. இவ்விடத்தில் சொல்லியிருக்கும் எக்காள சத்தம் மரித்தோமொல்லாரையும் ஈடுத் 

தீர்வைக்கு அழைக்கும்படி. சம்மனசு ஊதும் எக்காள சத்தமாம், இதற்குப்பின் ஈடப்பது 

17. தெசலோனிக்சே சபையார் தங்களில் மரிசக்றெவர்களைப்பற்கி மிசவுங் கலேசப் 
படுவார்கள். அவர்களுக்கு ஆறுதலாக அர்ச். சின்னப்பர் போதித்த தன்மையாவது ; 

ஈம்பிச்கையற்ற அஞ்ஞாணனிகளைப்போல் நீங்களும் உங்கள் மரித்தோர்களைச்குறித்துச் இலே 

| சப்படவேண்டாம். ஏனெனில், அவர்கள் என்றென்றைக்கும் மரித்தவர்களல்ல, ௮வர் 

 கஞ்டைய மரணம் நித்திரையைப்போலிருச்சிறது. அவர்கள் மறுபடியும் உயிர்த்தெழுர் | 
இருப்பார்கள். அதெப்படியென்றால், உலகமுடிவிலே யேசுநாதர் சம்மனசுச்கள் சூழ, | 
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Cee ee ene nn cern nee een ES i வரல MESH LB TEST SEE SI AE Ce TVET Eee படு பந்தா 

........ ]தெசலோனிக்கேயர் 6ம் அதிகாரம்... 
  

கர்ப்பவதிக்குப் பிரசவ வேதனை ௨௬9 | 

9-ம். அதிகாரம், நதுபோல் அவர்கள்மேல் கேடு வக்து| 
விடியும். அவர்கள் அதற்குத் தப்ப ஈடுத்தீர்வைகாள் நினையாச நேரத்தில் வரு மாட்டார்கள் 

மென்றும் அதற்கு அவர்கள் எப்போ ் 

5. eee நாள் திருடனைப்போல் உங்களைப் பிடி. 
| க்கும்படிக்கு நீங்கள் இருட்டிலிருக்க 

1, சகோதரரே, இவைகள் ஈ௩டக் றவர்களல்லவே. 

கும் காலத்தையும் வேளையையுங்குறி 9. நீங்களெல்லாரும் பிரகாசத்தின் 
த்து சாம் உங்களுக்கு எழுகவேண்டிய | மக்களும், பகலின் பு,த்திரருமாய் இருக் 
இல்லை. இறீர்கள். சாம் இரவுக்கும் இருளுக்கும் 

2. எனெனில் இரவிலே திருடன் எப் பக்தர் அளை . 
| வானோ. அப்படியே அண்டவ 1” ஆகையால் மத்ற மலுஷர்களைப் படி QUT AUTO GD), oS 2 அ போல் நித்தரைபோகாமல், விழிப்புள் 
முடைய சாறும் வறுமமணனு NS ளவர்களும் மனமயக்கமத்றவர்களு 

ட ன டட. ane (5. இரா, மாய் இருப்போமாக, 

காட, FO) 7. ஏனெனில், நித்திறாபோகிறவர் 
8. சமாதானமாயும் சேமமாயும் | கள் இரவிலே நித்திரை போகிஞா 

இருக்கிறோமென்று மனிதர்கள் சொல் | கள். குடிவெறியரும் இராக்காலத் 
லிக்கொண்டிருக்கும்போதே, சடி.தியில் | திலே வெறிகொள்ளுகிழுர்கள். 

4, நீங்களோ, சகோதரரே, அந்த 

ப
ெ
ய
்
ய
ு
ம
்

 

  
    

Mets மஇமைப் பிரதாபத்தோடு பரலோகத்தினின்று இறங்வெந்து, ௮.ிதாதர் நான்கு 
இசைகளிலும் கேட்கும்படி எக்காளம் ஊதி: மரித்தோரே எழுக்திருங்களென்று கூப்பிடக் 
கற்பிப்பார். அப்பொழுது இறீஸ்துசாதருடைய சமாதான ஐக்கியச்தில் மரித்தவர்சளா 
இய சகலரும் ஒருக்ஷண த்தில் கல்லறைகளைவிட்டு எழுக்து, அப்போது உயிரோடிருக்கும் 
மற்ற விசுவாரிகளோடு ஏகோபித்த இறீஸ் துநாதருக்கு எதிர்கொண்டுபோய் அவரோடே 
கூடப் பரமண்டலங்களில் ஏறி என்றென்றைக்கும் ௮வருடனேகூடப் பாக்கியமாயிருப் 
பார்கள். ஆகையால் இந்த ஈம்பிக்கையைக்கொண்டிருக்கற நீங்கள் இர்த வாக்கெயங்களைச் 
கொண்டு ஒருவரொருவரைத் தேற்தி ஆறுதலடைந்திருங்கள் என்கிழுர். இதிலே ர்ச். 
சின்னப்பர் அந்தச் சபையார்களுச்கு ஆறுதல் வருவிக்கவேண்டுமென்டுற கருத்தாயிருந்த 
படியால், நடுத்இர்வையில் ௩டச்சகப்போடுற மற்றவைகளெல்லாம் சொல்லாமல் விட்டுவிட்டு, 
ஆறுதலுக்கு ஏதுவானவைகளைமாத்திரம் இங்கே காட்டுகிருர், அதைப்பற்றியே முசலா 
வது இறீஸ் துநாதரிடத்தில் மரித்தவர்களுடைய உத்தானத்தைக்குறித் துப் பேசுகருர். 

ஆனால் முதல் கொரிந்தியர் 15-ம். அதிகாரம் 15-ம். வசன த்தில் கிறீஸ் துகாதரிடச்தில் 
மரித்தவர்களுமன்றிப் பாவிகளும் உயிர்ப்பார்சள் என்டுமுர். 2-வது. யேசுநாதர் ஈடுத்தீர்க்க 
வரும்போது உயிரோடிருக்கிறவர்கள் ஒருக்ஷண த்தில் மரித்து உயிர்ப்பார்களென்று சொல் 
லாமல், முன் மரித்தவர்கள் உயிர்த்தெழுந்தவுடனே அவர்களும் இவர்களும் ஒன்முசக்கூடி, 
ஆகாசத்தில் எழுக்து யேசுகாதருக்கு எதிராகப் போவார்கள் என்கிறார். ஆகையால் ௮ப்போ 
து உயிரோடிருப்பவர்கள் மரிப்பதில்லையென் று லர் நினைப்பதற்கு இடமாகிறது. ஆயினும் 
அர்ச். சன்னப்போ எபிரேயர் 9-ம். ௮.இிகாரம் 27-ம். வசனத்தில் சொல்லுமாப்போல 
தேவூர்மானத்தால் எல்லா மனிதர்களும் மரிக்கவேண்டியதென்பது குன்றாத சத தியமாமே, 
9-வது. ஈடுத்திர்வையைக்குதித்து இதிலே பேசாதிருச்சறார். ஆனால் யேசுநாதர் சம்மு 
டைய ஐக்யெத்தில் மரித்தவர்களைச் தம்மோடு பரலோகத் தக்குக் கூட்டிக்கொண்டு போகு 
முன்னே நல்லவர்களை வலது பாரிசத்திலும், கெட்டவர்களை இடது பாரிசத்திலும் நிறுத்தி | 
எந்தப் பிரகாரமாய் ஈடுத்£ர்ப்பாரென்று அர்ச். மத்தேயு 25-ம். அதிகாரம் 88-ம் 9௪ம், | 
வசனங்களில் சொல்லியிருக்றெது. 4-வது. மரித்தவர்களெல்லோரும் எந்தச் சரீரத்தோடு | 

அல்லது எவ்வித ஸ்இஇியில் உயிர்ப்பார்களென்று இதிலே சொல்லவில்லை. ஆனால். 1-ம். | 
கொரிந்தியர் 15-0 ௮இகாரத்தில் அதை விஸ்சாரமாய் விவரித் திருக்கிறார். த |     
 



  

  

  

வெனில் மயக்கமத்றவர்களாயிருக்து, 
விசுவாசமும் திகேகமுமாகிய மார்க் 
கவசத்தையும், ஈடேற்றத்தின் நம்பிக் 
கையாடிய தலைச்சிராவையும் ௮ணிந்து 
கொள்ளக்கடவோம். (இசை. 40-17; 

“எபே, 6-14.) 

9, ஏனென்றால் சர்வேசுரன் ஈம்மைத் 
தமது கோபழுனிவுக்கென்றல்ல, ஈம்மு 
டைய ஆண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்து 
வின் வழியாய் இரட்சணியம் டைவ 
தற்கென்றே நியமித்திருக்கிருர். 

10. எனெனில் காம் AA SB Et 

டேகூடப் பிழைத்திருக்கும்படி ௮வர் 
நமக்காக மரித்தார். (உரோ. 14-7.) 

11. ஆனதால், நீங்கள் இப்போது 
செய்துவருறெபடியே ஒருவரொருவ 
ராத் தேற்றி, ஒருவரொருவருக்கு ஈன் 
மாதிரியாயிருங்கள். 

12. அன்றியும் சகோதரரே, 
உங்கள் நடுவில். உழைத்து ஆண்டவ 
ருக்கேற்க உங்களை விசாரணைசெய்து, 
உங்களுக்குப் புத்திசொல்லிவருறவர் 
களை நீங்கள் மதித்துவரும்படி உங்களை 
மன்ருடுகிரோம். 

    

- 8... பகலின் புத்திரராகயெ சாமோ 

  
லும், நித்திறா செய்தாலும் ௮வரோ | 

  

18. அவர்கள் உங்களுக்காகப் படு 
இற பிரயாசையின்கிமித்தம் ௮வர்களை 
விசேஷித்த அன்போடு சங்கித் துவரு 
வீர்களாக; அவர்களோடு சமாதான 
மாயிருங்கள். 

14. சகோதாரே, இன்லும் நாக் 
கள் உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வ 
ே தெ தன்றால்: அடங்காதவர்களைக் 
கண்டியுங்கள் ; தைரியமற்றவர்களைத் 
தேற்றுங்கள் ; பலவீனரைக் தாங்கும் 
கள ; எல்லாரோடும் பொறுமையாயி 

ரங்கள். 

15. ஒருவரும் எவனுக்காவது இன் 
மைச்குதச் தின்மை செய்யாதபடி பார்த் 
துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்குள் 
ளும் மற்றெல்லாருக்குள்ளும், எப்போ 
தம் நலமானதைச் செய்யும்படி நாடுங் 
கள். (உபா, 17-18; உரோ. 12-17.) 

16. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயி 
ருங்கள். 

17. இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணு 
ங்கள். (பிர. 16-22; கொலோ. 4-2.) 

18. சகலத்திலும் ஈன் றியறிந்த 
ஸ்தோத்திரஞ் செய்யுங்கள். ஏனெனில் 
யேசுக்கிறீஸ்துகா தருக்குள் உங்களெல் 
லாரைாயும்பற்றிய தேவத தம்இதுவே. 

19. இஸ்பிரித்துசாந்துவைப் போக் 
கடியாதேயுங்கள். 

  

யும் குறிக்கிறது. 

இரோம். 

வும் அவித் அப்போடவுங்கடுமல்லோ. 

10. இவ்விடத்தில் விழித் இருக்கிறவர்கள் என்பது உலகம் முடியுங்காலத்தில் உயி 
சோடிருக்றெவர்களையும், நிதீதினை செய்கிறவர்கள் என்பது அதற்கு முன் மரித்தவர்களை 

13. இமாகப்பிரதியில் உங்களுக்குள் சமாதானமாயிருங்கள் என்திருக்சச் காண் 

14. துடங்காதவர்கள் :-- தாறுமாமுன நடத்தையடையவர்கள். 

19. கூல பாஷையில் இஸ்பிர்த்.துவை அவித் தப்போடாதேயுங்கள் என் திருக்கிறது. ' 
ஏனெனில் வேதப்பிரமாணத்தில் இஸ்பிரீத் துசார் துவை தேவ௫ிகேக அக்கினியென் று. 
Cae இடங்களில் சொல்லியிருக்றெதறிவோம். அக்கினியை நாம் மூட்டிப் பற்றுவிக்க 

ஆதலால் இஸ்பிரீத் துவை ௮வித்துப்போடாதிரு 

    ங்கள் என்பதற்கு அர்த் சமேதெனில் : அக்தகாரமான இல்வுலகச்இன் நடுவிலே ஈடக்கெ 
உங்களுக்குப் புண்ணிய ஈன்னெதியைக் காட்டி, உங்களுக்கு ஞான ஒளிகீசுற ௮.கனியா . 
திய இஸ்பிரீத் துசார் துவை உங்கள் பச்தி முயற்சிகளில் ௮௪தி அசட்டைத்தன த .தினாலும், ' 
லெள க கவலைகளினாலும், சரீர துரிச்சைகளினாலும், வேறே எந்தெந்தப் பாவத்தினாலும்.. 

) அவித்தப்போடாதபடிக்கு எச்சரிச்கையாயிருஈது, ஜெபத்தியான சு.றச.றப்பினாலும் ன் 
| தெவ்வித புண்ணிய மூயற்சிகளாலும் ௮வருடைய வரமாயெ தேகரிசேகாச்சினியை. உங்க. 
 



  

     ட... 1:தெசலோனிக்கேயர் 8-ம் அதிகாரம். . 
  

| 70. தீர்க்கதரிசனங்களைப் புறக்கணி 24, உங்களை அழைத்தவர் பிரமா. 
யாதேயுங்கள்,. 'ணிக்கமுள்ளவர், ௮வர் அப்படியே | 

| ப செய்வார். (1, கொ. 1-9,) | 
21, ஆனால் எல்லாவற்றையும் பரி 95. சகோதாரே, எங்களுக்காக 

சோதித்து, கலமானதைக் கைப்பற்றிச் வேண்டிக்கொள்ளுங்கள். ட 

“வக 26. சகோதரரல்லாருக்கும் பரி 
29. இன்மையாகத் தோன்றுறெ சுத்த முத்தமிட்டு மங்களஞ் சொல் 

எல்லாவற்றையும் விட்டுவிலகுங்கள், MBF. | 
27. அர்ச்டிக்கப்பட்ட சகல சகோ 

23. நமது அ௮ண்டவராகிய யேசுக் SITE OH SGD இந்த நிருபம் வா௫ிக்கப் 
இறீஸ்துகாதர் வரும்போது, உங்கள் படவேண்டுமென்று ஆண்டவருடைய 

ஞான ஜீவன், ஆத்துமம், சரீரம் முழு பேசா ல உ௱களுக்கு அணையிட்டுச் 

அதும் குற்றமற்றதாய்க் காக்கப்படும் : சொல்லுகேன், | 
    
படியாகச் சமாகான கடவுளே உங்களை . 28, ஈமது ஆண்டவராகிய யேசுக்கறி 
எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தப்படுத்துவா | ஸ்துநாதருடைய இஷ்டப்பிரசாதம் 

ராக, | உங்களோடு இருப்பதாக, மென், 
  

ளிருசயங்களில் பற்றியெரியப்பண் ஹவீர்களாக என்று அர்த்சமாம். ஆயினும் அவித்துப் 
, போடுறெசென்பதும், போக்கடிக்கிறசென்பதும் இவ்விடத்தில் ஒரே கருத்சென்பதால் 
 திமிமுக்கு இணங்க போக்கடிக்கெதென்னும் ari gongs பிரயோடக்கப்பட்டிரக்இதெ த. 
| 
: 20. இதிலே சொல்லப்படுகிற தீர்க்கதரிசனம் வருங்காரியங்களை முன்ன திவிச்சிறதை 
மாத்திரமல்ல, தேவ வாக்யெங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லுவசையும் வேதத்தைப் போஇப்ப 
தையும் குறிக்கும். ஆட்டுத்தோலைப் போர்த் துக்கொண்டு உள்ளத்தில் கவ்வுகற ஒராய்க 
"னாய் உங்களிடத்தில் வருகிற கள்ளச் தர்க்கதரிரிகள்மட்டில் எச்சரிச்கையாயிருங்களென்று. 

ம், அவர்கள் கணிகளால் அவர்களை அ.நிவீர்களென்றும் மத்தேயு 7-ம் ௮. 15 மூதல் 20-ம் 
வசனம் வரையிலும் யேசுநாதர் போதிச்ததுபோல் அர்ச். சன்னப்பரும் இவ்விடத்தில் 
போதிக்கிமுர். ஆகையால் எது நல்ல போதகமோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும், எதில் 
இன்மையின் அடையாளம் எவ்வளவேனும் சோன்றுமோ அசை விலச்சவும் கற்பிக்இரர். 

2... ஜான ஜீவன் என்பது சுவாதீனம் இஷ்டப்பிரசாதம் தெய்வீகம் இது முதலி 
| யது குடியிருக்கும் ஆச் துமசத்கின் மேலாங்கெமாம். 

| ஆக்துமம் என்பது சரீரத் துக்கு உயிரைக்கொடுத் த, மனுஷ சுபாவச் துக்கு இயல்பான 
திரியை நடத் துிறதாம். 
    

400. Gate roe Oe ~o-—SS==5 ஒரு 
1-தெசலோனிக்கேயர் நிருபம் முற்றிற்று, 

மட்க See ro SS ட ந ௫ 

     





பாயிரம், 

முந்தின ௫ருபத்தை எழுதி ஏறக்குறைய ஒரு வருஷம் அனபின் அர்ச். 

சின்னப்பர் இந்த நிருபத்தை எழுதினார், இதற்கு முகார்தரம் ஏதெனில், 005 

தீர்க்கிற நாளைக்குறித்து முந்தின நிருபத்தில் ௮வர் சொன்னவைகளினிமித்தம் 

நடுத்தீர்க்கிறகாள் கட்டிவற்திருக்கறதென்்.று ௮வர்சள் எண்ணி, மிசவும் கலங்கிக் 

கொண்டிருர்தார்கள். இந்தப் பிசகான எண்ணத்தைத் திருத்துவதற்கு விசேஷ 

மாய் இந்த நிருபத்கை எழுகினதாகத் தோன்றுகிறது. அசையால் இந்த கிரு 

பத்தின் 9-ம் அகாரம் முழுவதிலும் அஇன்பேரில் விசேஷமாய்ப் பே௫த் 

தெளிவித்து, பம் அ௮டிகாரக்கிலே (வேறே சில புத்நிகளையுஞ் சொல்லி நிரு (ரீ 

தை முடிக்கிறுர். 

040
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அப்போஸ்தலரான ஜுரீச், சின்னப்பர் 

தெசலோனிக்கேயருக்கு 

எழுதிய &-ம். நிருபம். 
  

மூதல் அதிகாரம், 

தெசலோனிக்கேயருடைய விசுவாசச்சை 

யம் பொறுமையையுங் குறித்து அவர்க 

ளைப் புகழ்ந்து, அவர்கள் தங்கள் அழைப் 

புக்கு யோக்யெமாய் நடக்கும்படி. அவர் 

களுக்காக வேண்டிச்கொள்ளு றார், 

1. சின்னப்பனும் சில்வானும் தீமோ 
த்தேயும் நம்முடைய பிதாவாகிய சர் 
"வேசுரலுக்குள்ளும் ஆண்டவராகிய 
யேசுக்கிறீஸ்துவுக்குள்ளும் இருக்கிற 
தெசலோனிச்கேயருடைய இருச்ச 

பைக்கு எழுதுவது : 

2. நம்முடைய பிதாவாகிய சர்வேசு 
ரனாலும் அண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்து 

வினாலும் உங்களுக்கு இஷடப்பிரசாக 
மும் சமாதானமும் உண்டாவதாக, 

5. சகோதர், உங்கள் விசுவா 
சம் ௮திகமடுகமாய் ஒங்கி வளருகிறது 

னாலும், உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் 

உள்ள ௮ச்நியோந்நிய சிகேகம் பெருக 
வருறெதினுலும் நியாயத்தின்படியே 
நாங்கள் உங்களுக்காக எப்போதும் சர் 

a | 
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வேசரனுக்கு ஈன்றியறிர்த ஸ்தோத்தி 
ரஞ்செலுத்தக் கட மைப்பட்டிருக்க 
Gopi. (எபே.5-0) 

4. இன்னும் நீங்கள் சகித்துவருறெ | 
சகல உபத்திரவங்களிலும் துன்பங்களி 
லும் உங்களுடைய பொறுமையையும் 
விசுவாசத்தையும்பற்றிச் சாவேசுரனு 
டைய சபைகளில் நாங்களே உங்களைக் 
குறித்து மமைபாராட்டுகிறடோம். 

5. சகோதரரே,நீங்கள் ea Carer ap 
டைய இராச்சியத்தைக்குறித்துப் பாடு 
படுகிறீர்களே; அந்த இராச்சியத்துக்கு 
நீங்கள் பாத்இிரவான்களாக சர்வேசுர 
னுடைய நீதித்திர்வைப்படி (நீங்கள் 
திர்ப்படைவீர்கள் என்பதற்கு அந்தப் 
பாடுகள்) அத்தாட்சியாயிருக்கன்றது. 

0. ஏனெனில் உங்களை உபத்திரவப் 
படுத் துகறவர்களுக்கு உபத்தாவத 
தைப் பிரதிபலனாக அளிப்பது தேவ 
சமுகத்தில் நீதியாயிருந்தால், 

/. அன்பப்படுகிற உங்களுக்கும் எங் 
ஞூடன் இளைப்பாற்றியை அளிப்பது 
தீகுதியல்லோ. | 

09 

 



  trae. 
2-தெசலோனிக்கேயர் 2-ம் அதிகாரம்... 

|   

8. சர்வேசரனை அ௮றியாதவர்களை 
யும் ஈம்முடைய அண்டவராகியயேசுக் 

| இதிஸ்துகாசருடைய சுவிசேஷத்து 
க்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களையும் பழி 
(வாங்கும்படி ஆண்டவராகிய யேசுகா 
தீர் ௮க்னெச்சுவாலை நடுவில் தமது வல் 
லப தாதர்களோடு பரலோகத்தினின் 
து பிரசன்னமாகும்போது (இவ்விதந் 
தர்ப்பார்.) 

9. ஆண்டவர் தம்முடைய ஸஅர்ச்சிய 
சிஷ்டவர்களிட த்தில் மகிமைப்படத்தக் 
கவரும், ௮வரை விசுவாசித்த சகலரிட 
த்திலும் ஆச்சரியப்படத்தக்கவருமாய் 
வரும்போது பொல்லாதவர்கள் ஆண் 
டவருடைய சன்னிதானத்திலும், ௮வ 
ரூடைய வல்லமையின் மகிமையிலும் 
நின்று சள்ளப்பட்டு, கேட்டுக்குள்ளாகி 

. நித்திய கண்டனையை அடைவார்கள், 

10. அச்த நாளைப் பற்றியே எங்கள் 
சாட்சியம் உங்களால் ஏற்றுக்கொள் 
GW LILI LL Zils   

11. அதற்காக நம்முடைய சர்வே 
சரன் உங்களைத் தமது அழைப்புக்குப் 
 பாத்திரவான்களாக்கவும், தமது தயை 

டின் சகல இத்தத்தையும், விசுவாசத் 
இன் இரியையையும் தம்முடைய வல்ல 
பத்தால் (உங்களிடத்தில்) நிறைவேற் 

ற்வும், 
12. இவ்விதமாய் நம்முடைய சா 

வேசுரனுடையவும் ஆண்டவராகிய யே 
சுக்றீஸ் துகாதருடையவும் வரப்பிர 
சாதத்தினாலே ஈம்முடைய அ௮ண்டவரா 

வெய்த ee Maat ert tire cha வஸ் empties BR பஷ வ emma aarti I a tr me 

  

இய யேசுக்கிறீஸ்துவின் நாமம் உங்களி ' 
படத்திலும், 8ீங்கள் ௮வரிடத்திலும் மி. 
மைப்படும்படியாகவும் உங்களுக்காக 
எப்போதும் வேண்டிக்கொள்ளுகி 
Capi. 

9-ம், அதிகாரம். 

ஆண்டவருடைய நாளைக்குறித்தும் ௮ 

இகச்சிறீஸ் துவைக்குறிக்தும் அவர்களுக்கு 
எச்சரித் தப் புதிதிசொல்லுஇரர். 

1, ஆகையால் சகோதரரே, சம்மு 
டைய ஆண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்து 
வின் வருகையையும், ௮வரோடே நாம் 
PON MIG கூடியிருப்பதையுங்குறிதது 
நாங்கள் உங்களை மன்ஞடுகிறதாவது : 

2. யாதொருஞானத்தினுலாவது, பிர 
சங்கத்தினாலாவது, எங்களால் ௮லுப் 
பப்பட்டாற்போல் வருகிற யாதொரு 
நிருபத்தினாலாவது ஆண்டவருடைய 

நாள் ௮டுத்திருக்கிறகாசச் சொல்லப் 

பட்டால், உடனே உங்கள் எண்ணம் 
மாருமலும் தலடையாமலும் இருப் 
போகளாக, 

3. எவ்விதத்திலும் ஒருவனும் உங் 
களை மயக்கா திருப்பானாக. ஏனெனில் 
முக்த முந்த (விசுவாச துரோகமாகிய) 
பிரிவினை உண்டாகி, கேட்டின் புத்தி 

னும் பாவ மனிதனுமானவன் வெளிப் 
பட்டாலொழிய (அ௮ந்தகாள் வராது.) 

cnet யய தவ வய வெய்யில் ம அவவ தவப் அலல ny ety ee 

8. அங்கினிச்சுவாலை நடுவில் என்பது சர்வேசரனுடைய மகிமைப் பிரதாபதச்தைக் காட் 
டறது. சீனாமலையில் சுவாமி வேசப்பிரமாணச்தைச் கொடுத்தபோது ௮ச்கினிச்சுவாலை 
நடுவில் தமது மசமையை வெளிப்படுத் நின துபோல், வேகத்தை மீறினவர்களை ஈடுத்தீர்க்க 
வரும்போதும் அக்கினிச் சுவாலை நடுவில் மமமையோடு வருவார் என்பதாம், ப 

3. இவ்விடத்தில் விசுவாச துரோகமாகிய பிரிவினை என்பது வேத சத் இியங்களில் 
சிலவற்றை மாத்திரம் மறுக்கிற பஇத மதங்களைக் குறிக்காமல், கடைசிக் காலங்களில் சுவி 
சேஷத்தை முழுதும் புறக்கணித்து, ஈல்லொழுக்கமெல்லாம் விட்டு யேசுகாதரை முழுதும் 
மறுக்கிற ௮சரம துரோகெளைக் குறிக்றெ.து. 

கேட்டின் புத்திரன் என்பதினால் ௮ர்.இிக்றீஸ் து மனித ரூபமெடுத்த பசாசு ௮ல்ல, 
மெய்யாகவே மனுஷனாகப் பிறக்கும் ஒரு ௮க்சரமியென்று தெரியவருகிறது. அந்திக் 
இறீஸ்.து என்னும் ப.த,த்துக்குக் இறீஸ்துமாசருடைய விரோத என்றர்த்தமாம். , 
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4. வன் எதிரியாய்நின்று, தேவன் 
என்னப்படுகிறதும் ஆராஇக்கப்படுகிற 
அமாகிய சசலத்துக்கும் மேலாகத் தன் 
ளை உயர்த்தி, தன்னைத்தானே தெய்வம் 
போல் காட்டி, சர்வேசுரனுடைய ஆல 
யத்தில் உட்காருவான். 

5. சான் உங்களிடத்திலிருக்கும் 
போது இவைசளைக்குறித்துச் சொல் 
லிக்கொண்டுவர்தது உங்களுக்கு ஞாப 
கமில்லையோ? 

6. ௮வன் தன் காலத்திலே வெளிப் 
படும்படிக்கு, இப்போது ௮வன் வரா 
மல் தடைபண்ணுகிறது என்னவென்று 
௮.றிவீர்கள். 

7. ஏனெனில் ௮க்கிரமத்தின் இரக 

தியம் இப்போது வேலையாயிருக்கின் 
றது. அனாலும் இப்போது தடுக்கிற 
வன், தான் நடுவினின்று எடுபடும் 
வாக்கும் தடுத்துக்கொண்டிருக்கட் 
டும். 

8. அப்போது அர்த அக்கிரமக்கா 
ரன் தோன்றுவான். அனால் ஆண்ட   

  

வராகிய யேசுநாதர் தமது வாயின் | 

சுவாசத்தால் அவளை அழித்துத் சமது | 
வருகையின் பிரதாபத்தால் நிர்மூல 
மாக்குவார். 

9. அந்தப் பாவியினுடைய வருகை 
யோ சாத்தானுடைய செய்கையின் 
படி. எவ்விச வல்லபத்தோடும் ௮டை 
யாளங்களோடும் ஏய்ப்பான ௮இசயங் 
களோடும், 

10. கெட்டுப்போடறவர்களை ௮க்கி 
ரமதீதுக்குள்ளாக்கும் எவ்வித மாய்கை 
யோடும் கூடினதாயிருக்கும். ஏனெ 
னில் ௮வர்கள் இரட்சிக்கப்படுவதத்குச் 
சத்தியத்தின் பரமனன்பை ஏற்றுக் 
கொள்ளாததினாலே, பொய்யை விசுவ 
சிக்கும்படிக்குக் தப்பறையின் செய்கை 
FMF சர்வேசுரன் அவர்களுக்கு ௮னு 
ப்புவா, 

11. இவவிதமாய்ச் சத்தியத்தை 
விசுவாசியாமல், ௮க்கிரமத்துக்குச் சம் 
ம௫ுத்தவர்களெல்லாரும் தர்க்கப்படும் 

படியாகும். 

  
அவணையயாகள tek ee பை 

6. மகாசாஸ்திரியாகிய அகுஸ்தீன் என்பவரும் மற்றச் சாஸ்திரிகளும் இவ்விடத்தில் 
அப்போஸ்தலர் அ௮க்இக்கிறீஸ் துவைக் குறித்தோ அல்லது இறீஸ் தாசனாக குறித்தோ 
பேசுறொரொன்று தங்களுக்குச் தெரியவில்லை என் ூரர்கள். | 

7... அனாலும், அந்இச்சறீஸ்த தொலையுமுன் இறீஸ்துகாசர் வரமாட்டாரொன்றும், 
௮க்திக்கிறீஸ் துவரத் தடங்கல்செய்கற,த எடுபடுமுன் ௮ந்இக௫றீஸ்து வரமாட்டானென் 
றும் ௮ர்த்தங்கொள்க. 

8. இவ்விடத்தில் அப்போது என்பது அவன் நடுவினின்று எடபெடுங் காலத்தைக் 
குதிக்றெது. 

10. கடவுள் அனுப்புவார்; -உண்மையை விரும்பாச துரோகத் அக்கு ஆச்னையாகப் 
பொய்யான அதிசயங்களால் மனிதர்கள் ஏய்ச்கப்படும்படி கடவுள் விட்டுவிரவாரொன்ற 

அர்த்தமாம். 
11. பாயிரக்திலே சொல்லியிருக்றெதுபோல, ஈடுத்தீர்ச்ிற நாள் சமீபமாயிருக்கிற 

  

| 
| 

  

  தென்று தெசலோனிக்கேயிலுள்ள இறீஸ் தவர்கள் நினை த்இருந்தார்கள். அந்தநாள் எப் 
போது வருமென்று சர்வேசுரனேயல்லாதே வேறொருவருக்கும் தெரியாதென்று யேசுகாதர் 
அர்ச். மத்தேயு சுவிசேஷம் 24-ம் அதிகாரத்தில் வசனித்திருக்கரார். ஆூலும் இதிலே 
அர்ச். சின்னப்பர் அந்தக்காலம் சமீபிச்து வரும்போது 1-வது இருச்சபையிலே ஒரு பெரிய 
பிரிவினையுண்டாகுமென்றும், 2-வது ௮ந்இக்கிறீஸ்து அல்லது யேசுகாதரை எஜிர்க்கற 

| வன் உலகத்தில் தோன்றுவானென்றுஞ் சொல்லி, இரண்டு அடையாளங்களைக் குறிப்பிடு 
இழுர், அந்தப் பிரிவினை யாராலே உண்டாகும், எங்கே உண்டாகும், எப்படிச்கொத்ததா 
யிருக்குமென்பது ௮.து ஈடக்கறெ காலத்தில்தான் தெரியவரும். Wes அ௮ர்இச்றேஸ்து எப் 
படிச்கொத்தவனாயிருப்பானென்றால் : 1-வது பாவமணிதனாயிருப்பான், slag: பெரும் 
அர்சடத்தைக்காரன்; பெரும் வஞ்சகன், பெரும் அரோ), பெரும் தேவ தூஷணன், பெரும் 
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| 12, ஆசையால் சர்வேசுரலுக்கு உச 
நச சகோதரரே, இஸ்பிரீத்துசாந்து 
வின் அர்ச்சிப்பினாலும், சத்தியத்தின் 
விசுவாசத்தினலும், இரட்சண்யம் 
அடைவதற்குச் சர்வேசுரன் உங்களை 
முதல் பலனாகத் தெரிந்துகொண்டதி 
னாலே, நாங்கள் உங்களுக்காக இடை 
விடாமல் சர்வேசுரனுக்கு ஈன்றியறிந்த 
ஸ்தோத்திரஞ் செலுத்தக் கடமைப்ப 
ட்டிருக்கிறோம். (எபே. 1-1.) 

. 18. அந்தவிசுவாசத்தினாலே நீங்கள் 
நமதா ஆண்டவராடிய யேசுக்கிறீஸ்து 
நாதருடையமகிமையை௮டையும்பொ 
ரூட்டு எங்கள் சுவிசேவத்தைக்கொண் 
டு உங்களை அமைக்கச் சித்தமானார். 

  

  

14. ஆகையால் சகோதரரே, எங்கள் 
பிரசங்கத்தினாலாவு, நகிருபத்தினாலா 
வது நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட போதக 
முறைகளைக் கடைப்பிடித்து நிற்பிர்ச 
On TK. 

15. sug அண்டவராகிய யேசுக் 
இறீஸ் துராதரும் நம்மைச் RACHA s gp 
நித்திய ஆறுதலையும் வரப்பிரசா தத்தில் 
ஊன்றிய நல் நம்பிக்கையையும்சஈமக்குத் 
தந்தருளிய நமது பிதாவாகிய சர்வே 
சுரனும், 

10. உங்கள் இருதயங்களை தேற 
றிச் சகல நற்கிரியைகளிலும், ஈல்வாக் 
இலும் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக, 

  

ஆங்காரியுமாய்ச் சாச்சானால் அவேஷமானவனுமாயிருப்பான். 2-வது கேட்டின் மகனாயிரு 
ப்பான். அதாவது : கேட்கப் பிறந்தவன், நித்திய கேட்டுக்குத் தீர்வையிடப்பட்டவன், 
மணிதர்களை நித்இ.ப கேட்டுக்குள்ளாக்கறவனாயிருப்பான். 5-வது தெய்வமென்னப்படு 
இற யாவற்றையும் எ திர்க்கிறவனாயிருப்பான். ௮தாவது : தன்னைத்தானே தெய்வமென்று 

யம் ஆராஇித்த.வருற கிறீஸ் தவர்களைச் தன்பப்படுக்துவான். பொய்த்தேவர்களைச் கும் 
SAR a அஞ்ஞாணிகளையும் துன்பப்படுக இச் சர்வேசுரனுக்குப் பூச செலுச் தூற பீடங்க 
ளின்மேல் உட்கார்ச்து, தன்னைக் தேவனாக ஆராதனைசெய்யக் கட்டாயப்படுத் துவான். 
4-வது அர்ச், மத்தேயு 24-ம் ௮இகாரம் 24-ம் வசனத்தில் யேசுகாதர் இிருவுளம்பற்தின து 
போல், கூடுமாகில் தெரிஈ்அகொள்ளப்பட்டவர்களும் மயங்கத்தக்கப் பொய்ப் புதுமைகளை 
யம், பொய் அற்புதங்களையும், மாய்கையான ௮அ.தசயங்களையும், சாத்சான் உதவினாலே 
செய்து, சத்திய சுவிசேஷச்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களை நித்திய கேட்டுக்குள்ளாக்கும் 
படி. அகீிரமமான வஞ்சனை மாயத்தால் தன்னைப் பின்செல்லப்பண்ணுவான். 3-ம் 6-ம் 

. வசனங்களில் சொல்லியிருக்குற துபோல, அர்ச். சின்னப்பர் செசலோனிக்கேயரிட த் இலிருக் 
கும்போது, அந்த அக்இச்கிறீஸ்து என்பவனைக்குறித்து அவர்களுக்கு இவையெல்லாம் 

। விபரமாய்ப் போதத்திருந்த துந்கவிர ௮வன் உடனே உலகத்தில் தோன்முசபடிக்குக் கார 

    
  

    சொல்லித் தன்னையல்லாது வேறே ஒருவரையும் வணங்காதபடி. விலக, பிதாவாகிய சர் | 
வேசுரனையும், சுகனாகிய யேசுச்கிறீஸ்துகாதனாயும், இஸ்பிரீத் துசார் துவாகிய சர்வேசரனை | 

| 
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| ணமேதென்றும்சொல்லியிருக்ததினாலே ௮தை இவ்விடத்தில் சொல்லவில்லை. ஆனால் யேசு : 
' காதர் உலகத்சை ஈடுத்திர்க்க வரும்போ த, சம்மூடைய இிருவாக்கினாலும் தம்மைச் சூழ்க் இருக் , 
கும் மகிமையினாலும் அவனை அழித்து கிர்மூலமாச்குவார் என்இரர், 

14.  வாக்கினொலாவது, எழுத்தினாலாவது, தங்களுக்குப் போதிக்கப்பட்ட பாரம்பரை | 
களை வித்தியாசமொன்தின்றி ஒரே தன்மையாய்க் காப்பாற்றி அவைகளில் நிலைத் திராக்கவே 
ண்டுமென்று அர்ச். சின்னப்பர் செசலோனிக்கேயருக்குக் கற்பிச்கிருர். ஆகையால் வேதப் 
பிரமாணத்தில் எழுதப்பட்ட வேதச் தியங்களை மாத்திரம் கைக்கொண்டு, வாச்இனால் போ 
இக்கப்பட்டவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளவொண்ணாதென்று சொல்லுடறவர்கள் அர்ச். சன்ன 
ப்பருடைய போதகத்துக்கு விரோதமாய்ப் போதிக்கிரார்களென் ற.நிக. 

15. போதகழறைகள்:--௮ப்போஸ்,சலர் எழுதின நிருபங்களைப்போலவே அவர்கள் 
எழுதாமல் வாய்மொழியாய்ப் போதத்.தும், அவர்கள் எழுஇ்தந் து காணாமற்போன நிருபங் 
களிலும் அடங்யெதும் இரியைகளால் செய்துசாட்டிய பாரம்பரை முறைகளையும் ஏற்றுக். 
கொள்ளவேண்டுமென்று இங்கே கற்பிச்சப்படுக து. 
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8-ம். அதிகாரம். 

தமக்காக வேண்டிச்சொள்ளவேண்டுமென் 
றும், தாம் கற்பிச்தவைகளை ௮றுசரிக்க 
மனதில்லாதவர்களோடு அவர்கள் சேர 
லாகாதென்றும் புத்தசொல்லுகிருர், 

1. கடை௰யாய்ச் சகோதர, தேவ 
வாக்கியம் உங்களுக்குள்ளே பரவி, மக 
மைப்படுகிறதுபோல எவவிட்த், லும் 
பரவி மடகிமைப்படும்படிக்கும்,   2. தொந்தரவுக்காரரும் கெட்டவர் 
,களுமான மனிதர்களிடத்தினின்று 
நாங்கள் விடுதலையாகும்படிக்கும் எங் 
களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள். 

ஏனெனில் எல்லாரிடத்திலும் விசுவா 
சம் இல்லையே. 

3. சர்வேகரனோ பிரமாணிக்கமுள் 

ளவர். அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத் 

இத இன்மையினின்று உங்களைக் காப் 
பாற்றுவார. 

1], நாங்கள் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற 
வைகளை நீங்கள் Det gram, றாக 

ளென்றும், இனிமேலும் செய்்துவரு 
வீர்களென்றும் உங்களைக்குறிதீது ஆண் 
டவரிடத்தில் ஈம்பிக்கையாயிருக்கி 
ஹோம்.   5. கர்த்தா உங்கள் இருதயங்களை த் 
Cea AC ms, த்திலும், BP om OT 
ருடைய டெ ரர றுமைலும் நடத்துவா 
ராகு, 

0. அன்றியும் சகோதரரே, எங்களி 
டத்தில் கைக்கொண்ட போதக முறை 
யின்படி. நடவாமல், தாறுமாஞுய் நடக் 
கிற சர்தச் சகோதர னையும் விட்டு வில 
கும்படி ஈமது ஆண்டவராகிய யேசுக்கு 
திஸ்துகா தருடைய நாமத்தினாலே உங் 
களுக்குக் கட்டளை யிடுகிறோம்.     

7. எப்படி. எங்களைக் சண்பொலித்து' 
ஈடக்கவேண்டுமென்று நீங்களே அதி. 

ஏனெனில் நாங்கள் உங்கள் . 
நடுவில் ஒழுங்குச் தப்பி ஈடக்கவுமில்லை, 
வீர்கள். 

  

8. எவனிடத்திலாவது இலவசமாய்ப் : 
போஜனம் பண்ணவுமில்லை. உங்களில் 
எவனுக்கும் பாரமாயிராதபடிக்கு நாங் 
கள் வருந்திக் களைத்து, இரவும் பசுலும் 
Goines சாப்பிட்டோம், (1, ச 

9-9,) 

0, உங்கள்மேல் பாரத்தைச் சுமத் 
அவதற்கு எங்களுக்கு ௮.இகாரமில்லை 
யென்று அப்படிச் செய்யாமல், நீங்கள் 
எங்களைக் சண்பொகிக்றெதற்கு ௨௩௧ 

ளுக்கு மாதிரி காட்டவேண்டுமென்றே 
௮ப்படி.ச் செய்தோம். 

10. அப்படியே காங்கள் உங்க 

ளிடத்திலிருக்கும்போது: யாதொருவ 
னுக்கு வேலைசெய்ய மனமில்லாவிட் 
டால், ௮வன் சாப்பிடவும் கூடாதென் 

௮ உங்களுக்கு அறிவிக துவந்கோமே. 

11. அப்படியிருந்தும், உங்களில் சிலர் 

இரமர்தப்பி நடந்து, ஒரு வேலையுஞ்செ 
ய்யாமல், விகோ தப் பிரியராய்ச் சுற்றித் 
திரிகிடுர்களென்று கேகள்விப்பட் 
டோம், 

12. இப்பேர்ப்பட்டவர்கள் ௮மைதி 
யாய் தங்கள்பாட்டுக்கு வேலைசெய்து, 
தங்கள் சொந்தப் போஜனத்தைச் சாப் 

பிடவேண்டுமென்று அண்ட வராகிய 
யேசுக்கிறிஸ்துகாதார்பேராலே ௮வர்ச 
ளுக்குப் புத்திசொல்லுகிறரோம். (1, 
தெச. 4-11.) 

13. நீங்களோ சகோதரரே, ஈன்மை : 
செய்வதில் ௮யர்க்துபோகாதேயுங்கள். ' 
(கலாத. 6-9.) 
  

  
| 

| 
| 
| 

6. முந்தின ௮ திகார் இன் [4-ம் வசனத்தில் கண்டபடியே எழுதப்பட்ட வேச வாக்! 
இயங்களைப்போல் பாரம்பனா முறைமைகளையும் விசுவாசிகள் கைசக்சொள்ளவேண்டுமென்று 
கற்பிக்கிற துந்தவிர, இவ்விடத்தில் அப்படிப்பட்ட பா ரம்பரை முறைமைகளைக் கைக்கொள் | 
ளாமல் ஈடச்கிற சகோதரர்களைப் பதஇிதர்களாக எண்ணி, ௮வர்களை விலக ஈட க்கவேண்டு. | 
மென்றும் கற்பிக்கிறார், ! 

i



proven eRe per ne ப்பட யய 

550 9-தெசலோனிக்கேயர் 8-ம் அதிகாரம். — 
  
  

14. இந்த நிருபத்தில் ௮டங்கிய 
எங்கள் வார்த்தைக்கு எவனாவது கீழ்ப் 
படியா இருந்தால், அவனைக் குறிப்பிட் 

டு, ௮வன் வெட்கப்படும்படி அவனோடு 
புழங்காதிருங்கள். 

15. ஆனாலும் அவனைச் சத்துருவெ 

ன்று எண்ணுமல், சகோதரனென்றே 
கண்டியுங்கள. 

[0. சமாதான காத்தா எவ்விடத்தி   னத்தைத் தந்தருளுவாராக. காத்தா 

உங்கள் ௮னைவரோடுங்கூட இருப்பா 
ove, 

[7. சின்னப்பனாடிய கான் என் 
।கையொப்பம்வைத்து மங்களஞ்சொல் 
லுகிறேன். சகல கிருபத்திலும் 
இதுவே என் குறி. இப்படியே எழுது 
தறேன்.   

18. ஈமது அண்டவராகிய யேசுக் 
கறீஸ்துகா தருடைய இஷடப்பிரசாதம் 

அமென். 
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ஓம் உங்களுக்கு முடிவில்லாத சமாதா | உங்கள் எல்லோரோடும் இருப்பதாக,   

     



பாயிரம், 

  

மோத்தேயு என்பவர் லிக்கவோனியா தேசத்தின் பட்டணமாகய லீஸ் BY Bly fF; 

இரா நகரத்தில் ௮ஞ்ஞானியான தகப்பனால் விசுவாசியான ஓர் யூத ஸ்திரீயிடத் 

இல் பிறந்து சத்திய வேதத்திலே வளர்ந்து உலக சாஸ்திரங்களையும் ஞான சாஸ் 

இரங்களையும் ஈன்௫ய்ப் படித்து அர்ச். சின்னப்பர் அந்தப் பட்டணத்தில் சுவி 

சேஷத்தைப் பிரசங்கிக்க வந்தபோது அவருக்குச் சிஷனானார். அதுமுதல் ௮வ 

ருக்கு ௮வர் மிகவும் பிரியமும் ஈம்பிக்கையும் உள்ளவராயிருந்தபடியால், அர்ச். 

சின்னப்பர் ௮வரைக் தமக்குப்பதிலாகச் சபைகளை அடிக்கடி விசாரிக்க ௮னுப்பு 

வார், அன்றியும், அவரை எபேசு நகரத்துக்கு ௮திமேற்றிராணியாராக ஏற்படுத் 

தினா. கர்த்தா அவதாரத்தின் ஏறக்குறைய (14-ம் வருஷத்தில் மக்கேதோனி 

யாவிலிருர்து இந்த நிருபத்தை அவருக்கு எழுதினார், மேற்றிராணிமார்களுக் 

கும் குருக்களுக்கும் உள்ள கடமைகளை மிகவுஞ் சிறந்த மேரையாய் இதில் 

போ திக்கிறா. 

  

dol





alk, 

அப்போஸ் தலரான அர்ச், சின்னப்பா 

தீமோத்தேயுக்கு 

எழுதிய முதல் நிருபம். 
  

முதல் அதிகாரம். 

| 

போ திக்கும்படி. கற்பிக்இருர். 

1. ஈம்முடைய இரட்சகராகிய சர் 
வேசுரலும், ஈம்முடைய கம்பிக்சையா 
கிய யேசுச்கிறீஸ்.துநா தரும் இட்ட கட் 
டளைப்படியே யேசுக்கிறீஸ்துவின் ௮ப் 

* ry ௬ 6 a 

போஸ் கலனாகய சின்னப்பன், 

2. விசுவாசத்தில் (எனத) பிரிய 
குமாரனாகிய நீமோக்தேயுக்கு எழு 

| துறதாவது : ஈம்முடைய பிதாவாகிய 
। சர்வேசுரனாலும் ஈம்முடைய அண்டவ 
ராயெ யேசுக்கிறிஸ் துவினாலும் இஷ்டப் 
பிரசாதமும் கிருபையும் சமாதானமும் 
உண்டாவதாக, (ப், 16-].) 

3. நான் மக்கேதோனியாவுக்குப் 

புறப்பட்டுப் போகையில் நீர் எபேசு 

பட்டண த்திலிருந்து, சிலர் விபரீதமான 
உபசேசங்களைப் போதியா தீபடிக்கும், 

  

சுக்கும்; கேகத்துக்கும், சல்லொழுச்சச் | துக்கும் உரியவைகளை அனுசரித்துப் | படியே செய்வீராக, இந்த விஷயங்கள் 

Psi     

4, கட்டுக்கதைகளையும் முடியாத 

| | வம்ச வரலாறுகளையும் கவனியா தபடிக் 

. வீண்போதகர்களை விலக்,), விசுவாசத் | கும், அவாகளுக்குப புத்திசொல்லும் 
படி. கான் உம்மைக் கேட்டுக்கொண்ட 

வாக்குவா கங்களையன்றி விசுவாசத்தி 
னால் உண்டாகிற தெய்வ பக்திவிர்த்தி 
யைஉண்டாக்குவதற்குஏதுவாயிராது, 

(2. தமோ. 9-93 ; இத். 8-0.) 

5. கற்பனையின் கதி ஏதெனில் பரி 
சுத்த இருதயத்தினாலும், ஈல்ல மனச் 
சாட்டுயினாலும், போலியற்ற விசுவா 
சத்தினலும் உண்டாகிற பரமஅன் 
பாமே. 

0. சிலர் இவைகளைவிட்டு விலக, 
விண் பேச்சுகளுக்குள்ளாகி, சிதறுண் 
டுபோஞர்கள். 

7. அவர்கள் தாங்கள் சொல்லுகிற | 
து இன்னசென்றும், தாங்கள் சாதிக்க 

இன்னதென்றும் அறியாமல், 
கியாயப்பிரமாணத்தில் போதகராயிரு 
க்கவேண்டுமென்று விரும்புகருர்கள். 

  

| லாறுகளில் அடங்யெ விஷியங்களாம், 
ரை 

  4, கட்டுக்கதைகள்: இவைகள் கடவுளுக்கும் உலகத் துக்கும் இடையில் இருப்பதா 
| அந்தக்காலத்தில் சாஸ்இிரி வேஷங்கொண்டவர்கள் சொல்லிவக்ச அரூபிகளின் வம்ச வர 

as  



இவழவவவகைசளைகளையப் பபபல வனைவைன் வனக man 8 em டம 

559 1. இமோத்தேயு 1-ம் அதிகாரம். 
  

    
  

8, ஒருவன் கியாயப்பிரமாணத்தைக் 
இரமப்படி, உபயோடத்தால், நியாயப் 
பிரமாணம் நல்லதென்று அறிவோம். 
(உரோ. 7-12.) 

9. எங்களுக்குத தெரிந்திருக்கிற 

| படியே நியாயப்பிரமாணம் நீதிமானுக் 
காக அல்ல, அநீதருக்கும், ௮டங்காத 
வர்களுக்கும், துஷ்டருக்கும், பாவிக 
ளுக்கும், ௮க்சரமிகளுக்கும், HFSS 

12, என்னைப் பலப்படுத்தின ஈம்மு 
டைய அ௮ண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ்து 
நாதர் என்னை உண்மையுள்ளவனென்று 

எண்ணி, இந்த ஊழியத்தில் வைத்தபடி. 
யினாலே அவருக்கு ஈன்.றியறிகிறேன். 

13. முற்காலத்தில் நான் தேவ தூஷ 

ணனும், கலகக்காரலும், HLM cor gy 
மாயிருந்தேன். .ஐயினும் நான் ௮றியா 
மல் அவிசுவாசத்தினாலே செய்தபடி, 
யால் சாலேசுரனிட த்தில் கருபைபெற் ருக்கும், தந்தை கொலை, தாய் கொலை, 
றேன், மனுஷ கொலைகாரருக்கும்,   

10. காமாதுரருக்கும், ஆண்புணர்ச் lt. கமது அண்டவருடைய வரப் 

சிக்காரருக்கும், மனுஷா த் இருடுறெ | பிரசாதமோ கிறீஸ்து யேசுவின் மேலு 
வர்களுக்கும், பொய்யருக்கும், பொய்ச் | ள்ள விசுவாசத்தோடும் சிரேகுத்தோ 
சத்தியருக்கும், குணமான போதகத்து : டும் என்னிடத்தில் ஏராளமாய்ப் பெரு 
க்கு எதிரிடையாயிருக்கிற மற்றெதை | இற்று. 

| 
J 

  

    யும் செய்பவர்களுக்கும் விரோதமாய் 
ச . 5 : ச் உட * 3 ச் 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. 15. பாவிகளை இரட்சிக்கும்படி fe i ow 

। துயேசுகாதர் இவ் ௮லகக்துக்கு வந்தார் 
என்பது உண்மையும், சர்வ ௮ங்ககரிப் 11. இக்தப் போதகம் எனக்கு ஓப 

் L{ DHS தகுதியுமான வாக்கியம், பாவி 

களில் முர்தின பபாவி கானே, (மத், 

பிக்கப்பட்டி ருக்கிற தெய்வத்தின் ஆன | 
ந்த மசமைச்சுவிசேலத்துக்கு ஓத்ததா 
யிருக்கின்றது. 9-3; மாற். 11-17.) 

  அசைய ee ett eee Rl ok ei 

| 9. நியாயப்பிரமாணம் நீதிமானுக்காக அவல:---௮தாவ.து சீதமான் இன்மையை 
அகத்தி ஈன்மையைச்செய்வது வேதப்பிரமாணத்தின் கட்டாயத் தினாலுமல்ல ; மீறுஇறவர் 
களுக்குச் கடவுள் நியமித் இருக்கும் தண்டனையைப்பற்றியுமல்ல,. ஆனால் மனப்பூரணமாய்க் 
கடவுளைப்பற்றிய சிகேகத்தை முன்னிட்டுச் செய்வகினால் நியாயப்பிரமாணம் இல்லா இருக் 
தாலும் புண்ணியத்தை அனுசரிப்பானென்று இதற்கு அர்த்தமாகும், 

10. மனுஷராத்திநடுகிறவர்கள்:- இக்காலச்இல் சாகரீசமற்ற சேசங்களில் ஈ௩டக்இ 
மதுபோல அக்காலத்திலும் மனுஷீர்களை வலுவந்தமாய்ப்பிடிச் த அடிமைகளாக்கி விலைச் 
கு விற்தெறது வழக்கமாயிருந்தது, ஆனாலும் மற்றவர்களுக்குப் பாவகாரணமாயிருக்கிறவர் 

' களும் பணம் கொடுத்து தங்கள் தங்கள் துஷ்டக்ரியைகளுக்கு மற்றவர்களை உடன்படுத் 
. துகிறவர்களும் மனுஷீரைக் இருடுகிறவர்கள் என்னப்படுகிருர்கள், 

11. எபேசாகரத்.துக் இறீஸ் துவர்களுச்குள்ளே ல யூதர்கள் நுழைந்து, தங்களை வேச 
பாரகரன்று சொல்லி, மோமீசனுடைய பிரமாணத்தையும், யூதர்சளுக்குள்ளே உண்டான 
பற்பல கட்டுச்கதைகளையும் போதித்து, ௮ர்தச் சபையைச் கலகச்இனார்கள். அப்படிப்பட்ட 
வர்களை அடக்கும்படி. அர்ச். சின்னப்பர் தீமோத்தேயுக்குக் கற்பிக்கிரார், ஆடலும் சர் 
வேசுரனாலே கொடுக்கப்பட்ட மோமீசன் பிரமாணத்தை அவர் புறச்கணிக்சொொன்று 
தோன்ருசபடிக்கு, 1வது. ௮.து சகலமான பாவகச்சரமங்களை அடக்குகறெசற்காகச் கொடுக்கப் 
பட்டிருந்தது. காம் கைச்சொண்ட சுவிசேஷம் அவைகளையெல்லாம் உத்சமமான மேரை 
யாய் விலக்கக்கொண்டுவரறாகிறத. ஆகையால், மோமீசன் பிரமாணம் ஈமக்கு ௮வசரமில் 
லாததும் பிரயோசனமற்றதுமாய் இருக்றெதென்றும்; 2-வது. மோயீசன் பிரமாணம் இறீஸ் 
துசாதரிடத்தில் ஈம்மைச் சேர்க்கும் வழிகாட்டியாய்க் கொடுக்கப்பட்டிருர் த. தனாலே அதைச் 
கொண்டு இறீஸ்துகாசரைப் பற்திக்கொள்ளுறெவனுக்கு ௮3 பிரயோசனமூள்ளதென் 
றுஞ் சொல்லுறொர், 
  

  
      

 



  

  

10. அனாலும் நித்திய Siu poos 
அிடையும்பெ சாருட்டு இனிக் இர wp ஸ்து 

யேசுநாதரை விசு வாசி. பவா களுக்கு 

மா இரியுண்டா யிருக்கும். டி. முந்த இன 

(பாவியாகிய) என்னிட. குதில் அவா் 
எவ்வித பொறுமையையும் காண்பிக்கச் 
இத்தமானகால் (நான் இரக்கமடைந் 

ர் ர் ர் ‘si 

தேன்.) 
  

F DW 

கால ராஜனுமாகிய ஏக சர்வேசரனுக் 

கு. ௮ஈவர,தகாலங்களிலும் சங்கையும் 

மகிமையும் உண்டாவதாக, ஆமென், 

| 

17. ௮ட்சயரும், ௮ தரிசனரும், 

| 

| 

18. என் மசனாகய மோ ்தேயுவே, 

நான் உமக்குக் கொடுக்கிற விசேஷ கழ் 
, பனையென்னவென்னால் : முன் உம்மைக் 
|  குறிகதுப் பண்ணப்பட்ட நிர்ச்சுகரிச 

'னங்களின் து ய நீர் அவர் TH GW க்குள் 

(ளே நல்ல போர்டு ராருதுளிராக, 

19. விக-வாசழும், நல்ல மனச்சாட்சி 
பயம் உள்ளவராயிரும். இதைச் இலர் 

தள்ளி விட்டதால், விரவாசக் கப்பலை 

 உடையலவிட்டார்கள், 

20. இமெனேயனும் அலெக்சாந்த 
ரூம் ௮ப்படி.ப்பட்டவர்கள். அவர் கள் 

தேவ ன ஷண, ரீ சொல்லா மலிருக்க. க் 
| கற், றுக்கொள ளும் பழ. Ky கு அவர்கள் 

 சாத்தாலுக்குக் கையளித்த லன் சன். 

18. 

[தீமோத்தேயு bu அதிகாரம். 

உம்மைக்கு நித்தப் பண்ணப்பட்ட 

58) 
  

2-ம். 9) BBN ILD. 

அரசர்களுக்காகவும், அ.இகாரிகளுச்காகவும், | 
வேண் டி.க்கொள்ள வேண்டுமென்பதும், 
ஒரோ ஈடவுளும் ஓரே மத் Buen g cw 

e 7 * . யூ ம « * 

உண்டென்பதும், ஸ்இர் பூமான்சள் 
ஜெபிக்கவேண் டிய விதமும், 

1. அகையால் சகல மனுஷர்களுக் 

காகவும் விண்ணப்பங்களும், ஜெபங்க 

சரம், மன்ரூட்டுகருநம், ஈன்றியதிந்த 
ஸ்தொத்திரங்களும் 

ள்ளுகிறேன். 

2, நாம் எவ்வித பக்தியோ டும் நல் 

(evi st ழக்கு, த்தொடும் கலகமில்லாமல் 

அம: ரிக்கையான ஜீவனம்பண் ணும்படி 
க்கு அரச. ரகளுக்காகவும், 

பண்ணப்படவே : 

. ண்டுமென்று முக்கமுக்தக் கேட்டுக்கொ 

ப லான். 

அதிகாரமுளள யாவருக்கா கவும் (அப . 

(19. ய 

யது.) (உரோ, 1: 1.) 

3. ஏனெனில் நம்முடைய இரட்சக 

வெண்டி. க்சொள்ள ம மவண்டி : 

2 உஜ்௫ு.. ராகிய சாவேசரனுடைய சழமுகத்திலே 
இது ஈன்மையாயும், உகக்தகாயும் இரு 

. a) . . 

FBO FB. 

1. சகல பனுஷரும் இரட்சிக்கப்ப. 
ன் உ ௮ * : “ ட் 

ட்ட ல/ம், கீ bs யத இதை வி] ப் fue: 

yy imp dom oy ட ய க ப அ ட சூகி த 
வகு ்க்குருகுார ற வாவு OU GIT OO: Lear 

௮ அவர் சித்தமாயிருக்கிளார். 

(உத a டரா வரம் 1 ௮௭ ' ல் ம் 2 தீர்க்ககரிசனங்களன்படியே, என்கற வாட்ச் 

பல இடங 

 மிலீலையென்று போடுச்சவன், 

" சைகளினல் சீமோத்மேயு என்பவர் இஸ்பிரீத் துசார் துவின் வெளியாங்கமான ஏவு கலைக 
yes ௪ . re ட்ட உ ' கடம உ + ஸ் . ய் . us உட ச . 

கொண்ம சுலிசேவச்சைப் பீரசங்கிப்பவராகவும், மேற்கிராணியாராகவும் ஏற்படுச்சப்பட் 

டாரென்று சாணப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட பிரசிச்சமான இஸ்பிர்த்துசாக்லுவின் wa, 

சீல் இருசசபையின் அவக்சச்கிமல மி5வம் வழக்சமாயிருக்கசென்று அப், ஈடபடியின் பர். 

சளில் சாண்கு சோம், ரண 

20. 

இ. 
(2. திமே-௪, 11. 16,) 

1. இமோத்தேயு மேரிறிராணியாராயிருக்கதால் சம்முடைய சபையில் 

ஜெபங்கள் ஈடஈ்சேரிவரும்படி. ஏற்பாடுசெய்யவேண்டுமென்று காட்டுஇருர். 

௮ இசர்தி 

hee gee et er OE வட வட வடிய வவ பபப வடுவை ர ர a oes ean 

40 

சாகிசானுக்குக் கையளித்சேன் என்பது அவர்களைச் சப்க் கச் இருச்சபை | 

bau புறம்பாக்கினேன் ன்று அர்த்சமாம். 'மனேயன் என்பவன் wade உக்கான ;
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3. சர்வேசுரன் ஒருவரே ; சாவே 

ரனுக்கும் மனிதருக்கும் மத்தியஸ்த 

ரும் ஒருவரோ; இவே மனுஷனான 

யேசுக்கிறீஸ்துகா தா. 

6. இவர் எல்லாருக்காகவும் தம் 

மைத்தாமே இரட்சணியமாக ஓப்புக் 
கொடுத்தார், குறிக்கப்பட்ட காலத் 

திலே இது ரூபிக்கப்பட்ட வாத்தமா 

னம். (மச். 20-28.) 

7. இதற்குச் சாட்சி சொல்லவே 

நான் பிரசங்கியாகவும், ௮ப்போஸ் தல 
கைவும், புற ஜாதியாருக்கு விசுவாசத் 

தையும் சத்தியத்தையும் போதிக்கிற   a க ௩ . 3 

றேன். (கான் சொல்லுகிறது பெய்யே 

ட யன்றிப் பொய்யல்ல.) 

கைகளை உயர்த்தி எவ்விடத்திலும் ஜஜ 
mp பம் பண்ணும்படி. விரும்புகி றன். 

இச்சையடக்கத்கையும் அபரணமாகப। 

  

| 
| 

| னாலாவது முத்துக்களினாலா வது விலை 

| யேறப்பெற்ற வஸ்தஇிரங்களினாலாவது 

தங்களை அலங்கரியாமலும், (1. இரா. ' 

3-3.) 

i 10. தேவபக்தியை முன்னிட்டு நட 

க்கிற பெண்பிள்ளைகளுக்கு யோக்கிய ர | 
| 
1 பப்ப 
| 

| 

          
ஆசாரியஞகவும் நியமிக்கப்பட்டி.ருக்கி | 

வில்லை. ஸ்.இரீே யாம ய்ப்புண்டு, இ றப் 
: = ry * i 

. . . _ புடியாமமம பாமை, | 
8, MoO HULIT ov பூமானகள் கோப 7 c © 

மூம் தர்க்கமுமில்லாமல், தூாயமையான 

0), அப்படியே ஸ்திர களும் யோக்கி » 

யமான ஆடையணிக் BI), OU TM FOO FULD 

, பூண்டு, சடை பின்னாமலும், பொன்னி | 

x ௪ உரு 6 ட ட இ: டு — a moe னு ண் ட்ட ; boas ites எனபக 

5 ஆயினும் சர்வேசாரனிடத்தில் ஈமக்குச் சகல நன்மைகளையும்பெற.வித்.து நம்மை 

4 * 

மான விதமாய் நற்டிரியைகளால் தங 
களை அ௮லங்கரிக்கக்கடவார்கள். 

1]. ஸ்திரியானவள் முற்றுஞ் சரவ 
ணத்தோடே மவுனமாயிருந்து கற்றுக் 
கொள்ளக்கடவாள். 

12. (கோவிலில்) போக்கவும் புரு 
ஷன்மேல் ௮திகாரஞ் செலுத்தவும் 

  
ஸ்திரி்யானவளுக்கு கான் உத்தரவு 
கொடுக்கிறில்லை. அவள் மவுனமா 
கவே இருக்கவேண்டியது. (1.கொ. 

11-24.) 

1. எனெனில் முதலில் ஆதாம் உரு 
வாக்கப்பட்டான் ; ௮தன்பின் ஏவாள் 

உருவா க்கப்பட்டாள. 

1-1. மேலும் தாம் ஏய்க்கப்பட 

13. துகிலும் அவள ஸிசுவாசத்தி | 
. on a க . e ௨.1 

லும் சிரகத்திலும் இச்சையடக்கத் 
தகோடுகூடிய பரிசு க்ததனத்திலும். 
நிலைத்திருக்கால், புத்திர சந்தானத் 
கால் இரட்சணியபடைவாள். 

(2 அ இகர ரம், 

மேற்ரிராணிமாட்கள கயம், இயாச்கோன் 
மார்களாகவர் தெரிகந்தகொள்ளப்படத் | 
சீக்கவர்கள் எப்படிக்கொத்தவர்களாய் ' 
வ at (Dim த . ‘Cet | இருக்கவேண்டுமென்று காண்பிக்கிழுர். | 

. . . . » | 

1. மேத்றிராணப்பட்டத்தை விரும் 
புகிறவன் நல்ல தொழிலை விரும்புகி 
முனென்பது உண்மையான மொழி. 

 இரட்ரிச்சிற யேசுக்கிற்ஸ் துகாதராசய ஒரே மக்தியஸ்கருண்டென்னலும், சர்வேகுரனை : 
| யம், கமமுடைய ஆண்டவர் இய யேசுக்கிறீஸ் துகாகரையும் நமக்காக மன்றாடுகிவர்களா 

௩ க் ந . * டு ச ந் 5 - ௩ > . \ டி ட ॥ 

கிய அகேக மத்தியஸ்தர்கள் பூலோகச்திலும் மோட்சச் திலும் இருப்பது குறையல்ல, 

0. நபிக்கப்பட்ட வர்த்தமானம்:-- முன் தீர்க்கதரிசகளால் குறிக்கப்பட்ட காலமும், 

அவரைப்பற்றி முன்௮றிவித்த FHM விஷயங்களும் யேசுநாதரில் நிறைவேறின சால், யேசு 

நாதா சர்வேசுரனால் அனுபபப்பட்டவரென்று கெளிவாய்ச் துலங்குகிறது 
8 > on * 

12. ஆரம்பத்தில் இறீஸ்துவர்கள் சபையாய்க் கூடி யிருக்கும்போ து பயாதொருவன் 
இஸ்பிரீச் துசார் துவினால் ஏவப்பட்டால், மற்றவர்களுக்குப் போதக்கயும், உரத்த சத்தமாய் | | ப ௩ . » . > ௪ * . 

’ | வேண் மூக்கொள்ளவும் உதீதரவிருக்கது. இந்த 2. 5B Tay பெண்பிள்ளை களுக்குக் கொடுக்கப் பட்விலலை. இவர்கள் உத்சரவுசேட்டாலும் அதைக் கொடுச்கப்படாதென்று (கொரிக்இியர் [4-ம் ௮தி. 54 வசனத்தால்) அர்ச். சென 
cere tet கம் வவ ல வைய யவை படட ர 

ப்பர் Seve eri. 

|



  

| 1-SGur gC gu 3- 9) Bars. 555 
  

2. அனால் மேற்றிராணியாரானவர் 
குறைசொல்லுக்கு ஆளாகாதவரும், 
ஓசேதாரப்பூமானும், மன அ௮டக்கமு 
ள்ளவரும், விவேகமுள்ளவரும், சனம் 
பொருத்தியவரும், கற்புள்ளவரும், ௮ 
நியரை உபசரிக்கிறவரும், போதகத் 

வரும், வாக்குவாதம் செய்யா தவரும், 
பேராசையற்றவருமாய் இருந்து, 

4. தன் வீட்டை mer நடப்பிக் 
இறவரும், எவ்வித ஈல்லொழுக்கத்தி 
லும் தன் பிள்ளைகளைப் பணிந்து நடக் | 
கச்செய்கிறவருமாயிருக்கவேண்டும். 

  
திறமையுடையவருமாய் இருக்கவேண் ந, அதேதென்றால் ஒருவனுக்குத் | 

டும். (தீத். 1-7.) தன் விட்டை நடப்பிக்கத் தெரியாதி | 

ருந்தால், ௮வன் சர்வேசுரனுடைய ' 
.... 8. அவர் மதுபானப் பிரியரும் அடி திருச்சபையை எப்படி ஜாக்செதை 
'க்கிறவருமாமிராமல், ௮டக்கமுள்ள | பரப் நடப்பிப்பான்? | 

  
  
  

2. திருச்சபைச் துவசக்கத்திலே ஈலியாணமில்லாத கிறீஸ் துவர்கள் மெத்சக்கொஞ்ச 

மாய் இருந்தஇனாலே, மேற்றிராணப்பட்டத் துக்கும், குருப்பட்டத் துக்கும், தியாக்கோன் பட் ' 

டதீ.துக்கும் கலியாணக்காரர்களுக்குள்ளே தெரிந்துகொள்ளுவது அவசரமாயிருந்த து. 

௮ப்படிச் தெரிந் துகொள்ளப்படுகற கலியாணக்சாரர், 1-வது ஓரோதாரம் கலியாணம் செய். 

தவர்களாயிருகஈ வேண்டியத. யாசொருவன் சாரமிழந்து மறபடியும் கலியாணஞ்செய் 

இருந்தால், அப்படிப்பட்டவன் ஒருக்காலும் தெரிர் துகொள்ளப்படுகிற தில்லை. 

9-வது பட்டத் அதுக்குப்பிறகு முக்இக் கவியாணம்பண்ணின மனைவி மாணமாய்ப்போனா.. 
ல், மறபடியும் இரண்டாக்சாரம் சலியாணஞ் செய்யச் திருச்சபை ஒருக்காலும் உத்தரவு . 

- கொடுக்கிற இல்லை. 

| இருச்சபை எங்கும் பரம்பின பிறகோவெனில், அப்படிப்பட்ட அவசியம் நீங்கு, அர்ச். 

சின்னப்பர் 1-கொரிந்தியர் 7-ம் ௮திகாரச்தில்் சொல்லுகிறபடி உலகக் கவலையற்றவர்களுமா 

ய், சர்வேசுரணுக்குமாத்திரம் பிரியப்படச் கவலைப்படுகிறவர்களஞுமாஇிய கலியாணமில்லா தவர் | 

-கள் வேண்டி. பமட்டும் இருக்ச.தினாலே இப்படிப்பட்ட மேன்மையான சொழிலுக்குக் கலி. 

,யாணமில்லாதவர்களை மாச்திரம் தெரிக்தகொள்ள வேண்டுமென்று திருச்சபை கற்பிச் 
gos. We முதற்கொண்டு கத்தோலிக்கு ரோமான் திருச்சபையிலே இப்படியே 

' நடந்துவறாகிற து. 

மேற்றிராணிமார்களும், குருமார்களும், இயாச்கோனமார்சளும், கலியாணக்காரரா 

 யிருக்கவேண்டுமென்று அர்ச். சின்னப்பர் கற்பிக்கிறதாக அந்த வாக்கியச் இதனாலே புரோட் 

-டெஸ்டாண்டார் ஒப்பிச்கச் அணிகரார்கள். அனால் முசல் கொரிந்தியர் 7-ம் அதிகாரச் 
தில் கண்டதுபோல், எல்லா மனிசரம் சன்னைப்போலே, ௮சாவது கலியாணமில்லா ! 

' இருக்க விரும்புகிறவரும், எப்படிக் சலியாணமில்லாசவன் சர்வேசுர£னுக்குப் பிரியப்பட . 

| லாமென்று: கவலைப்படுகிருன் ; கலியாணமுள்ளவனோ எப்படித் தன் மனைவிக்குப் பிரியப் ' 
' படலாமென்று உலகச் துக்குரியவைகளைப்பற்றிக் கவலைய ற்று இருமனப்பட்டிருக்றொனென் . 

று சொல்லுகிறவருமாகிப அர்ச், சின்னப்பர் இதிலே மேற்றிராணிமார்களும் தியாக்சோன் ' 

| மார்களும் கலியாணக்காரர்களாயிருக்சக்கடவார்களென்று எப்படிச் கற்பிப்பார் 7 | 

| அப்படிக் கற்பிச்திரு்தால் ௮வர்சானே மற்றவர்களுக்குக் கற்பிக்கிற கற்பனையை | 
| மீறிச் சாம் சலியாணமில்லாதிருப்பாரோ ? தம்மால் மேந்திராணப்பட்டக் துக்கு ஏற்படு | 

ப | 
 தீதிப்பட்ட தம்முடைய இரண்டு பிரியமான சீஷர்கள், ௮சாவது சீமோத்தேயும் தீச்.தும் | 

கலிய:-ணமில்லா திருக்க விடுவாரோ ? இல்லையே, ஆகையால் இது அர்ச். சின்னப்பரு ' 

| டைய கருத்தல்ல.
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14. கான் உம்மிடத்தற்குச் சக்கர இனி வருங்காலங்களிலே சிலர் தப்ப 
மாய் வருவேனென்று சம்புகறேன், | Mp புத்தியுள்ளவர்களுக்கும், பசாசு 
(1. இரா, 5-1.) தளின் உபதேசங்களுக்கும் காதுகொ 

1௦. ஆகிலும் கான் தாமதித்தால், 5௧௪, விசுவாசத்தை விட்டு விலூப் 
சா வேச ரனுடைய விட்டில் நீர் நடக்க | “வர ர்கள். (2. தீமோ. 9- -1.) 
வேண்டிய முறையை அறிந்துகொள் 2. இந்தப் பித்தலா ட்டக்கா ர் கள்ள 

ளும்படி.க்கு இவைகளை எழுதுகிறேன். வேஷம் பூண்டு பொ யயைப். பிதற்றும் 
DOG வீடு ஜிவர்தரான கடவுளின் இரு கல்கெஞ்சத்தனமுள்ள OUT Bart, 

ச்சபையும், சதிஇியத்துக்குக் சாணும்... , இவர்கள், விவாகம் பண்ணப்ப 

அடி... சிலா மாே ம். டா தென் றும், ஈன்றியறிதலோடே 

10. இது தேவ பக்இக்குரிய பெரிய | பொரசுிக்கும்படி சர்வேச ரன் விசுவாளி 
_ களுக்காசவும், சத்தியக்தையறிந்தவர் 

களுக்கா கவும் உண்டாக்னெ போஜன 

பதார்த்தங்களைச் சாப்பிட ஒண்ணா 
தென்றும் விலக்குகிறவர்கள். (உரோ. 

    
Bas: ியமென்.. 1d | பிரச் a5 கமாயிருக் | 
: i 
இன்று. இர் கப்பாம இரகசியம் மாம்ச | 
சோ. த்தில் சோன்றினறு; நீறியுள்ளதகெ 

ery Davids 1 தினுவினால் னிளக்கப்பட் 
4.0 

Lg, G குவதூ தர்களுக்குச் காணப்ப 4-2.) 
'ட்டது; புறஜாஇக; ளுக்குப் பிரசங்கிக்... 1, சர்வேசரன் தாவடித் $கதெல் 
கப்பட்டது ; உலகத்தில் விஃவ௫க்கப் லாம் ஈன்மையாயிருக்கக்கொள்ள, நன் 
பட்டது; மகி ரில் ஏற்றப்பட ியறிர்த ஸ்கோத்திரத்தோடு சாப்பி அ; மகிமையில் ஏற்றப்பட்டது, றியறிர்த ஸ்தோக்திரத்தோடு சாப்பிடு 

| Bm எதையும் தள்ள வேண்டுவதில்லை. 
ம. அதிகார oy ; , . 

4-ம். திகாரம். ... 5. எனெனில் அது தேவவாக்கியத் 

பிரந்சாலக்தில் பொய்ப்போசகர்சள் சோன் இனாலும், ஜெபத்தினாலும் பரிசூத்த 
. ச . ஆ] உட்க ச 

அவா் ட்களென்று மூன்னறிவிதி து சி | மார க்க.ப்படுகி ன்றது. 
> . : ் . on , 
மோச்சேயு 61 பவா தன கடமைககைக் 0. இவைகளை நீர் சகோதரருக்கு 

இிரமமாய் நிறைவேற்றும்பொருட்டு அவ : ர ் re A. 
ப ட ட ட்டன TG | DLUIG FAS HMA HTS, விசுவாச த்திற்கு 

PE BUI பறபல ப்ச்கிமதிகளைச் சொல்லு p cS ‘ உ ந. ce ச 
தர? ட மிய வார்த்தைகளாலும் £ர் ௮னுசரித 

துவருகிற ஈற்போககத்தினலும் பெல 
1. அன்றியும் இள்பி! ததுவானவர் : னடைந்து யேசுக்கறிஸ்துவினுடைய 

வெளியரங்கமா DHS கருக்கி மூ. : தல்ல ஊழியனுயிருப்பிர், 

15, ஜீவந்தான கடவுளின் திநச்சபை: : _இ; னல் இருச்சபையில் HE க்கங்கே es 
-ஸ்துவர்கள் சவறிப்போனா லும், இருச்சபையைப்படிப்பிக்கும் ர்ச். பாப்பானவருாம் மேற்றி 
ராணிமார்களும் 5 ஒன்முய்ச் சச்தியக்சைவிட்டுச் சவறமாட்டார்களென்று காண்பி சற து. 
இதிலே அர்ச், சின்னப்பர் சாம் வரச் தா மசமானாலும், சிமோதக்சேயு அதிமேற்கிராணியா . 
ராக மத்ற குருக்களையும், இன்னும் மற்றச் கீழ்விசாரணைக்காரஃ்களையும் விசாரிச்் தவர ; | 
வேண்டுமென்ற: காண்பிகஇழுர், 

10. பேரிய டூகசியம் : --சுசனாகிய சர்வேசாரனுடைய மனுஷாவதார இரக*யம். ' 

1-2-3.  இக்சு வசனங்களிலே ர்ச். சின்னப்பர் குறிக்கி கள்ளப்போசுகர்சள் யா | 
Gr Oru AY திருச்சபையின் £ அவக்கச்திலே தோன்றிய எபியோனிக்ச:, இனொஸ்ச்திக்கர், 
மணிக்கேயர் என்னும் மூன்றுவகைப் ப.திதர்களாம். அந்தப்பதிகர் Mees பரிகத்தத்தனதி 

தின் வேஷ, ச்தைத் சரித் துக்கொண்டு, ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் பரிசதி சவான்௧ளாகை 
யால் அவர்கள் விவாசம்பண்ணுவது தககாதென்றும், விவா "கமானது பசாசினாலே உண்டா 
க்கப்பட்டசென்றும், மரக்கரியல்லாமல் உயிர்ப்பிராணிகளை அடித்துப் பொசிச்சிறது பாவ 
மென்றும் போதித்துக்கொண்டுவக்சார்கள். அர்ச். ௮அகுஸ்சீன் sori வாலிபராயிருக்கும். 
போது அந்தவகைப் ப௫ுத்தன த்தில் உட்பட்டிருக்கார். ஆனால் மனந்திரும்பின பிறகு அர் 
தீப் பதிதர்களை மிகு ச திறமையோடு மறத்துக்கொண்டுவர்சார்.   
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7. ஆனால் பு.த்தியற்றதும், கிழவிக 
க்குரியதமான கட்டுக்கை தகளை 

| Bose, தேவபக்தியை அடையும்படி 
முயற்சிபண்ணுவீராக. 

8. ஏனெனில் சரீரமுயற்சி சொற்பப் 
பிரயோஜனமுள்ளது, பக்தியோவென் 

ரூல் இக்கு ஜீவியத்துக்கும், இதற்குப் 

பின்வரும் ஜீவியத்துக்கும் வாக்குத் 
தத்தமுள்ளதாகையால், எல்லாவற்திற 

கும் பிரயோஜனமுள்ளது. 

0. இக்கவாக்கியம் உண்மையும், எல் 

லா அங்கேரிப்புக்குத் தகுஇயுமான.து.   
10. இதின் நிமித்தம் பிரயாசப்படுகி 

ஹோம், நிர்திக்கவும்படுகிறோம். ஏனெ : 

னில் எல்லாமனிதருக்கும், விசேஷமாய் 
விசுவாசகளுக்கும் இரட்சகராகிய ஜீவ 
லுள்ள சாவேக.ரன்பேரில் நாம் நம்பிக் 
கை வைத்திருக்கிறொம். 

11. இவைகளை நீர் கட்டன்யிட்டுப் 
போதிக்கக்கடவீர், 

12. உம்முடைய இளமையைக்குறி 
த்து எவனும் உம்மைப் புறக்கணியாதி 
ருப்பானாக. உம்முடைய வார்த்தையி 
லும், ஈடக்கையிலும், அன்பிலும், விசு 
வாசத்திலும், கற்பிலும், விசுவாசிகளு 
க்கு ஈல்மாதிரியாயிரும். (தீத்து. 2-7.) 

13. நான் வருமளவும் வா௫ிக்கிறதி | 
லும், புத்தி சொல்லுகிறதிலும், உபதே 

சிக்கிறதிலும் கவனிப்பாயிரும். 

  
14. குருத்துவமுடையோர் உமது 

மேல் கைகளை நீட்டிவைத்தபோது 

தீர்க்கதரிசனத்தால் உமக்குக்கொடுக்க 

ப்பட்டதும், உம்மிடத்திலிருக்கிறது 

மான வரத்தை அசட்டைசெய்யாதி 
ரும். 

1௦. உம்முடைய (புண்ணிய) வர்க் 

தப்பு யாவருக்கும் விளங்கும்படி. 

வைகளை நீர் தயானித்துச்கொண்டு,     இவைகளிலே நிலைத்திரும். 

14. திர்க்கதரிசனத்தால் aor ln ant gongs திமோத்தேயு பட்டம் பெற்றபோது 
அவர்மேல் கைநீட்டிவைத்துச் சொல்லப்பட்ட தேவ வாக்யெங்கள் என் றர்திசமாம். 

16.. உமதுமட்டிலும் உபதேசத்தின் 
மட்டிலும் கவனமாயிருந்து, இவைக 
ளில் நிலைமையாயிரும். ஏனெனில் 
இப்படிச் செய்விரானால், உம்மையும் 
உம்முடைய புத்தியைக் கேட்பவர்களை 
யும் இரட்டசிக். றுக்கொள்ளுவீர், 

5-ம். அதிகாரம். 
பற்பல அ௮ர்தஸ்இலுள்ளவர்களையும், விச 

வைகளையும் நடச்தும் விசத்தைக்குதித் 
திம், குறுப்பட்டத்துக்குக் தெரிந்து 
கொள்ளப்படுகிறவர்களைக் குதித்தும், 
பிரச்சித்சமான பாவிகளைக் குறித்தும் 
சொல்லிய புச்திமதஇகள். 

1, முதிர்ந்த வயதுள்ளவனைக் கடிந்து 
கொள்ளாமல், அவனைத் தகப்பனைப் 
போலவும், வாலிபா்களைச் சகோதார் 
களைப்போலவும், , 

9 
க்க 

  
வயதுசென்ற பெண்பிளகாக | 

ளைத் தாய்களைப்போலவும், பாலியஸ்தி 

ர்களை எல்லாக் கற்புடன் சகோதரிக 
ளைப்போலவும் பாவித்துப் புத்திசொல் ! 
ஓம, | 

8. மெய்யான விதவைகளாகிய வித 
வைகளைக் சனம்பண்ணும். 

் 

' 

i 

| 

4. யாதொரு விதவைக்குப் பிள்ளை 
. . a 

களாவது பேரப்பிள்ளைகளாவது உண் | 
டானால், ௮வள் தன் வீட்டை நடப்பிக் ' 
கவும், பெற்றோர்களுக்குத் தன் கட. 
மையை நிறைவேற்றவும் முந்தக் கற்று. 
க்கொள்வாளாக. எனெனில் இது சர் | 
வேசுரனுடைய சமுகததுக்கு உகந்த 

தாயிருக்கிறன்.து. 

5. மெய்யாகவே விதவையாய் அத 
ரவற்றிருப்பவள் சர்வேசுரன்பேரில் 
ஈம்பிக்கைவைகத்து, இரவும் பகலும் 

தெபத்திலும் வேண்டுதல்களிலும் நிலை 
த்திருப்பாளாக. | 

0. ஏனெனில் இன்ப சுகத்தோடிருப் 
பவள் உயிரோடிருந்தும் செத்தவளா 
WEB cap am (எபே. 2-1.) 
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7. அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டப்படாத 
வர்களாய் இருக்கும்படிக்கு இவைச 
ளைக் கற்பியும். 

8. ஒருவன் தன் சொந்த ஜனங்களை 
யும், விசேஷமாய்த் தன் விட்டாரைாயும் 
விசாரியா திருந்தால், ௮வன் விசுவா 
சக்கை மறுத்தவனும், ௮விசுவாசுயை 
விட அதிகக் கெட்டவனுமாய் இருக்கி 
மூன், 

9. அறுபது வயதுக்குக் குறையாக 
வளும், ஒரே புருஷனுக்கு மனைவியா 
யிருந்தவளும், 

10. பிள்காகளை வளர்த்து, பாதேசி 
களை உபசரித்தவளும், பரிசுத்தவான் 
களுடைய கால்களைக் கழுவி, துன்பப் 
படுகிறவர்களுக்கு உசுவிசெய்து, சகல 
As நற்கிரியைகளையும் நடத்தி, நற் 
எருத்தியங்களுக்கு நற்சாட்டு பெத்த 
வளுமாகிய லிதவையானவள் ட தரிந்து 
கொள்ளப்படவேண்டும். 

1]. இளவயதுள்ள விதவைகளை 
விலக்குவிராக. 
கிறிஸ்ுகா தருடைய (ஆலயத்தில்) இன் 
பத்தை ௮னுபவித்தபின் விவாகம் செ 
'ய்துகொள்ள மனதாக, 

    

12, முந்தின பிரமாணிக்கத்தை ௮வ 
மாக்குவதினால், சாபத்தண்டனைக்குள் 

ளாகு௫ர்கள், 

19. இதுவுமன்றி அவர்கள் சோம் 
பற்காரிகளாய் விட்டுக்கு வீடு தஇரியப் 
பழகுகிருர்கள். சோம்பற்காரிகளாய் 
மாத்திரமல்ல, பேச்சுக்காரரும், விரோ 
தப்பிரியரும், தகா தவைகளைப்பேசுகிற 
வர்களுமா கஇரர்கள், 

14, ஆகையால் இளவயதுள்ள வித 
வைகள் விவாகம் செய்து, பிள்ளைகளைப் 
பெறவும், குடிக்கனத்தை நடப்பிக்க 
வும்; எதிராளி ௮வதூறு சொல்லுகிற 
தற்கு இடங்கொடா திருக்கவும் வேண் 
டுமென்று விரும்புகிறேன். 

15. எனெனில் ஏற்கனவே சல வித 
வைகள் சாத்தானைப் பின்பற்றி விலூப் 
போனார்கள். | 

16, விசுவாசியாகிய ஒருவனுக்கு 
விதவைகளிருந்தால், அவனே அவர்க 

ளுக்குச் சம்ரக்ஷணை செய்யக்கடவான். 

மெய்யாகவே விதவைகளாயிருக்கிற 

ஏனெனில் அவர்கள் | வர்களுக்குத் தருச்சபையானது உதவி 
செய்யக்கூடுமாயிருக்கும்பொ ருட்டு, 
இந்தப் பாரச்சை அதின்மேல் சுமத்தப் 
படாது, 

பவ்ய பஅயயயலி 

“14 "இதனால் விதவை விவாகம் திருச்சபையின் போதகத்தக்கு ஓச்தசென்று காட்டு 

Supt. இப்பேர்ப்பட்டவர்கள் விவாகம் இல்லாமவிருப்பது ஈல்லதென்று காட்டினாலும், 

தங்களை அடக்கச் கற்புவரம் பெறாதவர்கள் பாவத்தில் விழுந்து கெட்டுப்போய் அஞ்ஞானி 
கள் நமது வேதத்தைப்பத்தி ௮வதாறு சொல்லாதபடிக்குக் கலியாணம் செய்வது ஈல்ல 

Q gon Bui. 

16. இதிலே அர்ச். சின்னப்பர் நாலுவகை விதவைகளைக்குதிக்இருர், 1-வது உதவி 

யும் ஆறு சலுமற்ற மெய்யான விசவைகள். 2-வது புருவனை இழந்து பிள்ளைகளையும் சம் 
பத் துக்களையும் உடைய விசவைகள், 8-வது பின்ளைகள் இல்லாதவர்களும் ஆஸ்.இக்கார 

ருக்குச் சம்பந்சப்பட்டவர்களுமான விதவைகள். 4-வது உலக சுகங்களை நாடிச்கொண்டி 

ருக்ற இளவய தள்ள விதவைகள். இரத நாலாம் வகை விதவைகளை விலக்கக் கற்பிக்கிருர், 
இவர்கள் உயிரோடிருக் தும் ஆத் துமத்திலே செத்தவர்களாயிருக்கிறார்சள், அப்படிப்பட்ட 

விதவைகளை மெய்யான விதவைகளின் சபையிலே சேர்த் துக்கொண்டு திருச்சபை தர்மப் 

-பணத்தினாலே காப்பாற்றினால், தாங்கள் தெரிந்துகொண்ட விதவை ௮ந்தஸ்இன் வார்த் 
“தைப்பாட்டை மீறி, மறுபடியும் கவியாணம்பண்ண விரும்புவதுமன்றி சோம்பற்காரிகளா 

"யிருந்து விட்டுக்குவீடு இிரியப் பழ, விசவைகளுக்கு யோக்கியமத்தவிதமாய் நடப்பார்கள். 
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17. ஈன்ராய் விசாரணை செய்வ குரு | டாம். உம்மைக் கற்புடையவராசக் 
மார்களை, விசேஷமாய்ப் பிரசங்கத் | காப்பா இ்நிக்கொள்ளும். | 

திலும், உபதேச த்திலும் பிர யாசப்படு 23. இதுமுகல் Daye தண்ணீர் 
இறவர் களை இர அபான் எவ்கைக்று | மட்டும் குடியாமல், உம்முடைய வயிற்று 
உரியவர்களாக மதிக்கவேண்டும். சோவுக்காகவும், உமக்கு அடிக்கடி வரு 

கிற பலவினங்களுக்காகவும் கொஞ்சம் 
இராட்சாசம் சேர்தீதுக்கொள்ளும், 

18. எனெனில் போர் அடிக்கிற மாட் 
டுக்கு வாயைக் கட்டாஇிருப்பாயாக a 
என்றும், வேலைக்காரன் தன் கூலிக்குப் 24. சில மனிதருடைய பாவங்கள் 
பாத்திரனாயிருக்கிறான் என்றும் வே. விசாரணைக்கு முன்னே வெளியரங்க 
வாக்கியம் சொல்லுறது. (உபா. 95-1, | மாயிருக்கன்றன. சிலருடையது விசா 
1. கொ, 0-0. லூக். 10-7.) ரணைக்குப் பிறகுமட்டும் வெளிப்படும். 

25. அப்படியே சிலருடைய ஈற்கரி 

வன் செய்யும் பிராதை இரண்டு மூன் நு | கம் வெளியரங்கமாயிருக்கன் 
சாட்கெளில்லாமல் நீர் ஏற்றுக்கொள்ள pen. அப்படியிரா தவைகளும் மறை 

ட் . A} ப ர அ 

வேண்டாம், வாயருககமாட்டாது, 

19. குருவுக்கு விரோதமாய் ஒரு     
20, பாவம் செய்தவர்களை மற்றவர் 

களுக்கும் பயமுண்டாகும்படி., எல்லா 

ருக்கும் முன்பாகக் கடிந்துகொளளும், 

0-ம். அதிகாரம். 

ஊழியர்களுடைய கடமைகளை விவரி தப் 
பொய்ப் போதகர்களைக் கண்டிச்து, | 
பொருளாசையை விலச்கச் சொல்லி, 
இெவரியவான்களுக்குச் சொல்லவேண் | 
gu Use) இன்னசென்ற காண்பி | 
தீது மிருபச்தை முழு.கஇருர், | 

் | 

| 

21. ஒருபட்சத்தில் சார்ந்து நீர் ஒன் 
௮ஞ்செய்யாமலும், விசாரிக்குமுன் திர். 
மானிக்காமலும், இவைகளைக் காக். 
கும்படி சர்வேசுரன் முன்னும், யேசுக் 
கிறிஸ்துகாதர் முன்னும், தெரிந்துகொ உ | 
ள்ளப்பட்ட தூதர்கள் முன்னும் அணை | “மூதா ஷூணிக்கப்படா கடுகும், அடி யிட்டுச் சொல்லுறன். மைத்தனத்கின் நுகத்துக்குட்பட்டிருக் 

கற யாவரும் தங்கள் எஜமானகள எல | 
22. நீர் துரிதமாய் ஒருவன்மேலும் | லாச் சங்கைக்கும் பாத்திரவான்௧ளெ 

கைகளை நீட்டி வைக்கவேண்டாம். பிறர் | ன்று எண்ணிக்கொள்ளக்கடவார்கள். 
பாவத்துக்கு நீர் உடன்படவும் வேண் (௪ரயே, 0-2.) | 

]. காத்தருடைய காமமும், போ த் 

  

  
அப்படிப்பட்ட விசவைகளில் இலர் இந்தப்பிரகாரமாய்ச் சாத்தான் கண்ணியில் அகப்பட் | டச் கெட்டுப்போனார்கள். அப்படிப்பட்ட இளம்பிராயமுள்ள விசவைகள் மறுபடியுங் சவி | யாணஞசெய்து பிள்ளைகளைப்பெற்று தாய்மார்களுச்குள்ள கடமையை நிறைவேற்றட்டு | மென்று கற்பிக்இருர். 2-ம் வகை விசவைகளை அவர்களுடைய சொந்தத்தார் காப்பாற்றிக் கொண்வொட்டும். தஇருச்சபையினுடைய தர்மப் பணத்தை அவர்களுக்காகச் செலவழிக்க வேண்டியதில்லை என்சொர். 9-ம் வகை விசவைகள் தங்கள் பிள்ளைகளையும் பேரப்பிள்ளை களையும் தேவபக்தியில் வளர்த்துச் தங்கள் வீட்டைக் இரமக்தோடு LF FEE DIED UT 

முதல்வகை விதவைகளைக்தான் திருச்சபையில் தர்மச்செலவைக்கொண்டு காப்பாற் நிவா வேண்டும் என்கிறார். அப்படிப்பட்ட மெய்யான விசவைகளுக்குள்ளே ௮தபது 
வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களும் முதல்விசை மாத்திரம் கலியாணம்பண்ணினவர்களும் எல் 
லாப் புண்ணியங்களிலும் வர்த்திக் ௮, பிறரால் கற்சாட்டி பெற்றவர்களுமா யிருக்கறவர்களை 
மட்டும் கோவில் திருப்பணிவிடைக்குத் தெரிர் துகொள்ளக் கற்பிக்கமுர், அக்தத்.இருப்பணி விடைகள் எதெனில், கோவிலைப் பெருக்குிறெதும், பீடத் திவஸ் தரங்களை சத் சஞ்செய்கிற 
அம், சிறுபிள்ளைகளுக்கு ஞானக்காரியங்களைப் படிப்பிக்ெதும் இலைமுசலானவை களாம், 
ண் சர்க்க tm erate dene hi tn te atten tinct tana tes va 

  

 



1-2மோத்தேயு 6-ம் அதிகாரம், இ! 
  

2, விசுவாகெளர்கிய எறதமான்களை 
உடையவர்களோவெனில், அவர்கள் 
சகோதரராய் இருக்கிறதினி மி த்தம் 
அவர்களை அசட்டைபண்ணாதிருக்கிற 
அகந்தவிர, ஈன்மைகளில் பங்கு பெத் 
அக்கொள்ளுகிறவர்களாகிய அவர்கள் 
விசுவா௫ிகளும், அன்புக்குரியவர்களு 
மாயிருப்பதினால், ௮வர்களை ௮திக 
மாய்ச் சேவிக்கக்கடவார்கள். இக்தப் 
படியே போழித்துப் புச்சிசொல்லும். 

3. நம்முடைய ௮ண்டவராகிய யே 

சுக்கிறீஸ் துவின் பழுதற்ற வாக்கியங்க 
ளுக்கும், பக்திக்குரிய உபதேசத்திற் 

கும் ற்ப்படியாமல், யாராகிலும் வேறு 

விகமாய்ப் போஇப்பா CBO, 

A, அவன் ABFA ரியூம், ஒன்றையும் 

அறியா தவனும், தர்க்கங்களும் வாக்கு 
eo ஙி oy . . 

வாதங்களுமாகிய கோயகளைக்கொண் 

டவனுமாய் இருக்கிறான். அவைகளால் 
பொழுமைகளும், சண்டைகளும், தூவ 

ணங்களும், பொல்லாத சந்தேகங்க 

ளும் பிறக்கும். 

ர்களும் ச இயன் த்தை இழக்க வா் ri went, 
தெவபக்கியை ஆகாயத்தொழிலென்று 

எண்ணுகிறவர்களுமாகிய மனிதர் 

களால் தேரிடும் போராட்டங்களும் 

உண்டாகும். 

0. (உள்ளது) போதுமென்ற எண் 

ஆதாயம். 

7. ஏனெனில், உலகத்தில நாம் ஒன் 
றும் கொண்வெர்த.துமில்லை ; இங்குருர் 
அ ராம் ஒன்றும் கொண்டுபோகவும் 
கூடாது என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. 
(யோப் 1-91. பிரச. 5-11.) 

8. அசையால் அன்னமும் அடையும் 

இருந்தால், இதுவே ஈமக்குப் போதுமெ 

ன்று இருக்கக்கடவோம். (பழ. 28-26.)     tarantino aE NCQA one MNS A te MU க வதை வவட ய 

  

ணத்தோடுகூடிய பக் தியே மிகுந்த | 

| Ogi. Set அப்படிப்பட்ட இச்சைக்கு 

  

      

  

9. ஐசுவரியவான்களாச விரும்புகிற 
வர்கள் சோதனையிலும், பசாசின் கண் 
ணியிலும், கேட்டிலும், ஈரகாக்கினியி 
லும் மனிதர்களை அமிழ்த்துகற விணு 
ம் கெடுதியமான பற்பல இச்சைகளி 
லும் விழுகிஞர்கள். 

|0. ஏனெனில், பொருளாசை எல். 
லாத்தின்மைகளுக்கும் வேராயிருக்கி 

இடங்கொடுத்து, விசுவாசத்தினின்று 
தவறி, பற்பல இன்பங்களில் க்கிக் 
கொண்டார்கள், 

11. கடவுளுடைய மனுஷனாகிய 
நீரோ, இவைகளுக்கு விலக ஓடி, நீதி 
யையும், பக்தியையும், விசுவாசத்தை 
பும், பரம ௮னபையும், பொறுமையை 
பும், சாந்தகுணத்தையும் நாடுவீசாக. 

  
  

12. விச வாசத்தின் நல்ல போர் 

பொருதுவிராக ; நித்திய ஜீவியத்தைக் ' 
கைப்பற்றிக்கொள் ஞூம். இத; ற்காகவே ' 
நீர்அழைக்கப். ரட்மர், இதைப்பதறியே : 
ASHE FA ட்சிகளுக்கு மூன்பாக விசுவா ' 

சத்தின் நல்ல ிக்கையிட்டிருக்கிறர். 

| 
| 

| 
| 

! 
15. எல்லாவற் இற்கும் உயிர தருகிற 

வராகிய சாவேசுரனுடையசர், கானத் | 
திலும், போஞ்சுப்பிலா த்துவின் per 
பாக நல்லறிக்கையைச் சாட்சியாக விள ' 
ங்கப்பண்ணின யேசுக்கிறீஸ்துகாதர் சந். 
நிதானத்திலும் நான் உமக்குக் கட்டளை. 
யிடுககதேதெனில், (மத். 27-11.) 

14. நமது ௮ண்டவராகிய யெசுக்கி 

தீஸ்துநகாதர் வருமளவாக நீர். இந்தக் 

கற்பனைகளை மாசில்லாமலும், குறை 
சொல்லுவதற்கு இடமில்லாமலும் கை 
க்கொண்டு அநுசரிப்பிராக. 

15. ௮வருடைய வருகையை ௮.இன் 

காலத்திலே நித்திய ஆனரந்தரும், ஏக 
வல்லவரும், ராஜாதி ராஜாவும் காத் 

தாதி காத்தருமாயிருக்கிறவர் பிரச்சத் 

தப்படுத்துவார். (காட்சி, 17-14.) 

  = 

74
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10. ௮வர் ஒருவரே அட்சயா ; 
டாத ஒளியில் வசிக்கிறவர் ; 
ரில் ஒருவரும் கண்டிராதவரும், காணக் 
கூடா தவருமாயிருக்கறவர்; ௮வருக்கே 
௮நவரதகாலமும் மகிமையும் இராச்சிய 
பாரமும் உண்டாவதாக. மென். 
(அருள. 1-18; 1.௮௬. 4-12,) 

17. இப்பிரபஞ்சத்தில் ஐ.*ுவரியராய் 
இருக்கிறவர்கள் ஆங்கார சிந்தையுள் 
ளவர்களாய் இராமலும், நிலையற்ற ஐசு 

வரியத்தின்மேல் நம்பிக்கை வைக்காம 
| லும், நாம் அனுபவிப்பதக்கு வேண்டிய 
| யாவையும் சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிற 

"ஜீவனுள்ள சரவேசுரன்பேரில் ஈம்பிக் | 
கையாயிருக்கவும், 

18. ஈன்மைசெய்யவும், 
யைகளில் ஜசுவரியராகவும், தாராள 
மாயக் கொடுத்துப் ப௫ரவும், 

  
தாமக்கிரி ' 

wl 1 
மனுவி 

1-தமோத்தேயு 6-ம் அதிகாரம். 

10. மெய்யான ஜீவியத்தைப் பற்றிக் , 
கொள்ளும்படி வருங்காலத்திற்காகத் 
தங்களுக்கு நல்ல பொக்கஷெம் சேர்த்து 
வைக்கவும் அவர்களுக்குக் கற்பிப்பீ 
ராக, 

20. ஓ திமோத்தேயுவே, உம்மி 
டத்தில் ஒப்பிக்கப்பட்டதை நீர் காத் 
துக்கொண்டு, நாதனமான லெளகக 
வாக்கியங்களையும், கல்வியென்று பொ 
ய்யாய்ப் பேர்பெற்றிருக்கிற விபரீத 

ஞானங்களையும் விலச்குவிராக,     
। 21, இதைச்சிலர் பாராட்டி, விசுவா 
சத்தைவிட்டு வழுவிப்போனார்கள். 

| இஷ்டப்பிரசாகம் உம்மோடு இருப் 
பதாக, 

மென். 
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பாயிரம், 

௬௯. 

அச், இன்னப்பர் சர்த்கரலதாரததின் ((-ம் வருஷத்தில் a ராமாபுரியில் 

விலங்கிலே இடக்கிறபோறு இந்து கிருபத்தை எழுதினர், அவர் 1] முதின நிரு 

பங்களில் இது கடை$யொன நிருபமென்று காணப்படுகிறது. இந்த நிருபத் 

தின் பொருள் முர்ன நிருபத்தைப்போல மேற்றிராணிமார்களுக்குண்டான 

கடமைகளைக் காண்பிர்து அவைகளை உண்மையாய் நிறையெற்றும்படிக்குப் 

புத்கிசொல்லுகிரர். 

  

௦09





  

அப்போஸ்தலரான ஆர்ச், சன்னப்பரீ 

தீமோத்தேயுக்கு 

எழுதிய &-ம். நிருபம். 
அரச யக்தபணிய் அ விகுதி அத அதை அம teeta வலை அனமையய வ படவ, 
  

முதல் அதிகாரம். 

திமோச்தேயுவின் பேரில் தாம் கொண்டி 

ரத பட்சத்சைப் பாராட்டி, அவர் சம 
க்கு அருளப்பட்ட தேவவரத்இன்படி, 
தம்முடைய கடமைகளை நிறைவேற்றப் 
பு.தீதி சொல்லுரரர், 

      
  1. யேசுக்கிறிஸ் துவினிடத்தில் ஈமக் 
கு உண்டாயிருக்கிற ஜீவிய வாக்குத்தத 

| தீத்தின்படி சர்வேக*ரனுடைய சித்தத் 
' தினால் யேஈக்கிறிஸ்துவின் Cur en 
| தலனாகிய சின்னப்பன், 

2. மிகவும் பிரியமுள்ள மகனாகிய 
திமோத்தேயுவுக்கு எழுதுவது : பிதா 
வாகிய சர்வேசுரனாலும், நம்முடைய 
கர்த்தராகிய யேசுக்கிறி ஸதுவினாலும், 
இஷடப்பிரசாதமும், இருபையும், சமா 

| தானமும் உண்டா வதாக. 
  

க்ஷ 

    
| 
| 

: 
| 

9... என் முன்னோர்களைப்போல, பரி 
சத மனதோடு நாலும் சேவித்துவரு 
கற சர்வேசுரன் முன்பாக இரவும் பக 
லும் இடைவிடாமல் என் ஜெபங்களில் 

உம்மை கான் நினைவுகூருறதைப்பற்றி 
அவருக்கு நன்றியறிந்த ஸ்தோத்திரம் 
பண் ணுகறேன், 

4. ஏனெனில், என்சந்தோஷம்சம்பூ 
ரணமாகும்படி உம்முடைய கண்ணீர் 
களை கினைத்து உம்மைக் காணவேண்டு 
மென்று ஆவலாயிருக்கிறேன். 

    
9. உம்மிடத்திலுள்ள Bum efi | 

விசுவாசமும் என் ஞாபகத்திலிருக்கன் ' 
றது. அந்த விசுவாசம் முந்தமுக்த 
உம்முடைய பாட்டியாகிய உலோயி, 
சாளிடத்திலும், உமது தாயாயெ எவு 
னிக்கேயாளிடத்திலும் குடிகொண்டி 
ருந்ததெப்படியோ, அப்படியே உம்மி 
டத்திலும் குடிகொண்டிருக்கறதென்று 
நிச்சயிக்கிறேன். (௮ப். 10-].) 
  

je அர்ச், இமோத்தேயு அர்ச், சன்னப்ப*பேரில் வைத்திருக்க அன்பின் மிகுஇயால், 

  

அர்ச். சின்னப்பர் அவரை ஒரிடத்தில் விட்டுப்பிரியும்போதெல்லாம் அவர் மிகவும் கண் 
ணீர் விட்டு ௮ழுவார், wis அன்பின் அடையாளத்தை அர்ச், சின்னப்பர் எப்போதும் 
நினை ச் தக்கொண்டிருக்த னாலே அதை இங்கே சொல்லிக்காட்டுகரார். தீமோத்தேயு 
அதிமேற்றிராணியாராயிருக்து தமது அலுவலினிமித்சம் வெகு சொந்தரவுங் கஷ்டமும் 
அனுபலித்ததால், மனம்சளர்ந்து போயிருந்தார். அவரைத் சைரியப்படுத்த அப்போஸ்தலர் ' 

| இப்படி. எழுதுஇரார், | 
! 
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6. இதினிமித்தம் கான் உமது மேல் 
என் கைகளை நீட்டி வைத்ததினால் 
உமக்கு அருளப்பட்ட தேவவரப்பிரசா 

| தத்தை br மூட்டி எழுப்பிக்கொள்ள 
வேண்டுமென்று உமக்குப் புத்திசொல் 
லுகிறேன். 

7... ஏனெனில், சாவேன் கமக்குப் 

பயத்தின் இஸ்பிரிச்துவைக் கொடா 

மல், தைரியம், சிநேகம், மன அமைதி 

ஏன்பவல்றின் இஸ்பி த ுவைக் கொடு 
தீஇருக்கிறார். (உயோ. 8-15.) 

்.. 8. கையால் ஈம்முடைய அண்ட வ 
ருடைய சாட்யெத்தினிமிக்கமாவது, 

அ௮வரைப்பற்றிக் கட்டுண்டிருக்கிற வண 
இய என்னிமித்தமாவது நீர் வெட்கப் 
படாமல், சர்வேசரனுடைய வல்லமை 
யில் ஊன்றி, என்னுடனேகூடச் வி 
சேஷத்துக்காக உழைப் ?ரோக, 

0. அவர் நம்முடைய இரியைகளைாப் 

பாராமல், தம்முடைய HFFHOBULO, 
இறிஸ்துயேசுவுக்குள் உலகாஇகாலத் 
அக்குமுன் ஈமக்கு அளிக்கப்பட்ட வரப் 

பிரசாதக்தையும் பார்த்து, ஈம்மை மீட் 
டிரட்டுத்து, கம்முடையப7/சுத்த அழை ' 

] . ஏனெனில் அவர் வுடிக்கடி என்னைத் ' 

தேற்றி, என் விலங்கைப்பற்றி வெட். 
. ! கப்படாமல், (2 தீமோ. 1-0.) 

10. ௮க்த வரப்பிரசாகமானது ஈம். 

ப்பால் நம்மை அழைத்இிருக்கிழுர். 

முடைய இரட்சகராகிய யேசுக்கிறிஸ் 
sits பிரகாசத்தால் வெளியாக்கப் 
பட்டது. ௮வரே மரண SOSH SSI, 
சுவிசேவ.க்சைக்கொண்டு 

௮ழியாபையையும் ஈமக்கு விளங்கப் 

ருக்குப் பிர ச்கியாகவும், ௮ப்போஸ்த 
எ அட வவ en eet NR வவட, ட வடிய 

(0. பிரகா சத்தா ல் அத 

Py ச 

ஜீவனையும் 

  

9-ஓமோத்தேயு 1-ம் அதிகாரம். 
  

லஞகவும், ஆசாரியனாகவும் நியமிக்கப் 
பட்டிருக்கிறேன். (1 தீமோ. 2-7.) 

15. இகைப்பற்றி நான் இந்தப் பாடு 
களைப்படுறது எனக்கு வெட்கமில்லை. 
ஏனெனில் கான் யாரை விசுவசித்திருக் 
இறேனென்்.று எனக்குக்தெரியும். ௮வ 

Mh Ss Ba நான் ஒப்புவித்திருக்க ற்தை 

அவர் அக்க மகா BUM UOTE HD HM 
க வல்லப0ன்று மிச்சயித்திருக்கி 
றேன். 

13. யேசுக்கிமீஸ் துவின்மேல் உள்ள 
விசுவாசத்தையும், ௮ன்பையுங்குறித் 

து நீர் என்னிடத்தில் கேட்டிருக்கற 

பழுதற்ற போகசக்கைச் சட்டமாக 
வைகதுக்கொள்ளும். 

14]. நம்மிட த B ல் வாசம்பண் ணுகி ற். 

இஸ்பிரா ததுசார்துவைக்கொண்டு அந்த 

ஈல்ல பொக்கிஷக்கைக் சாக்துக்கொள் 
வீராக, 

15. ஆசியா வில் உள்ளவாகளெல்லோ 

ரும், ௮வர் களில் விசேஷமா ய்ப் பிகெல் 

லும், எர்மோகெனும் என்னை விட்டு 

அகன்றுபோனஞாகளென்று அறிவர், 

16. ஒகேசிப்போருடைய விட்டா 

க்குக் கர்த்தா கிருபை புரிவாராக, 

17. உரோமாபுரிக்கு வக்தவடனே 

கவலையோடு என்னைக் தேடிக் கண்டு 
கொண்டார். 

18. அர்த மகா நாளில் கர்ததரிடத் 
இல் அவர் கிருபையைக் கண்டடையும் 

படி, காரத்தரே அவருக்கு அருள்புரிவா 

ராக. எபேசகிலும் அவர் எனக்கு எவ் 
11. இதினிமித்தம் நான் புறஜாதியா | 

| 

\ 

ரவது ஈமது இரட்சகர் 

வளவ உதவிசெய்காரொன்று உமக்கு 
| நன்ய்த் தெரியும். 

இவ்வுலகச் துக்கு வந்து தமது 
நானவெளிச்சத்தைப்பிரகாசிப்பித்த னாலே என்று மர்ச்சமாம், 

| 15-14. இதுகளில் ஞானமேய்ப்பர்களாஇய மேற்திராணிமார்கள் எழுதப்பட்ட வேத 
வாக்சபத்தை மாத்திரமல்ல, சா இனால் கேட்டதிர்சவைகளையும் பாரம்பரையாய்க் காப் 
ut DMC acon OO we ற போ இகஒழுர், 
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காரியங்களிலும் கர்த்தர் உமக்குப் பூத் 
| இியைக் தந்தருளுவார். 

தீமோத்தேயு பொறுமையாயிருச்க வேண்டு 8. கான் போதிக்றெ சுவிசேஷத்தின் 
மென்றும், தர்க்கங்களையும், வீண்பேச்சு படியே தாவிதின் சந்தஇயில் பிறந்தவ 

களையும் தவிர்த்து விலக்கவேண்டுமென் | ராய யேசுக்கிறீஸ்துசாதர் மரித்தோரி 
லும் ஈற்பிக்இருர். னின்று உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை 

1. நீரோ, என்மகனே, யேசுக்கிறிஸ்து ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளும். 
நாதரிடத்திலுள்ள வாப்பிரசாகக்இல் 0. இந்தச் சுவிசேஷத்இன் நிமித்தம் 
உம்மை உறுஇப்படுத்திக்கொள்ளும், நான் உழைத்ததற்குப் பொ ல்லாங 

செய்தவனைப்போல் விலங்கடப்படும் 

கள முன்பாகக் கேட்டறிர்தவைகளை geet Apia, அனாலும் Seo seen 
மத்றவர்களுக்குப் ே போ Diab wba (ரெ | கட்டப்பட்ட ல்லை. (பிலோ, 1-18.) 

மாணிக்கமுள்ள மனிதர்களுக்கு ஒப்பு 10). ஆகையால் தெரிந்துகொள்ளப் 

விப்பீராக, பட்டவர்கள் யேசுக்கிறீஸ் துவினால் உண் 
டாகிய இரட்சணியக்தை மோட்சமக 
மையோடு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டு | 
மென்று, நான் ௮வர்களைப்பற்றிச் ௪௧. 
லத்தையும் சகித்துக்கொள்ளுகிறேன், | 

Q-1D. 9 HST TLD. 

9, நீர் என்னிடத்தில் ௮ரேக சாட்டு ன Hf     
௨ யேசுக்கிறிஸ் துவின் ஈல்ல சேவக 

னைப்போல் பிரயாசப்படும்,   
1. சாரவேகரனுக்காகப் போர் செய் 

கற எவலும் கான் சேவகம்பண்ணுகிற 11. இது ௪,த்தியவாக்கு, என்ன் 
வருக்குப் பிரிய, /படும்படிக்கு, லெளகீக வென்டமுல் : நாம் அ௮வருடனேகூட மரி! 

, காரியங்களிலே இக்கிக்கொள்ளமாட் தீதோமானால், ௮வருடனேகூட உயிர் 

| Lo 6a. OT | ழ்வோம். 

  

5. ஏனெனில் மல்லயுத்தம்பண்ணு | 12. ௮வரோடே.கூடப் பாடுபட்டால், 
இறவன் முதலாய்ச் சட்டப்படி. யுத்தம் | அவரோடேகூட அரசாளுவோம். 
பண்ணினாலொ ழிய முடி சூட்டப் 5ம் அவரை அறியோம் வனரால, வவ 

படான். (1 கொ. 0-4) ரும் ஈம்மை அறியோம் என்பார். (மத். 

சு 10-33.) 
... 0. உழுகிற குடியானவன் பலனி3ல 
முத்திப் பங்கு (றவேண்டும்.     13. ௮வரை நாம் விசுவசியாதே 

போனாலும், அவர் சத்திய சுரூபியாக 
7. கான் சொல்லுகிறவைகளை ஈன் | வே இருப்பவர், கையால் அவா தம் 

“apts “ணாக்குகொள்ளூம் எல்லாக் | மை மறுதலிக்க முடியாது. 

i     

) | 2. இதோ இருச்சபையின் பாரம்பரிய போசகத்திற்கு உச்சமான அத்தாட்சி, அர்ச் 
சின்னப்பர் வேசசத்தயங்களையெல்லாம் யேசுகாகருடைய தஇருவாயினின்றே கற்றுக 
- கொண்டதுபோல அவரும் அந்தச் சத்தியங்களை வாய்மொழியாகவே தீமோத்தேயு 
, என்பவருக்கும், மற்றவர்களுக்கும் போதித்சார். வாய்மொழியாகத் சம்மிடத்தில் கற்றுக் 
! கொண்ட சத்தியங்களை மத்றவர்களுக்குப் போிக்கத்தக்க மனிதர்களுக்கு வாய்மொழியா 
சவே போதிக்க அவருக்குச் கற்பிச்இருர். இதில் ஏதாவது எழுதவும் ஏதாகிலும் எழுத்தினால் 

| போதிக்கவுங் கற்பிக்கிற தில்ல. ஆகையால் வேச புஸ் சகச்தைக் கொண்டே வேதத் 
| தைப் போ இிக்கவேண்டுமென் றும் ௦ம், வேசபுஸ்தகத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கவேண்டுமென் 
தும், அவனவன் தான் விசுவசச்கவேண்டிய சத்தியங்களையும் ௮. நுசரிக்கவேண்டிய௰ வேத 
முறைமைகளையும் வேதபுஸ்தக)்.திலிருந்தே கைக்கொள்ளவேண்டுமென்றம் சாதிசிற து 
எவ்வளவோ தப்பறையும் அப்போஸ்சலருடையபோதகத் துக்கு விரோதமுமா Sorters து. 
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14. ண்டவனாச் சாட்சியாகக் விட்டு விலகக்கடவான் என்பதும் ௮தற் 

கோரி இவைகளை நீர் அவர்களுக்கு | கு முத்திரையாயிருக்கின்றது. 

எச்சரிப்பிராக, aT SHOU ES செய் 90. ஒரு பெரிய வீட்டிலே பொன் 

யவேண்டாம்:; ௮து கேட்குறவர்களு A Of A 
f னும் வெள்ளியுமான பாத்திரங்களு 

டைய புத்தியைத் தடுமாற்றவேயன்றி மல்லாமல், மண்ணும் மரமுமான பாத் 

வெறொன்றுக்கும் உதவாது, இரங்களும் உண்டல்லோ ? அவைகளில் 
சில யோக்கியமானவைகளுக்கும்,வே.று 

15. நீர் வெட்கப்படாத ஊழியனாகச் 
தில நிசிகமானவைகளுச்கும் உகவு௫ன் சத்தியவாக்கயெக்கை ஒழுங்காய்ப் போ 

இத்து, சர்வேசரனுடைய அங்கீகரிப் | தின: 

புக்கு ஏற்றவராக உம்மைக் காட்டும்படி. 21, அகையால் ஒருவன் இவைகளை 
அக்கறையாய்ப் பார்த்துக்கொள்ளும். | விட்டுத் தன்னைச் சுத்திகரிப்பானாஇில், 

16. லெளகே வீண் பேச்சுககா அவன அர்ச்சிக்கப்பட்டதும், கன ores 
விட்டு விலகுவீராக, ஏனெனில் இவை LOT BUGIS ADOT REMIT CM SID, GTO 

; . . | வித நற்கிரியைகளுக்கும் ஏற்றதுமான 
கள் ௮வபக்தியை வெகுவாய் வளர்ப் த் ல ் 

உட யோக்கிய பாத்இிரமாயிருப்பான், 
பிக்கும். ய 

  
92. அன்றியும் வா லிப.த்துக்குரிய 

. இச்சைகளுக்கு விலக), சுக்தமான இரு 
கசயத்தோடு ௮ண்டவராைத் தொழுகிற 
வர்களுடனே கூட நீதி, விசுவாசம், 
இரேசகம், சமாகானம் இவைகளை காடுவீ 

17. இவ்விச ௮வபக்திக்கா ரருடைய 
பேச்சு பிளவையபோல் ஊாந்து படரு 

இறது. இமனேயனலும், பிலேக்கனும் 

இப்படிக்கொத்தவாகள். 

18. இவர்கள் சத்தியத்தை விட்டுது | ராக. 

தவறி, மரித்தோர் உத்தானம் ஏற்க 23. அல்லாமலும், காரியமதற்ற மதி 
னவே ஆபிற்றென்று சொல்லி, சிலரு யீனமான தர்க்கங்கள் வியாச்சிெயங்களை 
முடைய விசுவாசத்தைக் கெடுத்தார் ப்பிறப்பிக்கிறதென்று அறிந்து, ௮வை 

  கள. களைவிலக்குவிராக, (1. தீமோ, 1-4; 

10. ஆகிலும் சர்வேசரன் போட்ட இத். 5-9.) 
௮ஸ்இவாரம் உறுதியாய் நிற்கின்றது. 24. அண்டவருடைய ஊழியன் 
ஏனெனில் ஆண்டவர் தம்முடையவர் | வழக்காடுகிறவனாய் இருக்கப்படாது. 
கள் இன்னாமான்று அ௮றிந்திருக்கறார் எ : அனால் அவன் யாவர்மட்டிலும் சாக்த 
ன்பதும், ஆண்டவருடைய காமத்தைச் முள்ளவலும், போதக சமர்த்தனும், 
சொல்லுகிற எவனும் அக்செமத்தை : சகிப்புள்ளவலுமாய் இருக்கவேண்டும். | 

{ 

19. விசுவாசிகளுடைய ழத்திரை;-- திருச்சபையில் உட்பட்டிருச எவனும் இரட் 
சிப்பின் MOLES MEGS தேவதிருவுளத்சால் முன்னியமம் பெற்றிருக்கறான். இப்பேர்ப் 
பட்டவர்கள் திருச்சபைக்கு அஸ்திவாரம் போவிருக்கறார்கள். தேவநியமம் தவறாத இனால், 
இவர்கள் நிலைபெற்ற உறுதியான அ௮ஸ்இவாரந்தான். 

20. ஒரு வீட்டில் எல்லாப்பாத்இரங்களும் பொன்னும் வெள்ளியுமாயிருக்கிற தில்லை. 
எல்லாம் மேன்மையான காரியங்சளுக்கு உதவிக்கொள்ளப்படுகிற தமில்லை. மரமும் மண் 
ணுமானவைகளும உண்டு. அவைகளில் சிலதசள் நிரிதமான காரியர்களுக்கு நியமிச்சப் 
பட்டிருக்க தும் உண்டு, அப்படியே திருச்சபையிலும் எல்லாரும் புண்ணியவான்களுமல்ல) 
மனமையான ௩டக்கை நடக்கிறவர்களுமல்ல, அயோக்கியமாய் ஈடக்கறெவர்களும் உண்டு. 

ஆலும் இப்படிப்பட்டவர்கள் மனந்திரும்பித் சங்கள் பாவங்களையும் த௩கள் அயோக்கிய 
மான நடக்கைகளையும் விட்டுவிட்டால், அவர்களுஞ் சர்வேசுரனுடைய சமுகத்தில் யோச்கி 
யரும புண்ணியவான்களுமாய்ப் போகலாமென்றறிக, 
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25. அன்றியும் சத்தியத்தை எதிர் 
க்கிறவர்கள் ஒருவேளை சத்தியத்தை 
அறிக்துகொள்ளும்படி சர்வேசன் 
அவர்களுக்கு மனந்திரும்பும் வரத்தை 
தீதர்தருளுவாசொனறும், 

20. பசாசின் மனதின்படி நடக்க 
௮.இனால் அடிமைகளாக்கப்பட்டிருக 
கிறவர்கள் மறுபடியும் மனர்தெளிர்து 
அதின் கண்ணியினின்று தப்புவார்க 
ளென்றும் நம்பி, ௮வன் அவர்களை 
மட்டுமிசகச்தோடு கண்டிக்றெவஞைவும் 
இருக்கவேண்டும், 

8-ம். அதிகாரம். 

பற்பல பாவங்களில் சிக்குண்டவர்களான 
பொய்ப்போதகர்கள் இனி வருங்காலங்க 
ளில் திருச்சபையில் தோன் றுவார்களென் 
றும், புண்ணியங்களை நாடி நடச்சவேண் 
டுமென்றும் கற்பிக்இமுர், 

1. மேலும் கடைஇ நாட்களில் ஆப 

தீதான காலங்கள அடர்ந்து வருமென் 
௮ அ௮றிந்துகொள்வீராக. (1. தீமோ 
-1; 2, இரா. 8-4.) 

2. எப்படியெனில் ஈய ஈகேசரும், 
பேராசையுள்ளவர்களும், காவமுள்ள 
வர்களும், ௮கங்காரிகளும், தேவதாஷ 
ணரும், பெற்றோருக்கு ௮மையா தவர் 
களும், ஈன்றிகெட்டவா்களும், பாத 
சுரும், 

௦. பற்றுதலற்றவாகளும், சமாதான 
மில்லா தவர்களும், ௮வதூறு சொல்லு 
கிறவர்களும், இச்சையை அடக்காத 

வாகளும், 

4. சதஇிகாரரும், மூர்க்கரும், இறு 
மாப்புள்ளவர்களும், தெய்வத்தைவிட் 
டுச் சுகபோகத்தை முபேட்டுக்கெறவா 
களும்,         

5 

5. பக்தியின்வேஷம்பூண்டு, அதின் 
சார த்தைக் கைவிடுகிறவர்களுமாகிய 
மனுவர் தோன்றுவார்கள். 

0-7. இப்படிப்பட்டவர்களே வீடுக 
ளில் நழைந்தூ, பாவச்சுமை சுமந்து 
பற்பல இச்சைகளால் இழுபட்டு, எப் 
போதும் கற்றாலும், ஒருபோதும் சத் 
தியத்தின் அ௮றிவை௫௮டையமாட்டாத 
ஸ்திரீகளை ௮டிமைகளாக்க்கொள்ளு 
நவர்கள். | 

8. யார்கேயலும், மாம்பிரோயலும், 
மோயிசனை எதாத்ததுபோல, இவர்க 
ளூம் சத்தியத்தை எதிர்த்து நிற்கிருர் 
கள். இவர்கள் அழுகின மனதையுடை 
யவர்கள் ; சத்தியத்தினின்று தவறிக் 
கெட்டவாகள். (யாத. 7-1].) 

9, ஆலும் இவர்கள மிஞ்சிப்போக 
மாட்டார்கள். அவர்களுடைய மதி 
கேடு எல்லாருக்கும் வெளியானது 
போல, இவர்களுடைய மதிகேடும் 
வெளியாகும்.   

| 

10. நீரோ, என் போதகத்தையும், ! | 
ஈடபடிக்கைகளையும், என் கோக்கத்தை | 
யும், விசுவாசத்தையும், நீடிய சாந்த: 
தை தயும், ஈகட்பையம், பொறுமையை | 

பும், | 

அக்தியோக்கியா, இக்கோனி : 
un பல்லா என்னும் இடங்களில் ' 
எனக்கு நேரிட்ட அன்ப துரிதங்களை : 
யும், பாடுகளையும் நன்றாய் அ.றிந்திருக் | 
air, எவ்வளவோ துன்ப துரிதங்க , 

சைப்பட்டு ௮ நுபவித்தேன்! இவைகள் 
எல்லாவற்றிலுனின்று கர்த்தர் என் 
னை இரட்சித்தார். 

12. அப்படியே யேசுக்கிரீஸ்துநாத 
ருக்குள். பக்தியாய் நடக்க விரும்புகிற 
யாவரும் துன்ப துரிதப்படுவார்கள். 

      

8.  யாக்நேயனும் மாம்பிரோயனும் யாரனில், பரவோனிராஜாமுன்பாக மோமீசன் 

தேவபலத்தால் பற்பல அற்புதங்களைச்செய்து, தேவப்பிரஜைகளை எஜிப்து தேசத்தினின் 

று புறப்பட விடை கேட்டபோது, அவருக்கு எதிரிடையாய் வந்த மாயவித்தைக்காரராம்.    
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13. துஷ்ட மனிதர்களும், .மயக்கிக் 
கெடுக்கிறவர்களும், அதிகமதிகமாயக் 

கெட்டுத் தாங்களும் தவறி, மற்றவாக 

ளையும் கவறப்பண்ணுவார்கள. 

14. நீரோவெனில் கற்றுக்கொண்ட 
திலும், உமக்கு ஒப்பிக்கப்பட்டதிலும் 
நிலைக்கொள்ளுவீராக. எனெனில் இ 
வைகளை நீர் யாரிடத்தில் கற்றுக்கொ 
erie Ores gy அ௮றிந்திருக்கிறீர். 

15. இழீஸ்து யேசுகா தரைப் பறறும் 
விசுவாசத்தினாலே உமக்கு இரட்சணி 
யத்தின் ௮றிவைப் பயக்கும் வேதாக 

மங்களை உமது சிறுப்பமுதல் கற்றறிந் 
திருக்கிறீர . 

10-17. சர்வேசுரனுடைய மனுஷன் 
எவ்.வித ஈற்திரியையையஞ் Dewars 

GF SFIS உத்தமனாவதற்குக் தேவ 
ஏவலால் ௮ருளப்பட்டவேதா கமங்கள 
போதுிப்பதற்கும், கண்டிப்பதற்கும், 

திருத்தவதற்கும், நீதி நெறியில் ஈடத் 
துவதற்கும் பியோஜனமுள்ளது. (2. 

இசா. 1-0.) 

4-ம். அதிகாரம். 

கள்ளப்போததர்கள் தோன்றுவார்கள் என் 
பினால் ஜாக்கிரதையோடும் சுறு சறப் 
போடும் தேவ ஊழியத்தை நிறைவேற் 

றும்படி. சீமோத்தேயுவைத் தாண்டி, சம 
க்கு மரணங்கிட்டியிருக்றெபடியால் சும் 

பிரார்த்கித் து, பற்பலசெப் இகளையும் சல 
வந் தனங்களையும் சொல்லி முடி.க்இருர், 

1. சாவேசுரன் முன்பாகவும், ஜீவிய 
ர்களையும் மரித்தவாகளையும் நடுத்தரக் 
கப்போகிறவராகிய யேசுக்கிறிஸ் துகா 
BT முன்பாகவும் அவருடைய அகமன 
தீதையும் ௮ரசாட்சியையுக் குறித்து 
உமக்குச் சாட்சியாகக் கற்பிக்கிறதா 
வது: 

  

களும் இருக்குமென் று தெரியவருறெது. 

  

  

  

9. நீர் தேவவாக்கியத்தைப் பிரசங் 
கம்பண்ணக்கடவீர். சமயம் வாய்த் 
தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் அதில் 
ஊன்றி நிற்பீராக. எவவிதப்பொறு 
மையோடும், உபதேசத்தோடும், கண் 
ட.த்து, மன்றாடி, கடிந்துகொள்விராக. 

8. ஏனெனில் மனிதர்கள் குணமா 
ன உபதேசத்தைச் சகிக்கமாட்டாமல், 
காதறிப்புள்ளவர்களாய், சுய இச்சை 
களுக்கு இசைவான போதகர்களைத் 
தங்களுடன் சோத்துக்கொண்டு, 

4. சத்தியத்துக்குச் செவிகொடாமல் 
விலகி, கட்டுக்ககதைகளைப் (ன்பற்றுகிற 

காலங்கள் வரும். 

். ரிரோ விழிப்பாயிருந்து, எல்லா 
விகத்திலும் /ரயாசப்பட்டு, சுவிசேஷ 

கனுக்குரிய தொழிலைச் செய்னு, உம்மு 
டைய Bee LAL) GOO B நிறைவேம் pat 

ராக: மன அமைதியுளள வராயிரும். 

1. கானே, இ3கா பலியாகப்போகி 
ஜேன். சன் தேகக்கட்டு அவிழும் கா 

ன 6 : உரு 

லம் கிட்டி பிருக்கிறறு. 

என 

all OUT F 

7. GeV U5 BU செய்தேன். 

அயன க்கை முடி.த்தேன். 
DEE BHO BO, 

நீதியின் இரீடம் 
எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, 
இதை நீதியுள்ள நடுவராகிய கர்த்தர் 

5. கடைகயாய் 

மிடத்தில் 2சரெம் வரவேண்டுமென்று ; அரத மகா கானில் எனச்குக் கொடுப் 
caer. எனக்கு மாதக்திரமல்ல, ௮வரு 
டைய வருகையை அசிக்கற சகலருக் 

கும் ௮வர் ௮தைக் கொடுப்பார், நீர் 

தாமதமில்லாமல், சீக்கிரமாய் என்னி 
டத்தில் வர். சேரும், 

0. ஏனெனில் தெமாஸ் இப்பிரபஞ் 
சத்தின்மேல் Mons ena ga, என்னை 
விட்டுவிட்டுத் தெசலோனிக்கே பட்ட 
ணத்.துக்குப் போய்விட்டான். 

Ii. Be Spine Fels Bis aris உத் ிரவங்களும், பதிதத்தனக் 
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10. இரோஸ்சென்ஸ் என்பவன் கலா 17. ஆண்டவர் எனக்குத் துணையா 
தீதியா நாட்டுக்கும் தீத்து தல்மாசியா ய் நின்று, கான் பிரசங்கத்தை நிறை 
நாட்டுக்கும் போய்விட்டார்கள். வேற்றவும், பு,௰ஜா திகளும் கேட்கவும் 

வேண்டிய பெலனை எனக் ந் 
1], BN SHIT OW மாத்திரம் என்னோ afleyi. ல்க த்இன் fat i ட 

டே இருக்கிறான். மாதருவை 8 ல்யாக்கப்பட்டேன். 
மூடனே கூட்டிக்கொண்டுவாரும் ; ஏ 

னெனில் ௮வன் தேவ ஊழியத்தில் 18. சகல தீவினைகளிலுனின்று ஆ 
எனக்கும் பிரயோசனமாயிருக்கிறான். | ண்டவர் என்னை இரட்டித்தார். அவ 
(கோலோ. 14-14.) தம்முடைய பரம இராச்சியத்தில் என் 

12. தீக்கிக்கனை நான் எபே-க்கு ளை கேஷமமாய்ச் சேர்த்தருளுவார். 
அனுப்பியிருக்கிறேன். அவருக்கே அகவரதகாலல்களிதும் 

13. துசோவாப் பட்டண த்திலிருக் மஇமை உண்டாகக்கடவது,. ஆமென். 

இற கார்ப்பு என்பவன் வசத்தில் கான் | 1), பிரிஸ்காளுக்கும், அ.க்இல்லா 
வைத்துவர்த போர்வையையும், புத்த வுக்கும், ஒகேசிப்போருடைய விட்டா 
கங்களையும் கீர் வரும்போது எடுத்துக் ' ருக்கும் மங்களஞ்சொல்லும். (அப். 
கொண்டுவாரும். | 18-2.)       

20. எராஸ்தன் கொரிந்து பட்டண 
த்தில் இருந்துவிட்டான். துரேப்பிமு. 
என்பவனை மிலேத்துப் பட்டணத்தில் , 

' வியாதியாக விட்டுவந்தேன். | 
1௦. நீர் அவனைவிட்டு fee. | டட. 

ஏனெனில் ௮வன் எனது வார்த்தைக | 21. தாமதமின்றி மாரிகாலத்துக்கு 

ளுக்கு மிகவும் எதிர்த்து நின்ரான், முன்னே வந்துசேரும். யூபுலும், புதெ: 
..ன்சும், லினும், கிலவுதியானும் மத்த. 

16. நான் முதல்விசை பிரதிவா தம் சகோதரர் யாவரும் உமக்கு மங்களஞ் 
சொல்ல நிற்கையில், எவரும் எனக்கு சொல்லுஇரர்கள். 

| 

உதவியா டிராமல், யாவரும் என்னைக் 

கைவிட்டு Ave) ஈனார்கள். songs | 99, ஆண்டவராகிய Cu sO Som gr | 

(ஆண்டவா) அ௮வாகளமேல் சாட்டா நாதர் உம்முடைய ஆத்துமத்தோடு. 
இருப்பாராக, கூட இருப்பாராக, ஆமென். 

எனக்கு வெகு தீங்குசெய்தான். அவ 

னுடைய செயகைக்குத் தக்கது ஆண் 

14. கன்னானாகிய பஅலேக்சாந்தர் | 

3 
டவர் ௮வனுக்குக் கூலிகொடுப்பார். 

  

14. இதில் அப்போஸ்சலர் த Sor ள் எஇிராளியின்மேல் பழிவாங்கும் ஆசையோடு சொ 
ல்லுஇற இல்லை. ஆனால் இருச்சபைக்கு விரோ கமாயிருக்கிறவர்களுக்கு வரப்போற ஆக்க 
னையை மான் அ௮றிவிகஇஞர். 

17. இங்சே சொல்லப்பட்ட சிங்கம் மிகவும் கொடுங்கோலனான கேரோவென்னும் 
உரோமாபுரி இராயன் என்று சிலர் நினைககருர்கள். 

2, இங்கே சொல்லப்பட்ட லீனு என்பவர்தாம் ர்ச், இராயப்பருக்குப் பிறகு 
அர்ச். பாப்புப்ப CLF IES வந்தவர் என்றறிக. 

7 ஆடை பட்டும் ட, பப ஃயடக 
லு 2-இிமோத்தேயு நிருபம் முத்திற்று. 44) 
eee Ot ட்ட ச் அ வு 

ent oe. வதுவவு வதையை கவள ததக அஸ்ய பட்ட டட சண்ட வடட பலபட இணுக்கு பவ ஷி வவ வவட வய 

        

  
 





பாயிரம், 

அர்ச். சின்னப்பர் இரோத்தா என்கிற தீவிலே சுவிசேஷச்கைப் பிரசங்கித்த 

.ிறகு தாம் ௮இிலே ஸ்தாபித்த இருச்சபைக்குத் தம்முடைய 7ஷனாகிய தீத்து 

என்பவரை மேற்றிராணியாராக ஏற்படுத்திவைத்தார். அவர் அந்தப் பட்ட 

த்தில் ௮ நுசரிக்கவேண்டிய பிரதான காரியங்களை அவருக்குத் தெரிவிக்றெதற் 

குக் கர்த்தர் அவதாரம் (1-ம் ஆண்டில் மக்கேதோனியாவிலிருந்து இக்த நிருப 

த்தை எழுதினார். இதிலுள்ள பொருளைப் பார்த்தால், ௮வர் தீமோத்தேயு 

என்பவருக்கு எழுதிய இரு கிருபங்களின் ஈருக்கம்போலிருக்கிறது. 
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| 

| 

  

அப்போஸ்தலரான ஆர்ச், சின்னப்பர் 

தீத்துவுகீகு எழுதிய 

நிருபம். 
  

முதல் அதிகாரம். 

குருப்பட்டம் பெறுகிறவர்கள் எப்படிப்பட் 
டவர்களாயிருக்கவேண்டுமென்றும், எவ் 
வித குற்றவாளிகளைச் கண்டிப்பாய் ஈட 
ததவேண்டுமென்றும் காட்டுஇருர், 

1,2. சர்வேசுரனுடைய ஊழியனும், 
௮ வரால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர் 

களுக்கு விசுவாசத்தைப் பிரசங்கித்து, 
தெய்வபக்திக்கு வழிகாட்டி, நித்திய 
ஜீவிய த்தைப் பயக்குகிற சத்தியத்தை 
அவர்களுக்கு அறியப்பண் ணும்படி 
யேசுக்கிறீஸ்துவின் ௮ப்போஸ்தலலு 

  

4. இவ்விதமாய் ஈமக்குப் பொது 
வான விசுவாசத்தில் எனக்குப் பிள்ளை : 
யான தீத்துவே (உமக்குப்) பிதாவாயே | 
சர்வேசுரனாலும், ஈம்முடைய இரட்ச 
aon Bw யேசுக்கிறீஸ் துவினாலும் Bap 
டப்பிரசாதமும், சமாதானமும் உண் : 
டாவதாக, 

5. குறைவாயிருப்பவைகளை நீர் சீர். 
திருத்தவும், நான் உமக்குக் கொடுத்த | 
கட்டளைப்படியே பட்டணங்கள் தோ ! 
றும் குருக்களை ஏற்படுத்தவும் வேண்டு ' 
மென்பதை உத்தேடித்தே உம்மை' 

மாகிய இன்னப்பன் (தித்துவுக்கு எழு | நாள் இரோத்தா இவில் விட்டுவர்சேன். 
துவது.) 

8. பொய் உரையாத தெய்வம் உல 
காதிமுதல் நமக்கு Ashu Rabu sons | 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணி, ஈமது இரட்ச ' 
கராகய சர்வேசுரனுடைய கட்டளை 
யால் எனக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட Sree | 

கமூலமாய்த் தக்க காலத்தில் தமது 

ன். 

வார்த்தையை (ஈமக்கு) வெளியாக்கி ஊளைச் தெரிந்துகொள்ளலாம்). 

(௮ப். 14-22.) 

0. ஆகையால் ஒருவன் குற்றமற்றவ 
டனும், gr gare பூமானும், gt wn & 

. கொன்றும் அ௮டங்காதவர்களென்றும் 
பே௱டுக்காத விசுவா௫ிகளாகிய மக் 
களை உடையவனுமாயிருந்தால் (௮வ 

(1. தீ 
மோ, 8-9.) 

  

Be தருப்பிர சாதிகள் 3 மூல பாஷையில் மூப்பர் குருவானவர்கள் என்று அர்த்தம் 
"கொள்ளும். இதினால் தீத். த என்பவர் இருச்சபையில் ௮க்கங்கே மேற்திராணிமார்களை 
யும் குருக்களையும் இன்னம் மற்ற அதிகார உத்தியோசஸ்தமாயும் ஸ்தாபித்சாொன்று | 
இதரியவருகிற து.  
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7. ஏனெனில், மேற்றிராணியாரான 12. இரோத்தா இவார் ஓயாப் பொய் 

வர் சர்வேசுரனுடைய காரியஸ்தருக்கு | யர், துஷ்டமிருகங்கள், சோம்பேறி 

யோக்கியமானபடி, குற்றமற்றவரும், | வயித்ராளிகள் என்று அவர்களில் ஒரு 

அங்காரமில்லாதவரும், கோபமில்லாத வனாகிய அவர்கள் சொந்தத் தீர்க்க 

வரும், மதுபானப் பிரியமில்லா தவரும், | கரிசியே சொல்லியிருக்கிருன். 
அடியாதவரும், இழிவானஆகாயக்கை 

இச்சியாதவரும், (1, கொ. 4-1.) 13. இந்தச் சாட்சியம் உண்மையா 

கவே இருச்சின்றது. இதினிமித்தமாக 
அவர்கள் விசுவாசத்திலே குணமுள்ள 
வர்களாயிருக்கவும், 

8. பிறனா உபசரிக்கிறவரும், அன் 

புள்ளவரும், மன ௮மைதியுள்ள வரும், 
நீதியுள்ளவரும், பரிசு த்தரும், இச்சை 

யடக்கமுளளவரும் ட்ட லு 
ச் om 14. யூகர்களுடைய கட்டுக்கதைக 

9. குணமான உபதேச த்தைக்கொ | எையும், சத்தியத்தை விட்டு விலகின 
ண்டு புத்திசொல்லவும், எதிர்த்துப்பே | மனுஷர்களுடைய கற்பனைகளையும் கவ 
சுவர்களை மறுத்து ௮டக்கவும்வல்ல | னியாஇருக்கவும், நீர் ௮வர்களைக் கண் 
வராயிருக்கும்படி காம் கற்பிக்கப்பட்ட | டி.ப்பாய்க் கடிந்துகொள்ளும், 
விசுவாச வாக்கியத்தை ஸ்தஇிரமாய்ப் 
பற்றிக்கொண்டவருமாய் இருக்கவே | 15, சுத்தருக்கு எல்லாஞ் சுத்தம் ; 

| ண்டும். ௮சுத்தருக்கும், அ௮விசுவாசிகளுக்கு 
D ச ௪ ry மி e . é . 

10. ஏனெனில் wCnart, ACerag மோ இனறும் சுத்த லஸ். த் வாற 
. Lo. ., (டையபுத்தியும், மனச்சாட்டுயும் கறை 

மாய் விருத்தசேதனத்தைச் சேர்க்க 5. 22௮ ட 9 
Los é டர. | பிடித்திருக்கின்றது. (உரோ, 14-20.) 

வர்கள் ௮டங்கா தவர்களும், வீண்பேச் 
சுக்காரரும், புத்தியை மயக்குகிறவர்க 
ளுமாய் இருக்கிறார்கள். 

    
  

அடக்கவேண்டும். எனெனில் இவர் : மறுதலிக்கிரார்கள். ஏனெனில் அவர் 
கள் ஈன ஆதாயத்தை முன்னிட்டு, , கள் அருவருப்புக்குரியவர்களும், ௮வி 
தகாதவைகளைப் போதித்து, குடும்பங் 

கள் முழுவதையும் ௮டியோடே Cuts கும் தள்ளுபடியானவர்களுமாய் இருக் 
மார்கள், (pl Bar. 

| 
வவ விதவையை அறத heen 

12, இதில் சொல்லப்பட்டவன் எப்பிமேனிசெஸ் என்ற அஞ்ஞானப் புலவன், 
  

13. சூதர்கள் ௮கேகக் கட்டுக்கதைகளையும், வீணான .தசாரங்களையும் மோயீசனு 
டைய பிரமாணத்தோடு சேர்த் துக்கொண்டிருந்சார்கள். ௮வர்களில் ஞானஸ்கானம் பெற் 
றவர்கள் ஊருக்கூர் புதுச் சபைகளிலே நுழைந்து, மோமீசன் பிரமாணசத்தையும், ஆகாத 
கட்டுக்கசைகளான ஆசாரங்களையும், புதுக்றீஸ் துவர்கள் ௮ நுசரிக்கவேண்டுமென்று போ 
இத்துசக்கொண்டு வருவார்கள். அப்படிப்பட்ட கள்ளப்போதகர்களை அர்ச். இன்னப்பர் 

| ஏறக்குறைய தமது எல்லா நிருபங்களிலுங் கண்டித்துக்கொண்டு வருஇரூர்.           
15. கலியாணம், மாம்ச உபயோகம், முதலியவைகள் பாவமென்று கள்ளட்போதகர் 

கள் சொன்னதால், இதை உண்மையென்று நினைத்து யாராவது செய்வார்களானால் அப்ப 
டிப்பட்டவர்களுடைய மனச்சாட்சியைப்பற்றி ௮து அவர்களுக்குப் பாவமாயிருக்கும். 
ஆனால் சத்தியச்தை அறிந்து தெளிவான மனச்சாட்சியோடு ஈடக்கிறவர்களுக்கு இவை 

| ser அாசொரு தீங்கும் செய்யாசென்பதைப்பந்றி சுத்தமுள்ளவர்களுக்கு எல்லாம் சுத்த 
wer Bap ir. 
  

16. அப்படிப்பட்டவர்கள் eA Cog | 

ரனை ௮றிவோமென்று வெளிப்படச் | 
11. இவாகள் போதககக்கைமறுத்து : சொன்னாலும், கரியைகளால் அவளா | 

சுவாசிகளும், எவ்வித ஈற்கிரியைகளுக் | 

  

  

  

  
{



| 

| 
| 

| 

| 
| 

| 

  

இத்து 9-ம் Sars. 

2ம். அதிகாரம். 

அந்தந்த ௮ந்தஸ்திலே உள்ளவர்களுக்குச் 
சொல்லத்தக்க புத்திமதிகளைக் காண்பிக் 
இரர். 

1. நீரோ, குணமான உபதேசத்துக் 
கேற்றவைகளைப் பேசும், 

9, வயதுசென், றவர்கள் மன அடக்க 
மூள்ளவர்களும், கற்புடையவர்களும், 
விவேகமுடையவர்களும், விசுவாசத் 
இலும், அன்பிலும், பொ நுமையிலும் 

குணமுடையவர்களுமாய் இருக்கும் 
படி. புத்திசொல்லும். 

3. அப்படியே வயதுசென்ற ஸ்திரீ 
கள் பரிசுத்தமான மேரை மரியாதை 
யுள்ளவர்களும், ௮வதாறு பேசாதவர் 
களும், மலுபானத்துக்கு அடிமைப்ப 
டாதவர்களும், ஈற்புத்திசொல்லுகிற 
வர்களுமாயிருந்து, 

4. மங்கையருக்கு விவேகத்தைப் 
படி.ப்பிக்கவும், இவாகள தங்கள் புரு 
ஷா்மேல் ௮ன்புவைக்லு, பிள்ளைகளைச் 

| “க்கம் 

். தேவ வாக்கியம் தாூவணிக்கப் 
, படாதபடி, இவர்கள் ஜாக்கிரகையுள்ள 
வர்களும், கற்புள்ளவர்களும், இச்சை 
படக்கமுள்ள வர்களும் தங்கள் விட் 
டை நன்றாய் விசா க்கிறவர்களும், சா 

 துள்ளவர்களும், தங்கள் புருஷருக்குப் 
பணிந்து ஈடக்கறெவர்களுமாய் இருக்கு 

-ம்படி இவர்களைப் படிப்பிக்கவும் வே 
-ண்டுமென் று அவர்களுக்குக் கற்பியும், 

6. அப்படியே வாலிபருக்கும் ௮வர் 
. கள மனஅடக்கமுள்ளவர்களாய இருக் 

  

கும்படி. புத்திசொல்லும். 

7. சகல காரியத்திலும் ஈற்ரியைக 
ளுக்கு உம்மையே மாதிரியாகக் காண் 
பிக்சவேண்டும். போதகத்திலும், பழு 
தற்ற ஈடத்தையிலும், கண்ணியத்திலும் 
(மாதிரியாயிரும்). 

  

      

578 

ae எதிரியாயிருக்கிறவன் பொல்லா 
சொல்வதற்கு இடமில்லாமல், வெ 

ட் ட்சப்போகும்படிக்கு நீர் குறைவராச 
தும், பமுதற்றதுமான உபதேசத்தைப் 
போதியும். 

9, அடிமைகள் தங்கள் எஜமான்க 
ளுக்குக் கீழ்ப்படிந்இருக்கவும், எல்லாக் 
காரியங்களிலும் அவர்களுக்குப் 
யப்படவும், அவர்களூக்கு எதிர்த்துப் 
பேசாமலும், (எபே, 0-5.) | 

10. இருடாமலும், சகலத்திலும் 
தங்களைப் பூரண பிரமாணிக்கமுள்ள 
வர்களாய் காண்பிக்கவும், இவ்விதமாய் 
அவர்கள் நமது இரட்சகராகிய சாவே 
சுரனுடைய உபதேசத்தை எவவிதத்தி 
அம் அலங்கரிக்கும்படி புத்திசொல் 
லும், 

11. ஏனெனில் ஈமது இரட்சகராக 
சர்வேசுரனுடைய வரப்பிரசாதம் சகல 
மனிதருக்கும் வெளியாக, 

12. காம் ௮வபக்இியையும், லெள 
க இச்சைகளையும் வெறுத்துவிட்டு, 
இவ்வுலகத்தில் மன அமைதியோடும், 
நீதியோடும், பக்தியோடும் கடக்கவும், 

13. கமது கம்பிக்சைக்கு விஷயமா 
திய ஆனந்த LSBU HF, CHS 
கடவுளும், நமது இரட்சகருமாகிய 
யேசுக்கிறீஸ்துவின் மகிமைப்பிரதாப 
ஆகமனத்துக்கும் எதிர்பார்த்துக்கொ 
ண்டிருக்கவும் நமக்குப் படிப்பிக்கிற.து. 

14. இவரே நம்மைச் சகல ௮க்கிரமல் 
களிலுனின் நு இரட்ச SD, நம்மைச் 
சுத்தமாக்க, தமக்கு உகந்தவர்களும், 
கற்திரியைகளில் வைராக்யெருமான : 
ஜனமாக்கிக்கொள்ளும்ப தம்மைத் 
தாமே ஈமக்காகக் கையளித்தார். 

15. சர்வ ௮திகாரத்தோடும்நீர் இவை 
களைப்போதித்து, புத்திசொல்லிக் கண் 
டித்து வருவிராக, உம்மை எவனும் 
புறக்கணியா திருப்பானாக, 

  
| 
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8-ம். அஇகாசம். 

போதிக்கத் தக்கவைகளையும், சகா.தவைகளை 

யம் இத் துவுக்கு வெளியாக்கி, வைராக்கி 
யங்கொண்ட வேசப்புரட்டரை விட்டு 

விலகச் கற்பிச் தூ, அவர் சம்மிட த. இல் வர 

வேண்டிய காலத்தையும் இடச்தையும் 

குறிச்.து.ச் தெரிவித் நிருபச்சைமடிச் 

கருர், 

1. துரைத்தன முள்ளவர்களுக்கும், 

அ.திகாரமுள்ளவர்களுக்கும் அவர்கள் 

பணிந்து நடக்கவும், அவர்கள் சொல் 
NFHS கீழ்: /படியலும், எவ்வித நற்கிரி 

யைகளையுஞ் செய்வதற்கு ஆயத்தமா 
பிருக்கவும், 

2. ஒருவனையும் தாகஷணியாமலும், 
வழக்காடாமலும், அமை யுள்ளவாக 

ளும், எல்லாமனிதா் மட்டிலும் சாக்த 
குணத்தைக் காண்பிக்கிறவர்களுமாயி 
ருக்கும்படி அவர்களை எச்சரிப்பிராக,. 

5. நாழும் ஒருகாலத்தில் புத்தியின 
ரும், ௮விசுவாசிகளும், வழிதப்பினவர் 
களும், பற்பல இச்சைகளுக்கும், இன் 

ளும், பகைக்குரியவா களும், ஒருவரை 

ந்தோம், 

4. இனால் நம்முடைய இரட்சகரா 
Qu சர்வேசுரனுடைய கிருபாகடாட்ச 
மம், மனுஷ அன்பும் தோன்றினபோ 

ஆ) 

5. காம் செய்த நீதிக்கரியைகளைப்   
ய்த்தியல்லவே, தம்முடைய இரக்கத்து | 
jeg. Gu, இஸ்பிரீத்து சாந்துவினால், | 

ப மமை மறு ஜெனனமாக்க), புதுப்பிக் 
Bp a ஸ்சானத்தினாலே, ஈம்மை இரட்ச : 
(அப ம் தீமோ |- oe) | 

  
பங்களுக்கும் அடி மைப்பட்டவாகளும், | 

. இ ச ்் ் . டி ் 

வஞ்சனை காய்மகாரத்தில் ஈடந்தவர்க தன் சொந்தப் புத்தியால் அ வலதீர்வை ' 

| வி 
யொருவா பகைக்கிறவர்கருநமாய் இரு. யடைந்த பானியானான் என்று laid 

0. அந்த இஸ்பிரித்துவை நம்முடை 
இரட்சகராகிய 'யேசுக்றேீஸ்துகாதர் 
மூலமாய் ஈமதுமேல் ஏராளமாய்ப்பொ 

ழிந்து, 

1. ஈமக்குள்ள ஈம்பிக்கைக்குத்தக்க 

படி, தம்முடைய இஷ்டப்பிரசாத.த்தி. 
னால் நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு, நிக் 
இய ஜீவீயத்துக்குச் ஈகந்கரவாளிகளா 
கும்படி. செய்கார். 

8. இது சத்திய வாச்கு: சர்வே 
சுரனை விசுவசிக்கெவர்கள் நற்கிரியை 
களில் கதுத்தோங்கும்படி. கவனிக்கத் 
தக்கதாக நீர் இவைகளைப்பத்றி on Br 
மாய்ப் போதிக்கவேண்டியது. இவை 
கள் மனுஷருக்கு நன்மையும் பிரயோ 
ஜனமுமானஜு. 

9. அனால் புத்திமீனமான தர்க்கங் 
யும், வம்சவரலாறுகளையும், வாக்கு 

வாதங்களையும், வேதப்பிரமாணத்துக் : 
கடுத்த சடுத்தங்களையும் விலக்குவிராக. 
ஏனெனில் இவைகள் பிரயோஜனமற்ற | 
But 55 காரியங்கள், 

  

10. பதிதனாய் இருக்கிறவனை oe 
முறை சண்டித்த பிறகு, ௮வனை விட்டு ! 
விலகும். | 

11. அப்படிப்பட்டவன் நிலை தவறி, 

கொள ளும், 

12. சான் மர்த்தேமாவையாவது, 
இக்கிக்கனையாவது உம்மிடத்தில் ௮னு 
ப்பும்போது நீர் தாமதமின்றி நிக்காப். 
போலியில் என்னிடம் வந்து சேரும். 

அவ்விடத்தில் மழைகாலத்துக்குத் தங். 
கியிருக்கத் தாரமானித்திருக்கறேன் 

18. நீதி சாஸ்திரியாகிய சேனாவுக் 
கும், - அப்போலோவுக்கும் யாதொரு 
குறைவும் இராதபடி ஜாக்கிரதையாய் | 

, விசாரித்து அவர்களை முன்னனுப்பு. 
சீரக, | 
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14. கம்முடைய சபையார் பயனற்ற 
வாகளாய் இராமல் ௮வ௫ூயமான சமை 
யங்களில் வேண்டிய தாமக் இரியைக 
ளில் கதித்தோங்கக் சுற்றுக்கொள்ளு 
வார்களாக,   

15. என்னுடனே இருக்கெ யாவரும் 
உமக்கு மங்களஞ் சொல்லுகிருர்கள். 
விசுவாசத்தில் எங்களைச் சநேடுக்கிற 
வாகளுக்கு மங்களஞ் சொல்லும். 
தேவ இஷ்டப்பிரசாதம் உங்கள் எல் 
லாரோடும் இருப்பதாக, அமென். 
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பாயிரம். 

OTT 

விரிஜியா நாட்டின் பட்டணமாகய பொலோசா என்னும் ஈகரத்திலிருந்த 

பிலமோன் என்பவர் நல்ல இறீஸ்துவலும் ஓர் பிரபுவுமாயிருந்தார். அ௮வரிடத் 

இல் அடிமையும் அஞ்ஞானியுமாயிருந்த ஒநேமு என்பவன் சில பொருட்களைத் 

இருடிக்கொண்டு உரோமாபுரிக்கு ஓடிப்போயிருக்கையில், ௮ங்கே முதல்விசை 

றையில் அடைபட்டிருந்த அர்ச், சின்னப்பர் அவனுக்குப் புத்தியும் ஞான உப 
தேசமுஞ் சொல்லி ஞானஸ்கானங் கொடுத்து கர்த்தர் ௮வதாரம் 02-ம் 

வருஷத்தில் ௮வனை இந்த நிருபத்தோடே தன் எறமானிடத்தில் அனுப்பினார். 

அர்த எஜமான் ௮வனை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவளுக்கு வெகு இறமை 

யோடு கியாயங்களைச் சொல்லிக் கேட்டுக்கொள்ளுகிருர். இதில் ஞான உப 

தேசத்துக்கடுதக பொருள் ஒன்றுமில்லா தபோதஇிலும், பிநசரேகத்துக்குரிய 

உத்தம மாதிரி அடங்கியிருக்கிறது. இந்த ஓகேசிமு ௮துமுதற்கொண்டு நல்ல 

இழீஸ்துவனாய் நடந்ததுந்தவிர எபேசு ஈகரத்தில் தீமோத்தேயுவுக்குப்பிறகு 

மேற்றிராணியாராகி, உரோமாபுரியில் இராஜா என்கிற இராயன் காளிலே 

வேதசாட்சியானார், 

  

9174



  
  

அப்போஸ்தலரான அர்ச். சின்னப்பர் 

பிலமோனுக்கு எழுதிய 

நிருபம். 
  

பிலமோனுடைய விசுவாசத்தையும் பிற 
சிநேகத்தையும் புகழ்ந்து அவரிடமிரு 
ந்து ஒடிப்போனஅடிமையை ஏற்றுக் 

கொள்ளும்படி. கேட்டுக்கொள்ளு ரூர். 

1. யேசுக்கறீஸ்துகா தரைப்பற்றி வில 
ங்கில் கிடக்கிறவனாகய சின்னப்பலும், 
சகோதரனாகிய இீமோத்தேயும், எங் 
கள் சிகே௫தலும் உடன்வேலையாளுமா 
இய பிலமோ னுக்கும், 

2. எங்களுக்கு மிகவும் பிரிய சகோ 

தீரியாகிய அப்பியாளுக்கும், எங்கள் 
உடன் சேவகனாகிய அர்க்கிப்புக்கும் 

உம்முடைய விட்டிலிருக்கிற சபையா 

ருக்கும் எழுதுவதாவது : 

8. நம்முடைய பிதாவாகிய சாவேசர 

னாலும், அ௮ண்டவராகய யேசுக்கிறீஸ் 
துவினாலும் உங்களெல்லாருக்கும் இஷ் 
டப்பிரசாதமும் சமாதானமும் உண் 

டா்வதாக,   

A. என் ஜெபங்களில் உம்மை எப் 

போதும் நினைவுகூர து, என் தேவனுக் 
கு ஈன்றியறிரந்த ஸ்தோத்திரம் செலு 
தீ திவருகறேன். 

5. காரத்தராகிய யேசுவினமேலும், 
அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்களாகய எல்லார் 
மேலும் உமக்குள்ள விசுவாசத்தையும் 
பரம அ௮ன்பையுங்குறித்துக் கேள்விப் 
பட்டிருக்கிறேன். 

0. யேசுக்கிறீஸ் துவின் நிமித்தம் உங் 
களுக்குள் நடந்துவருகற எவ்வித நற் 
இரியையையும் சகலரும் ஒத்துக்கொ 

ள்ளுவதினால், உம்முடைய விசுவாசத் 
இன் தாராள தர்மகுணம் பிரச்சித்தமா 
யிருக்கின்றது. 

7. சகோதரனே, அர்ச்சிக்கப்பட்ட 
வர்களுடைய கெஞ்சம் உம்மால் குளிர் 
ந்ததினல், உம்முடைய பிறதிகேகத் 
தைக்குறித்து கான் மிகுந்த சந்தோஷ 
மூம் ஆறுதலும் ௮டைந்தேன். 

  

2. அப்பியாள்;--பிலமோனுடைய மனைவி, இவள் இறீஸ்துவளாயிருக்ச சால் நமத 
சகோதரி என்று ௮வளை அப்போஸ்தலர் இங்கே ௮ழைக்கஇருர். 
டைய மகன். 

அர்கஇிப்பு பிலமோனு 

0. விசுவாசத்தால் ஏவப்பட்டு நீர் செய்ற ஈற்ரியைகள் மறைந் இராமல், யேசுகா 
தீரைக்குறித்து நீர் செய்ற இவ்வளவு காரியங்களையும் எல்லாரும் கண்டு, ஆண்டவளனாத் 
தோச்தரிப்பதற்கு ஏ துவாயிருக்கறசென்பது கருத்து. 
  

73, 

 



  

578 பிலமோனஷனுக்கு எழு திய நிருபம். 
  

  

8. ஆகையால் நீர் செய்யவேண்டிய 

| தைச் செய்யும்படி உமக்குக் கட்டளை 
யிடுவதற்குக் கிறீஸ் துயேசுவுக்குள் என 
க்குத் தைரியம் உண்டா யிருந்தாலும், 

9, (சட்டளையிடாமல்) விருத்தாப் 
பியனும், இப்போது யேசுக்கிமீஸ்.து 

வைப்பற்றி விலங்கப்பட்டிருக்கிற 
வனுமாகிய சிென்னப்பனாகிய என்னைப் 
போல நீரும் விருத்தாப்பியனாய இருக் 
இறதினாலே, பரம௮ன்பை முன்னிட்டு 
உம்மைக் கேட்டுக்கொளளுகிேன். 

10. நான் விலங்கல் பெற்ற என 
மகனாகிய ஐகேசிமூவுக்காக உம்மை 
மன்ருடுகிறேன். 

யோகமற்றவஞையிருந்காலும், இப்போ 
ததி ன்] 4 ॥ நக , 

௮ உமக்கும் எனக்கும் உபமயாகமுள 

ளவன், 

அனுப்புகிறேன். ௮வனை நீர் என் உள் 
ளம்போல் ஏற்றுக்கொள்ளும், 

18. சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் வில 
ங்கில் கடக்க எனக்கு ஊழியஞ்செய் 
யும்படி. உமக்குப் பதிலாக ௮வனை திது 

தீதிவைக்க மனதாயிருக்தேன்.       14, ஆகிலும் நீர் செய்யும் ஈன்மை 
| கட்டாயமில்லாமல், மனப்பூரணமாய்ச் 

செய்யப்பட்டதாகக் தோன்றும்படி. 
உம்முடைய சம்மதமில்லாமல் எனக்கு 

| perme; செய்ய மனதில்லை. 

  

  | ae 

11. ௮வன் முன்னே உமக்கு உப : 

  
  

1 5. அவனை எர்காளும் உம்முடனே 
வைத்துக்கொள்ளும்படி ௮வன் கொ. 
ஞ்சக்காலம் உம்மைவிட்டுப் பிரிந்து 
போனாஞனாக்கும். 

10. இப்போது அவனை அடிமை 
யாக அல்ல, ௮டிமைக்குப் பதில் ௮ 
மையான சகோதரஞுகவும், விசேஷ 
மாய் எனக்கு மிகவும் பிரியமுள்ள வனா 
கவும் நீர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது, 
எனக்கு ௮வன் ௮வவளவு பிரியமுள்ள 
வனாபிருக்க, உமக்குச் சரீர முறையிலு 
ம், ஆண்டவருக்குள்ளும் எவ்வளவோ 
பிரியமுள்ளவனாய் இருக்கவேண்டியது! 

17. ஆதலால் நீர் என்னை உம்மு 
டைய கூட்டாளி என்று எண்ணினால், 
என்னைப்போல் ௮வனை ஏற்றுக்கொள் 
நம். 

] 8. அவன் உமக்கு யாதொரு பொ 

_ல்லாங்கு செய்திருந்தால் ௮ல்லது உம 

12. அவனை உம்மிடத்தில் இரும்ப | க்குக் கடனாளியா யிருந்தால், 

என்பேரில் சாட்டிவிடும். 
௮தை 

19. சின்னப்பனாகிய நான் இதை 
உன் கைப்பட எழுதினேன் ; கானே. 

அதை உத்தரிப்பேன், அனாலும் நீரோ 
எனக்குக் கடனாளியாயிருக்கிததைப் 

௪ * > o ச 

பற்றி நான் பேசமாட்டேன், 

20. அம், சகோ கரனே, ஆண்டவரி , 
டத்தில் இந்தச் சந்தோஷம் எனக்கு | 
உண்டாகச் செய்யும் ; அண்டவரிடத் 
தில் என் உள்ளங் குளிரப்பண்ணு 
வராக, 

      
10. பிலமோனிடத்தில் அடிமையாயிரந்த ஒநேசிமூ சிலபொருட்களைத் திருடிக் 

கொண்டு, ரோமாபுரிக்கு ஒடிப்போயிருக்கையிலே, ௮ங்கே மூதல்விசை சிறையில் அடை 
பட்டிருந்த அர்ச். சின்னப்பர் ௮வனைக்கண்டு அவனுக்குப் புத்திசொல்லி உபதே௫த்.த, 
ஞநானஸ்கானங் கொடுக்தார். பின்னும் கர்த்சாவசாரம் 09-ம். வருஷச் இல் இரந்த நிருபத் 
தோடு தன் எஜமானிடச்இில் ௮வனை அனுப்பினார், 

10. உமத்தச் சரீசழறையில :--அதாவது உமக்கு அவன் அடிமையாயிரச்சிற 
சினிமிச்சமும், ஆண்டவருக்கள் 5 அதாவது உம்மைப்போல் அவன் இறீஸ் துவனாயிருப்ப 
| இனிமிச்தமும், அவன் ௨ மக்கு எவ்வளவோ பிரியமுள்ளவனாயிருக்கவேண்டும் என்பது இச 
(OG அர்த்தமாம், 
one 

   



    

  

பிலமோ னுக்கு எழுதிய நிருபம், 
  

21, நான் சொல்லுகிறதிலும் நீ் 

அதிகமாய்ச் செய்வீர் என்,று அறிந்து, 
| உம்முடைய சழ்ப்படி,கலின்பேரில் நம் 
பிச்கைவைத்து இதை உமக்கு எழுதி 
னேன். 

22. மேலும் கான் இருக்கும்படிக்கு 
எனக்காக ஓர் விடுதியை அயத்தம் 
பண்ணும். உங்கள் வேண்டுதலினாலே 

நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படுவே 

ன் என்று ஈம்பியிருக்கிறேன், 

25. யேசுக்கிறீஸ்துவின் நிமித்தம் 

என்னோடுகூட காவலிலிருக்கிற எப்   

பாப்பிரா உமக்கு மங்களஞ் சொல்லு।| 
கிரான், 

24, என் உதவியாட்களாகிய மாழ் 
கும், ௮ரிஸ்தார்க்கும், தேமாவும், லூக் 

காவும் ௮ப்படியே மங்களஞ் சொல்லு 
கரர்கள். 

25. நம்முடைய ௮ண்டவரரகிய 
யேசுக்கிறீஸ்துகாதருடைய இஷ்டப் 
பிரசாதம் உங்கள் அத்துமத்தோடே 
கூட இருப்பதாக. 

அமென், 

  

  SS ஆமை வை 
இப்ப லையககைமாள்ட தனன 00 

அது EEE 0 . 

  

பிலமோனுக்கு எழுதிய நிருபம் முதத்திற்று.. 
ஒர கன்ட ட்டட டை 
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பாயிரம், 

வர்ச், சின்னப்பர் உரோமாபுரியில் முதல்விசை சிறையிலிருக்கும்போது 

காத்தர் ௮வதாரமான ஏறக்குறைய 00-ம் வருஷத்தில் இந்த நிருபத்தை யூதே 

யா தேசத்திலுள்ள புதுக்றேல் துவர்களான யூதாகளுக்கு எழுதினார். ௮வர் 

கள் மோயிசன் பிரமாணத்தை முழுதும் விட்டுவிட்டுச் சுவிசேஷத்தில் ௮திகம் 

௮இகமாய் உறுஇப்படும்படிக்கு மோயிசனிலும் பழைய ஏற்பாட்டின் ஆசாரியரி 

இம் யேசுக்கறீஸ்துகாதர் மிகவும் மேன்மைப்பட்டவர் என்றும், பழைய ஏற்பாட் 

டின் பலிகளிலும் புதிய ஏற்பாட்டின் பலியானது மிகவும் உத்தமமானது என் 

றும், ௮நேசு நியாயங்களினால் சாட்டினபிறகு, ஈல் நடக்சைக்குரிய பற்பல புத்தி 

மதிகளைச்சொல்லி நகிருபத்தை முடிக்கிறார். இந்த நிருபம் அர்ச், சின்னப்பர் 

எழுதின நிருபங்களுக்குள்ளே வரிசை முறையில் கடைசியானதாகலும், போதக 

விஷயத்தில் முந்தினதென்று சொல்லத்தகும், 

  

981



  

அப்போஸ்தலரான yrs, சின்னப்பர் 

எபிரேயருக்கு எழுதிய 

நிருபம். 
  

PSV அதிகாரம். 

சம்மனசுக்களிலும் யேசுக்கறீஸ் தாதர் மிக 
வும் மேன்மைப்பட்டவர் என்று பற்பல 
வேத அத்தாட்டிகளால் ஒப்பிகஇருர்,   | 1. பூர்விகத்தில் பலமுறைகளிலும், 

'பலவிதமாகவும் தீர்க்கதரிசகளைக்கொ 

ண்டு ஈம்முடைய பிதாக்களோடு பே 

சன சர்வேசுரன், 

2, கடைசியாய் இந்நாட்களில் தம் 
முடைய சுதனைக்கொண்டு நம்மோடு 
"பே௫ுயிருக்கிருர். இவரைக்கொண்டே 

    

சர்வலோகங்களையும் சிர்ஷ்டித்து, 

௮வைகளெல்லாவற்றிற்கும் இவரைச் 
சுதந்தரவாளியாக்கினார். 

2. இவர் ௮வருடைய மகிமையின் 
பிரதாபமும், அவருடைய தீற்பொரு 
ளின் சொருபமுமாய் இருந்து, எல்லா 
வற்றையும் தம்முடைய வல்லப வார்த் 

தையால் தாங்கி, ஈம்மைப் பாவங்களி 
னின்று சுத்திகரித்து, உன்னத ஸ்த 

லங்களில் ௮வருடைய மகத்துவ வலது 
பாரிசத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார், 

(ஞான. 7-20.) 

  

1. எபிரேயர் :-யூசேயாசேசத்தில் குடியிருக் து, இறீஸ் துவேதத்இல் உட்பட்ட ys 
ஜனங்கள், 

2. கடைசியாய்?--வரிசைக்சொமச்தில் கடைசியான காலமென்றும், இதற்குமேல் 

இனிச் சர்வேசன் வேறு வேசுச்தை அறிவிக்கமாட்டாராகையால் இது கடைசியான 

வெளிப்படுத்துதல் என்றும் கருச்சாம். 

3. மகிமையின் பிரதாபம் :--முகச்சண்ணாடியில் ஒருவனுடைய சாயல் முழுவதும் 
பிரதிவிம்பமாய்த் தோன்றுவதுபோல, பிதாவாயெ சர்வேசுரனுடைய சாயல் முழுவதும் 

சுதனிடத்தில் தோன்றுகிறது, . 

அவநடைய தற்போநளின் சோநபம் :--ச,சனாயெ சர்வேசுரன் சேவபிதாவின் சுய 

சாயலும், அவருடைய தற்பொருளின் சொரூபமுமாயிருக்கிறார். மே.ச்திரைச்கோலிலுள்ள 

சகல விஷயங்களும் மூச்தினாயில் பதிவதுபோல, பிதாவினிடத் திலுள்ள சுபாவமும் இல 

க்ஷ்ணங்களும் சுதனிடத்தில் பதிரஇிருக்கன்றன. 

  

    

 



  

582 எபிரேயர் 9-ம் அதிகாரம், 
  

4. இவர் தேவதூதர்களைப் பார்க்கி 
லும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தைச் 
 சுதந்தரித்துக்கொண்டாரோ, அவவ 
"ளவுக்கு ௮தஇிகமாய் ௮வர்களைப்பார்க்க 

லும் மேன்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். 

5. ஏனெனில் : நீரே என்னுடைய 
குமாரன்; இன்று கான் உம்மை தெனிப் 
பித்கேன் என்றும், மீளவும்: நான் ௮வ 

ருக்குப் பிதாவாய் இருப்பேன் ; sour 
எனக்குக்குமாரனாய் இருப்பாரஎன்றும் 
௮வர் எக்காலத்திலாவது தூதர்களில் 
wrest Daye, சொன்னதுண்டோ ? 
(சங், 2-7; 2. இரா. 7-14.) 

0. அன்றியும் தாம் முதல் ஜெனிப் 
பித்தவமைப் பூமண்டலத்தில் பிரவே 

REEF செய்தபோது . CO Fal Gi ST Sar 

அனைவரும் ௮வரை நமஸ்கரிப்பார் 

களாக ar earl. (ea. 96-7.) 

7. தேவதாதர்களைக் குறித்தோவெ 
னில் : ௮வர் தம்முடைய தாதர்களைக் 

  

10. ஆண்டவரே, அதியில் நீரே பூ 
மிக்கு ௮ஸ்.இிவாரமிட்டீர் ; பாரமண்ட 
லங்களும் உம்முடைய கை வேலையா 
மே. (சங். 101-26.) 

11. அவைகள் அழிந்துபோம். 
நீரோ நிலைநிற்பீர், அவைகளெல்லாம் 
வஸ்இரம்போல் பழசா ய்ப்போம், | 

12. ஆடையை மாற்றுவதுபோல் 

நீர் அவைகளை மாற்றுவிர் ; ௮வைக 

ளும் மா.நுபட்டுப்போம். நீரோ ஓரே 
கன்மையாய் இருக்கிறவர், உம்முடை 
ய வருஷங்கள் குறைவுபடாது என்றும் 
சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற து. 

13. அன்றியும் கான் உம்முடைய 
சத்துருக்களை உமக்குப் பாதப்படியாக 
போடுமட்டும் நீர் என்னுடைய வலது 
பாரிச தீதில் உட்கார்ந்திரும் என்று எக் 
காலத்திலாவது ௮வர் சம்மனசுக்களில் 
யாருக்காகுலும் சொன்னதுண்டோ ? 
(சங். 109-1; 1.கொ, 15-25.)   

14, இவர்களெல்லாரும் பணிவிடை 
செயயும் அ௮ருபிகளாயிருந்து, இரட்௪ ! 

ணிய சுதந்தாத்தை ௮டைூறவர்களு ' 

காற்றுகளாகவும், தமதூழ ஊழியரை 
௮க்கினிச்சுவாலையாகவும் செய்கிரு 

சான்று சொல்லுகிழர். (சங். [03-4.) 

8. அனல் கமது சுதனை கோக்க : 
தேவனே, உம்முடைய பதஇிராசனம் 
என்றென்றைக்கும் உள்ளது. உம்மு 

  
டைய அ௮ரசின் செங்கோல் நீஇிச் செங் | 
கோலாயிருக்கன்றது. (சங், 44-7.) 

9. நீர் நீதியை விரும்பி, ௮க்ெமத் 
தை வெறுக்கறீர் ; அதலால் தேவனே, 
உம்முடைய தேவன் உம்முடைய 
தோழருக்குமேலாக உம்மை அனந்த 

தைலத்தினால் ௮பிஷேகம் பண்ணிஞனர் ' 
என்றும், 

க்கு ஊழியஞ் செய்யும்படி அனுப்பப் 
பட்டவா்களல்லவா * 

2-6 அகாரம், 

சம்மனசுச்களாலே கொடுக்கப்பட்ட பழைய 
ஏற்பாட்டின் கற்பனைகளைப் பார்க்கிலும் 
சேவ சுதகனாலே கொடுக்கப்பட்ட கற்பனை 
களை எவ்வளவோ ௮.இ5 பயபச் தஇியோடே 
அனுசரிக்க வேண்டியசென்று காண்பிக் 
leap i. 

1. ஆகலால் காம் கேட்டவைகளைச் 

சிந்தவிடாமல், அவைகளை மிகுந்த எச் 
_ சரிக்கையோடு சாத்து வரவேண்டும். 

| 

14, இந்த அதிகாரத்திலும் இர்த நிருபச்தின் மற்ற ௮தஇிகாரங்களிலும் சொல்லப் 
பட்ட தீர்ச்ககரிசனங்கள் யேசுகாசமாைக்குறித்து சேராய்ப் பேசாதேபோனாலும் அவருக்கு 
முன்னோடிகளாகவும் அவருடைய முன்சாயலாசவும் இருந்த சாலோமோன், தாவீது, இஸ் 

, ராயேலைப்பற்றி நேராய்ப்பேசி அவர்கள் மூலமாய் யேசுகாதனா மெய்யாகவே குறிக்சன் 

றன என்று அதியவும், 
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5, ஏனெனில் தேவதாதர்களைக்கொ 
ண்டு கொடுக்கப்பட்ட கற்பனை ஸ்திரப் 

படுத்தப்பட்டு, அதக்று விரோதமான. 

கி எந்த மீறுதலுக்கும், ப்படியாமைக் 
கும் நீதியின்படி. செல்லவேண்டி.ய பிர 
இபலன் கிடைத்திருக்குமாகில், 

8. இவ்வளவு பெரிதான இரட்சணி 
யத்தை நாம் ௮சட்டைபண்ணுவோ 
மானால், காம் எப்படித் தப்பித்துக்கொ 
ள்ளுவோம்? இரச இரட்சணிய காரி 
யம் முக்த முந்த ௮ண்டவரால் அறிவி 
க்கப்பட்டு, பின்பு ௮வரிடத்தில் கேட் 
டறிர்தவர்களால் நமக்குள் உறுதியாக 
சப்பட்டது, 

4. இதற்குச் சர்வேசுரனும்புதுமை 
களாலும், அற்புதங்களாலும், பற 
பல வல்லப கஇரியைகளாலும், தமது 
சிக்தக்தின்படியே பகர்க்களித்த இஸ் 

பிரித்துசாந்துவின் வரங்களாலும் சாட் 
சிகொடுத்திருக்கிருர். (மாழ், 16-20.) 

9. இனி வரப்போகிற உலகத்தைக் 
குறித்துப் பேசுகறோமே. அதைச் 
சர்வேசுரன் தம்முடைய தூதர்களுக் 
குக் கீழ்ப்படுத் தவில்லை. 

0. இன்னும் (வேதாகமத்தில்) ஓரிட 

தீதில் : மனிதனை நீர் நினைவுகூருகற 
தற்கு ௮வன் என்ன ? மனுமகனை நீர் 
சந்திக்கிறகற்கும் ௮வன் என்ன? (சங், 
5-5.)   

7. அவனைத் தேவதாதரிலும் கொ 
ஞ்சம் சிறியவனாக, மகிமையினலும் 
பெருமையினாலும் அவனுக்கு முடிசூ 
ட்டி, உமது கைவேஃைப்பாடுகளின் 
மேல் ௮வனை அுதிகாரியாக்கி, 

8. எல்லாவற்றையும் அவனுடைய 
பாதங்களுக்குக் தழ்ப்படுத்தினீர் என் 
று ஒருவர் சாட்சி சொல்லியிருக்கிருர். 
சகலத்தையும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படுத் 
தினார் என்றால், அவனுக்குக் கீழ்ப்ப 
டாத பொருள் ஒன்றுமில்லையே. ஆகி 

ஓம் இன்னும் அவனுக்குச் சகலமும் 
கீழ்ப்பட்டிருக்கக் காணோமே. (மத், 
28-18; 1. கொ. 16-90.) 

0. சாவேசுர னுடைய இருபையினா 
லே எல்லாருக்காகவும் மரணத்தைச் 
சுவைபார்க்கும்படி தேவது தர்களிலும் 
சற்றுச் சறியவராக்கப்பட்ட அந்த 
யேசுகாதர் தம்முடைய மாண உபத்தி 
ரவத்தின் நிமித்தம் மகமையினாலும் 
பெருமையினாலும் முடிசூட்டப்பட்டவ 

சான்று காண்குரோம். (பிலி. 2-8.) 

10. ஏனெனில் தமக்காகவும், தம்மா 
லேயும் சகலத்தையும் படைத்தவர் 

௮ நேகம் புத்திரர்களை மகிமைக்கு 

அழைத்திருந்ததினாலே, அவர்களு 
டைய இரட்சணியத்துக்குக் காரணமா 
னவரைப் பாடுகளால் பூரணமாக்குவது 
அவருக்குத் தகுதியாயிருக்தது. 

    

்... இதிலே சொல்லப்படுகிறதும் இனி வருவதுமான உலகமானது இவ்வுலகத்தி 
லும் பாலோகச்இலும் சீளிச் இருக்கவேண்டிய சத்திய இரச்சபையாமே, அதற்குத் தேவ 
தூதர்களையல்ல, தம்முடைய சுசனாகிய யேசுசாதரைசத்தாமே தலைவராகவும், அரசனாகவும், 
மகா அசாரியனாகவும் பிதாவாகிய சர்வேசுரன் ஏற்படுக்தினாரான்று அர்த்தமாம். 

௬. 
8, பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் வாழ்ந் இருக்கவேண்டிய சச்திய இருச்சபைக்கு 

  

    இராஜாவாகப் பிசாவாகயெ சர்வேசுரனாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட சு,சனாகிய சர்வேசுரன் மனுஷா 
வதாரம் எடுக்கும்போதும், விசேஷமாய்ப் பாடுபட்டு மரிக்கும்போ தும், சம்மனசுக்களிலும் 
தாழ் த்தப்பட்டாொன்பது மெய்யே, ஆனால் பிதாவாகிய சர்வேசுரன் சகலத்தையும் தம் 
மூடைய திருக்குமாரனாயெ யேசுராதருக்குச் £ழ்ப்படுச்தினொன்பறது குன்றாத சத்திய 
மாமே. இலும் இன்னம் அவருக்குக் கீழடங்காச அ௮ரகேகம் பாவிகளும், ௮ஞ்ஞாணனி 
களும், ௮௨ சிவாசிகளும் இவ்வுலகத்தில் இருக்இருர்கள், அப்படியே பொ துத்தீர்வைகாள் 

மட்டும் ௮ரநேகர் இருப்பார்கள், பொதுத்தீர்வைக்குப் பிறரகோவென்றால் அவருக்குச் ழே 
டங்காதது ஒன். றுமில்லையென் நு காண்போம். 
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11. ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்குகிற 
வரும், பரிசுத். தமாக்கப்படுகறவா களு 
மாயெ எல்லாரும் ஒருவரிடத்திலிருச் 
தே வருஜொர்கள். இது காரணத்தின் 

10. ஏனென்றால் ௮வர் தேவதூதர் 
களுக்கு உதவியாக ஒருபோதும் கை 
கொடாமல், ௮பிரகாமின் சந்ததியாரு 
க்கு (உதவியாகக்) கைகொடுத்துத் 

  

தூக்இனார். 

17. ஆதலால் அவா் இரக்கமுள்ள 

வரும், சாவேசுரன்மட்டில் பிரமாணிக் 
கமான குருப்பிரசாதியுமாயிருந்து, ஜன 

ங்களுடைய பாவங்களைப் பரிகரிக்கும் 

படிக்குச் சகலத்திலும் தம்முடைய 
சகோதரர்களுக்கு ஒப்பாகவேண்டிய 
தாயிருந்தது. 

நிமித்தம் அவர்களைச் சகோதரர் என்று 
அழைக்க ௮வர் கூச்சப்படாமல் : 

12. உம்முடைய காமத்தை என் 
சகோதாருக்குப் பிரசங்கிப்பேன்; 
சபை நடுவில் உம்மை ஸ்துதஇிப்பேன் 
என்றும், (ea, 21-23.) 

13. மறுபடியும் : நான் ௮வர்மேல் என் 
நம்பிக்கையை வைப்பேன் என்றும் ; 
மீளவும், இதோ நானும் எனக்குச் சர் 
வேசுரன் கொடுத்த என்பிள்ளாகளும் 
என்றும் வசனித்திருக்கிருர். (சங், 
[7-8; இசை, 8-18.) 

18. ஏனெனில் ௮வரே பாபெட்டுச் 

சோதிக்கப் பட்டி ருக்றபடியினாலே, 

சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு௮வா உத 

விசெய்ய வல்லவராயிருக்கிளுர். 

8-ம் அதிகாரம். 

மோயீசனைப் பார்க்கிலும் இறீஸ்துகாதர் 
௮௧ மேன்மையுள்ளவராய் இருக்கற 
படியால், சாம் விசுவாசச் இனாலும் &ழ்ப் 
படி சலினலைம் ௮௨ரோடு ஒன் ஜித் திருக் 
கவேண்டுமென்று கற்பிகஇழுர். 

14. கையால், பிள்காகள மாம்ச 
மும், இரத்தமும் உடையவர்களாயிருப் 
பதால், அவரும் அவர்களைப்போலவே 
மாம்சத்துக்கும் இர த்தத்துக்கும்பங்கா 
ளியானார். ஏனெனில் மரண ௮தஇபஇ 
யாகிய பசாசைக் தமது மரணத்தால் 
கிர்ரூலமாக்கி, (ஒஓசே. 18-14; 1 கொ. 
19-94.) 

  
1. இதின் நிமித்தமாகவே, பாலோக 

அழைப்புக்குப் பங்காளிகளாயிருக்கிற 

அரச்சிக்கப்பட்ட சகோதரரே, நாம் | 

௮றிச்கைபண்ணும் வேத விசுவாசத் | 
துக்கு ௮ப்போஸ்தலரும், அதிகுருப் | 
பிரசாதியுமாகிய யேசுநாசரைக் கவ 
னித்துப்பாருங்கள். 

  
15. மரணபயத்தினாலே ஜீவியகால 

மெல்லாம் அடிமைத்தனகத்துக்கு உள 
ளாயிருந்தவர்களை மீட்டிரட்டிக்கச் சத் 
தமானூா.   
  

12. எல்லாத்துக்குங் காரணமா௫, எல்லாத்தையும் தம்முடையதோத் இரத் தக்காகச் 
செய்கிற சர்வேசுரன் தம்முடைய . திருச்சுதனைக்கொண்டு சுவிகாரப்புத் தரர் ௮நேசரைத் 
தம்முடைப மோட்ச மடமைக்கு அழைக்க அகவரதகாலமாய்த் இர்மானித்திருக்கையிலே, 
அவர்களுடைய இரட்சணியத்தின் காரணமானவராப் பாடுகளைக்கொண்டும், மரணத் 
தைக்கொண்டும், மடுமையில் உயர்த்த நியாயமாய்த் தீர்மானித்தார். ஏனெனில் திருச் 
சபையைப் பரிசுத்தமாக்கற குருவும், அவராலே பரிசுத். தமாக்கப்படுகிறவர்களும் ஒரோ 
சுவாபமுள்ளவர்களாயிருக்கத்சகும். ஆதலால் சுதனாகிய சர்வேசுரன் ஈம்முடைய ௮இ 
குருப்பிரசா இயாயிருக்கச் சித்தமானபோது நம்மைப்போலே பாடுகளுக்கும் சஸ்தி தன் 
பங்களுக்கும் மரணத்துக்கும் ஏதுவான சுபாவத்தைத் தரித்துக்கொள்ளுவது தகுதியா 
யிருந்த த. 

14-15-10. யேசுராதர்சுவாமி சம்மனசுச்களை இரட்சிக்க வராமல், மனிதர்களை இர 
ட்சிக்க வந்ததால் மனுஷ சுபாவமெடுத் த, பாவமில்லாத சகலத் ட் | தீதிலும் மனுஷரோடு சமானமாயிருப்ப து தகுதியாயிருந்ததென்றுகாட்டுகழுர்.      
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் 2. சர்வேசுரனுடைய விட்டிலெங் 
கும் மோயிசன் பிரமாணிக்கமாய் இரு 
ந்ததுபோல, இவரும் தம்மை ஏற்படுத 
இனவாமட்டில் பிரமாணிக்கராய் இரு 
SB pr, (எண். 12-7.) 

2. விட்டைக்கட்டினவன் வீட்டை 
விட எவ்வளவு மேன்மையுள்ளவனாய் 

இருக்கிறானே, அப்படியே இவரும் 
மோயிசனைவிட அதிக மகிமைக்குரிய 
வராக மதிக்கப்பட்டிருக்கிளார். 

4. எப்படியெனில் எக்தவிடும் ஒரு 
வனுல் கட்டப்படும் ; அப்படியே எல் 

- லாவற்றையும் உண்டாக்கினவர் சாவே 

சுரன். 

  
௦. சொல்லவேண்டியிருக்தவைகளு 

க்குச் சாட்சியாக மோயிசன் ஓர் பணி 
விடைக்காரனைப்போல் சர்வேசுரனு 
டைய விட்டில் எங்கும் பிரமாணிக்க 
மூள்ளவராய் இருந்தார். 

0. கிமீஸ்துகா தோ பிள்ளை தன் விட் 
டூல் இருக்கிறதுபோல் இருக்கிரர். காம் 
நம்பிக்கையையும், ஈம்பிக்கையிலிருக்து 
பிறக்கும் மகிமையையும் முடிவுபரியந் 
தீம் உறுதியாகக் காப்போமா௫ல், கா. 
மே ௮வருடைய விடாய் இருப்போம். 

7. அதலால் இஸ்பிரீத்துசாந்து 

வானவர் சொல்லுகிறபடியே : இன்று 
அவருடைய சத்தத்தைக் கேட்பீர்க 
ளானால், (சங். 01-6; எபி, 4-7.) 

8. வனாந்தரக்நுலே எதிரிடை என்ற 
ஸ்தலத்தில் என்னைச் சோதித்த கா 
ளிலே ஈநடர்ததுபோல் உல்கள் கெஞ்சங் 
களைக் கல்லாக்கிக்கொள்ளாதேயுங்கள். 

9, அவ்விடத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் 
நாற்பது வருஷமாய் என்னைச் சோதி 
த்து, என்னைப் பரிட்சைபண்ணி, என் 
இரியைகளைக் கண்டார்கள்.     

10. ஆகையால் நான் இந்தச் சந்ததி 
யை ௮ரோகித்து : இவர்கள் எப்போ 
தும் வழுவிப்போகிற இருதயமுள்ளவ 
ர்கள் ; இவர்கள் என்னுடைய வழிக 
அறியாதவர்கள், 

11. ௮கையால் இவர்களோ என் 
இளைப்பாற்றியில் பிரவேூப்பவர்கள் 
என்று என் கோபத்தில் தணையிட் 
டேன் என்றார். 

12. சகோதரரே, ஜீவந்தரரான கட 
வுளைவிட்டு விலகிப்போவதற்கு ஏதுவா 
ன விசுவாசமற்ற கெட்ட இருதயம் உல் 
களுக்குள் எவனிடத்திலாவது இராத 
படிக்கு எச்சரிக்கையா யிருங்கள். 

13. ஆனால் உங்களில் ஒருவனாகலும் 
பாவ மயக்கத்தால் கல் கெஞ்சனாகாத 
படிக்கு இன்று என்னப்பட்ட காலம் 

இருக்குமளவும் ஒருவருக்கு ஒருவர் 
அ௮துஇனமும் புத்திசொல்லிவாருங் 
கள்.   

14. ஏனெனில் கிறீஸ்துகாதரோடு | 
நாம் பங்குள்ளவர்களானோம். ஆயினும் | 

அதற்கு காம் ஆதியில் அவருக்குள் 
துவக்கன சீவியத்தை முடிவுமட்டும் ' 
உறுஇயாய்க் காப்பாற்றினாலல்லோசரி, : 

  

15. எனெனில் இன்று ௮வர் FSS | 
த்தைக் கேட்பீர்களாகில், ௮ந்த எரி | 

டை ஸ்தலத்தில் சம்பவித்ததுபோல் ! 
உங்கள் இருதயங்ககக் கடினமாக்கா ! 
தேயுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக் ! 

Rng. ! 
| 

70. எனெனில் கேட்டவர்களில் | 

சிலர் கோபமூட்டினார்கள். அகிலும் 

எஜிப்துச் தேசக்தினின்்று மோயீசன் | 
வழியாய்ப் புறப்பட்டுவந்த எல்லாரு 

லல. 

    
8. எதிரிடை என்ற ஸ்தவந்தில் :--வனாக்தர.த்.தில் இஸ்ராயேல் பிரஜைகள் சர்வே 

"கூரனுக்குக் சழ்ப்படியாமல் அவருக்குக் கோபம்கூட்டின இடச்.இிற்கு இவ்வித பேர் இடப் 
பட்டத. 
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17. காற்பது வருஷகாலமாய் ௮வர் 2. எனெனில் இந்த வாக்குத்தத்தம் 

யானை அுரோடத்து வந்தார் 2 பாவஞ் | ௮வர்களுக்கு ௮றிவிக்கப்பட்டதெப்ப 

செய்தவர்களையல்லவா 2? வனாந்தரத் | டியோ, ௮ப்படியே ஈமக்கும் அறிவிக் 

தில் விழுந்துெந்ததும் அந்தப் பாவி கப்பட்டிருக்கிறது. அனால் அவர்கள் 

களுடைய பிணங்களல்லோ. (எண். | கேட்ட வா க்கியத்தை விசுவாசத்தோ 

14-87.) டுங்கூடக் கேட்காததினாலே, ௮ந்த வா 
டட. ககியம் அவர்களுக்குப் பிரயோசனப் 

18. தமது இளைப்பாற்றியில் பிரவே படவில்லை. 

இச்சமாட்டார்கள் என்று ௮ந்த ௮விரு 

      

வாசிகளைப்பற்றியல்லாதே வேறே யா 3. இவர்கள் என் இளைப்பாற்றியில் 
க ௩ ௪ ) . உ ஐ 5 ் ் க ் ட்டம் ் 

ரைப்பத்றி அவர் அணையிட்டார் ? பிரவேடிப்பவர்களோ என்று என் 

கோபத்தில் அ௮ணையிட்டேன் என்று 
௮வர் சொல்லியிருக்கிற இினாலே, விசு 
வாகித்திருக்கிற நாம் ௮ந்த இளைப்பாறி 
றியில் பிரவேசிப்போம். (சர்வேசுரன்) 
உலகத்தை உண்டாக்கிக் தமது வேலை 
யைமுடி.ததபின்பு கொண்ட இளைப்பா 
ப்ரிய அர்த இளைப்பாறி, (சங, 

10. ஆகையால் தங்கள் MG வாசத் 

இனாலேதான் ௮வர்கள் ௮இல் பிரவே 
சிக்கமாட்டாமற்போனார்கள். என்று 

நாம் காண்டுஜோம், 

4-ம். அதிகாரம். / 
த உறு. அது * . (yf. விசுவாசத்தினாலே கித்தியஇகைப்பஃற் தியை | | -11.) 

அடையக்கடவேம் என்றம் ஈம்மூடைய இட்ட 
1. ஏனெனில் சாவேசான் தம்மு 

ர 2) , . . . 

டைய வேலைகளையெல்லாம் முடித்து, 
5) மாம் சாளிலே இலாப்பாறினார் என்று 
ஏழாம் காளைக்குறித்து (வேகாகமத் 

பரம Soar sw யேசுக்கிறீஸ் தகா கர் 

சேவ சமுகத்திற்சேராம் வழியை ஈமச் 

குச் திறந்சார் என்றும் Lobel. 

1, அனபபடி.பினாலே அவருடைய இல்) ஓரிடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக 
உர . உட ௬ rm ச oN ௨௬ ‘ 

இளைப்பா Bud a பிரம் MEAS BUG குதல் wt? ( YB. 2-2.) 

நமக்கு வாக்குத்தத்தஞு செய்யப்பட்டி, 

ருக்க, அ௮தைளிட்டு உங்களில் ஒருவ 

  
~ . . ரூ ர உ ட 

5. பின்னும் அதிலேயே: இவர்கள் 
ச் ட ௩ . . 5 ப 

வன் இளைப்பாற்றிக்குள். பிரவெசிட 
௩ “ veo ச e 

னும் தவறிப்போனவளனென்று எண்ண 
* ச * os ச . . 3 . . e e ஜி f . 

a ry 4 

வோம். மந? 

12. விசுவாசம:னது சகல நன்மைகளுக்கும் ௮ஸ்இவாரமும், அவிசுவாசமான து 
சகல இன்மைகளுக்குங் க:ரணமுமாய் இருக்கிறதென்று பற்பல இருவி.டார் சங்களினால் 
இந்த அதி5ஃரத்தில் சாண்பிக்கிழுர். விசுவாசத்தினால் நாம் சர்வேசுரனுடைய வீடும் வாச 
ஸ்சலமுமாய் இருக்கி2ரம்; கிறிஸ்த -கரோடு ஒரெ சரீரமாயிருக்கிமேம். அவருடைய 

இஷடப்பிரசாதத் துக்கும் Qos is Heth துவுக்கும் அவருடைய சகல ஈன்மைகளுக்கும் பங்காளிகளுமாயிருக்கிரேம்.. அப்படிப்பட்ட நன்மைகளா எல்லாம் ௮விசுவாசச் இனால் 
இழந்து போகாதபடிக்கு இடைவிடாமல் எச்சரிச்கையாயிருக்கக்சடவோம்.  ஜீவியரும் ஈம் 
மூடைய ஜீவியத் துக்குக் சாரணமுமாயிருக்கிற சர்வேசரளே அலவிசுவாசத் கினால் இவ்வுல 
கத்தில் விட்டு அகன் நபேோவோமாகில், மறுலோகச்இல் சர்வேசான் சம்முடைய FUSE 
| தினின் நு ஈம்மை அகற்றித்தள்ளவார்.  வனாக்தாத்தில் இஸ்ராயேல் பிரஜைசளுக்குச் 
சம்பவித்தது இதற்கு HSS Kui Naeem gy. சர்வேசுரன் அவர் களுக்கு வாக்குத்தத்தம் 
செய்திருந்த இளைப்பாற்தியின் பூமியில் அவர்கள் பிரவேசிக்காமல் தங்கள் அவிசுவாசத்தி 
னாலே வனாந்தரத்திலே தெறுண்டு செத்சார்களென்று காண்பிக்இழுர், 
Pn ததை அபய ப சயமயகுகது வவ அதவ படட டவ்துவ விவ வு வவட வடட அலைத்த RRA ate ett cepa ie வவட ட 
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6. ஆதலால் ௮ர்த இளைப்பாற்றிக் 
குள் சிலர் இனிப் பிரவேசிக்கவேண்டி. 
யிருக்கறஇனாலும், முந்தி ௮ந்த வாக் 

்' குத்தத்தக்தைப் பெற்றவர்கள் தங்கள் 
௮விசுவாச த்தினாலே அதில் Qa Cag 
யா கதினாலும், 

7. வெகுகாலத்த அக்குப்ப் ற்கு தாவிது 
| என்பவருடைய வாக்கினால் ஒரு விசே 
'ஷித்த நாகா இன்று என்று எல்லையா 
கக் குறிக்றொர். ஏனெனில் இன்று 
அவருடைய வாக்கைக் கேட்பிர்களா 
(கில், உங்கள் இருதயங்களைக் சடினப் 
| படுத்தாதிருங்கள் என்று ஏற்கனவே 

, எழுதப்பட்டது. (இதில். 5-7.) 

  
| 
| 

| 
| 
| 

| 

| 

... 8, யோசுவா என்பவர் 

..றியை அவர்கீளுக்குப் பெறுவித்திருக் 
தால், பிந்தி வரும் வேஜொரு நாளைக்கு 
நித்து yur ஒருபோதும் சொல்லி 

் யிருக்கமாட்டா மோ. 
| 

டட, ஆகையால் தேவ பிரஜைகளு 

க்கு. இளைப்பாற், றியின் காலம் இனி 

வருறெதாயிருக்கிறது. 

இளைப்பாறி 

10. ஏனெனில் ௮வருடைய இளைப் 
பாற்றிக்குள் பிரவேசிக்கவன் சர்வே 
சுரன் தம். முடைய உரியைகளை முடி 
த்து இளைப்பா நின. கானும் 
தன் அகர் முடித்து Boris 
வான், ஆதி. 2-2.) 

து ப்ரி” a, 

11. ஆனதைப்பற்றி (நம்மில்) எவ 
னும் ௮ந்த அ௮விசுவா As omen மாதி 
'ரியாகாதபடி, அந்த இளைப்பாறறிக் 

mar ரேவேடுக்சு 2 Aum ருள் பிரவேசிச்சத் சீவரிப்போமாக, 
| 

12, ஏனெனில் தேவ வாக்கியமா 

னது உயிருள்ள தும், சக்தியுள்ள அம், 

இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த வாளி 
லும் ௮தஇசக் கூரானதுமாயிருக்து, ஞா 
னாத்துமாவையும், ஜீவா க துமாவையும் 
வட்டுகளையும், மூயையுங்கூட ஊடு 

விப்பிரிக்கத் தக்சதுமாய், இருதயக் 

கின் Para stone சருக்குகள்யும்   Cee nn அற பவ cs An mn sek memantine estan அனலை ne ae inet 

| வான சிருஷ்டி. ஒன்றுமில்லை. ௮வரு 

  

  

வகையறுக்கத் தக்கதுமாய் இருக்கின் 
றது. 

13. ௮வருடைய பார்வைக்கு மறை 

டைய கண்களுக்கு முன்பாக சகலமும் 

இறப்பாயும், வெட்டவெளியாயும் இரு 
க்கின்றது. அவருக்கே நாம் கணக்குக்   கொடுக்கவேண்டும். (சங், 23-16; 
9m. 15-20.) 

14. ஆகையால் வானமண்டலங்களை , 
எல்லாம் ் ஊடுருவிப்போயிருக்தெ சர், 
வேசரனுடைய சுதனாகிய யேசுகாதர் : 
ஈமக்கு அதிகுருப்பிரசாஇியாய் இருக். 
கையில் காம் ஏற்றுக்கொண்ட விசுவா 
சக்தைக் கடைப்பிடிட்போமாக. 

1௦. ஏனெனில் கமக்கு உள்ள குருப் 
பிரசாதியானவர் ஈம்முடைய பலவீன : 
ங்களில் நமக்கு இரங்கமாட்டா தவர் 
அல்ல. அனால் பாவம் நீங்கலாக மற்ற. 
எவ்விதத்திலும் அவர் ஈமக்கு ge a 
ரரய்ப் பரிசோ தக்கப்பட்டவரா மே. 

14. அதலால் சாம் இரக்கம் பெறும் 
படிக்கும், அவசிய சமயத்துக்குக் கிரு 

பையைக் கண்டடையும்படிக்கும் ௮வ 
ருடைய கிருபை ச௪ம்மாசனத்தை ஈம். 
பிக்கையயோடு ௮ண்டிப்போவோமாக. 

2-ம். அதிகாரம். 

அ இகுருப்பிரசா தியுடைப குணாகுணங்களை | 

யும் உச்தியோகச்சையும் வருணித்து 

யேசுக்கிறீஸ். துகாசர் ஈம்முடைய அதி 

குருப்பிரசாதியென்று சாண்பிக்ரர். 

1. எந்தக் குருப்பிரசாதியும் மனிதர் 
களுக்குள்ளே தெரிர்துகொளளப்பட். 

டு, காணிக்கைகளையும் பாவங்களுக் , 
காகப் பலிகளையும் செலுத்தும்படிக்குத் | 

தேவாராதனைக்கடுத்த காரியங்களில் ' 
மனிதர்களுக்குச் சனுவாக ஏற்படுத் : 
சப்படுசிரூன். 
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2. ஏனெனில் ௮வன் கானும் பலவீ 
| EMT Gh சூழ்ந்தவனாயிருக்கிறபடியினாலே, 
௮றிவீனரோடும், நெறி தவறுகறவர் 
களோடும் துயரப்படுகிறவனாய் இருக்க 

வேண்டும். 

5. அதினிமித்தம் ௮வன் ஜனங்களுக் 
காகப் பாவப்பரிகாரப்பலி ஒப்புக்கொ 
டுக்கவேண்டியதுபோல், தனக்காகவும் 

பலி ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டியது. 

4. அன்றியும் அரோனைப்போல் சர் 
வேசுரனாலே ௮ழைக்கப்பட்டா லொழி 
ய ஒருவ னும் இர கமகிமைக்குத் தானாய் 

ஏற்படுகிறதில்லை. (யாக் 2-1.) 

9. ௮ப்படியே கறீஸ்துகா தரும் குரு 

இச் சொன்னவரே அவரை உயர்த்தி 

ஞர். (சங். 2-7.) 

0. அப்படியே வேரோரிடத்திலும் : 

நீர் மெல்க்கசதேக்கின் முறைமையின் 
படியே என்றென்றைக்கும் குருப்பிர 
சாதியாய் இருக்கிறீர் என்று இருவுளம் 
பதறுகிறார். (#6, 109-4.) 

7. இவர் தம்முடைய மாம்ச ஐக்கய 
நாட்களில் கம்மை மரணத்தினின்று 
இரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவரை கோக் 
இ உரக்க சத்தக்கதோடும், கண்ணீர்க 
ளோடும் விண்ணப்பங்களையும், மன்றா 
ட்டுகளையும் ஓஒப்புக்கொடுத்தபோ.து, 
தம்முடைய பயபக்தியைப்பற்றிக் கே 
ட்டருளப்பட்டாா, 

ப்பிரசாதியாகும்படி தம்மைத்தாமே 
உயர்த்தவில்லை. அனால்: கீர் என்னு 
டைய குமாரன், இன்று கான் உம்மை 
தெனிப்பிக்தேன் என்று ௮வரை நோக் 

8. ௮வ்வண்ணமே Hat தேவசத 

emi Gg, So ypenw w7IOsatley 

லே கம்ப்படி. கலைக் கற்றுக்கொண்டு,   
6. பிதாவாகிய சர்வேசன் தம்முடைய திருக்குமாரனைப்பார்த் த ஆணையிட்டு : மெல் 

க்செசேக்ன் முறைமையின்படிக்கு ரீர் என்றென்றைக்கும் பூசிக்க குறாவாயிருக்இநீர் 
என்று இருவுளம்பற்றினார். ௮௫௪ மெல்க்செசேக்கோவெனில் அப்பக்சையும் இிராட்சஇரச 
ததையும் பலிபூசையாக ஓஒப்புக்கொடுக் தக்கொண்டு வந்தார் என்று ஆதியாசமம் 14-ம்௮ இ. 
18-ம் வசனத்தில் காண்குரேம். ஆகையால் யேசுகாதரும் மெல்க்செசேச்சின் முறைமை 
யின்படிக்குக் குருவாயிருக்கக்கொள்ள, அவரும் அப்பச்சையும் இராட்ச இரசச்சையும் பவி 
பூசையாக அ௮வசியமாய்ப் பலியிடுகிறவராயிருக்கவேண்டிய௰த. இல்லாவிட்டால் மெல்க்கி 
சதேச்கின் முறைமையின்படிக்குக் குருவாயிருச்கமாட்டார், அப்பமும் இராட்ச இரசமு 
முள்ள அந்தப் பலிபூசையை ௮வர் பெரிய வியாழக்தழமையிலே சம்முடைய சீஷர்கள் 
முன்பாக நிறைவேற்கினதைக் காண்டுமோம். அப்பத்தையும் இராட்ச இரசச்சையங்கொ 
ண்டு யேசுநாதர் அன்றைக்கு நிறைவேற்றின பூசையும், மறுகாள் தாம் கபாலமலையிலே 
ஒப்புக்கொடுக்கப்போகிற பலிபூசையும் ஒன்று தானென்று அவர் தாமே காட்டத் திருவுள 
மாஇ, உங்களுக்காக ஓப்புக்கொடுக்கப்படுதற என் சரீரம் இதுவே என்று இருவளம்பத்தி 
னார். அல்லாமலும் மலேக்கியாஸ் சீர்க்ககரிசியானவர் மு.சல் ௮இகாரம் 11-ம் வசனத்தில் 
சொல்லுறெபடியே சூரியன் ௨.இக்்ற இடர் துவச்சி ௮ஸ்.க.மிக்கிற இடமட்டும் எல்லாவி 
டங்களிலும் சர்வேசுரனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்படும் உச்சமமான பலிபூசையும் ௮ ௮வேயல் 
லாமல் வேறில்லை. யேசுநாதர் என்றென்றைக்கும் அந்தப் பூசையை நிறைவேற்ற வேண் 
டிய குருவாயிருச்சையிலே, யேசுகா தர் நித்திய குருவாக என்றென்றைக்கும் நிறைவேற்ற 
வேண்டிப பூசை இதுவேயல்லாமல் வேறில்லை. அ.திணிமித்சம் ௮வர் தம்முடைய அப் 
போஸ்தலர்களைப் பார்த்து * நீங்கள் இசைச் செய்யும்போசெல்லாம் என்னை நினைவுகூர் 
ந்து, அதாவது: என் காமத்தினால் செய்கீர்களாக என்று கற்பித்தார் என்ற அறிவோம், 
ஏனெனில் தஇிருச்சபைக் குருமார்கள் ௮.ச்திவ்வியபூசையை நிறைவேற்றும்போ து யேசுநாத 

ருக்கு பதிலாளிகளாய் இருக்கரார்களொழிய தங்கள் சுபசெய்கையாகப் பலியை ஒப்புக்கொ 
டுப்பதில்லை. அனால் யேசுகாதருடைய வார். த்தையாகத்தானே: இத என் சரீரம் என்றும் 
இது என் இரத்தம் என்றுஞ் சொல்லிப் பலியை நிறைவேற்றுகிறார்கள். ஆதலால் ௨லக 
மெங்கும் திருச்சபைக் குறாமார்சளாலே ஒப்புக்கொடுக்சப்படுற பலிபூசைக்கு யேசுசாதர் 
தாமே பிரசான குருவும் பிரதான பலியிடுகிறவருமாயிருக்து Curse? se or முறை 
மையின்படிக்கு என்றென்றைக்கும் பூசித் துக்கொண்டுவருற குருவாயிருசரர், 
   



எபிரேயர் 0-ம் அதிகாரம். 

  

  

9. சம்பூரணரானபின்பு, தமக்குக் 
£ழ்ப்பட்டி ருக்க யாவருக்கும் நித்திய 

ஈடேற்றத்தின் காரணராக, 

10. மெல்க்செதேக்கின் முறைமை 
பின்படியே அ௮திகுருப்பிரசாதி என்று 
சர்வேகசரனாலே காமம் சூட்டப்பட் 
டார். 

1. இக்த மெல்க்சசதேக்கைப்பற்றி 
நாம் விஸ்காரமாய்ப் பேசலாம். ஆயி 
னும் நீங்கள் கேட்கச் சக்தியற்றவாக 
ளாகையால், ௮கதை விளங்கப்பண்ணு 

கிறது கூடாத காரியம். 

12. எப்படியெனில் காலத்தைப் 
பார்த்தால் போதகராய் இருக்கவேண் 
டிய உங்களுக்குச் சர் வேசுரனுடைய 
வாக்கியங்களின் முதல் _நாலாதாரங்க 
ளை மறுபடியும் உபதேடக்கவேண்டிய 

தாயிருக்கறது. நீங்கள் பலமான 
போஜனத்தையல்ல, பாலையே உண்ண 
வண்டியவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். 

13. பால்குடிக்க எவனும், குழந் 
தையாயிருக்கிறபடியினாலே,நீதிமொழி 
யை அ.ியக்கூடியவனல்ல. 

14. பூரண வயதுள்ளவர்களுக்குப் 
பலமான அகாரம் தகும். ஏனெனில் 
இவர்கள் நன்மை இன்மை பகுத்தறி 
யும்படி. வழக்கக்கினால் அப்பியாசப் 
பட்ட புலன்களை உடையவர்கள்.   
மதிகளாவன : 

  
  

0-ம். ௮ Bar ரம். 

வேதத்தை மறுதலிக்றதாயெ கனத்த 

பொல்லாப்புக்கு விலகும்படி. அவர்களை 

எச்சரித்தப் பொறுமையோடு புண்ணி 
ய,சீஇல் நிலைக்கும்படி புத்திசொல்லுகி 

மூர், 

1. அதலால் இறீஸ்துநாதர் படிப்பித் 
த போதகத்தில் ஆரம்ப போதகங்களை 
விட்டு, ௮திக உத்கமமானவைகளுக்கு 
ஏகிச்செல்வோமாக. செத்த கிரியை 
களினின்று மீட்கும் சவம், சர்வேசுரன் 
பேரில் விசுவாசம், 

2. ஸ்கானங்களின் உபதேசங்கள், 
கைவைத்தல், மரித்தோரின்உத்தானம், 
நித்திய தீர்வை என்பவைகளாஇய ௮ஸ் 
இவாரத்தைத் இரும்பவும் போடவே 
ண்டிய இல்லை. 

5. சர்வேசரனுக்குச் சித்தமானால், 
௮ப்படியே ஏகுவோம். 

4. ஏனெனில் ஒருவிசை ஞான ஒளி 
யடைந்தும், பரம கொடையைச் சுவை 
பார்த்தும், இஸ்பிரித்துசாந்துவின் வர 
Sa ee Bry (மத். 12-15; எபி. 

10-26; 2, இரா. 2-20.) 

2. கடவுளின் நல்வாக்கியத்தையும் 
மறுமையின் வல்லபங்களையும் ருசிபார் 

| eau 

4-5-6. ஓவ்வொரு இறீஸ் வனும் ௨. உணர்ச் ச் தகொள்ளத்தக்க "இரண்டு. பிரசான . புத்தி 
1-வது. ஒருவன் ஞானஸ்கானம் பெற்றப் பரம ஒளியினால் துலக்கப்பட்டு, 

, வேதசச்தியங்களின் உண்மையை ௨ ணர்க்துகொண்டு, உறுதிபூசுதலால் இஸ்பிரீத் ஐசாக் 
் துவின் வரங்களையும் Hep olsen s song yuo அடைந்து, தேவ ஈற்கருணை முதலான 
| தேவச்திரவிய அனுமானங௩்களால் அவன் ஆக் துமம் திருப்தியாச்சப்பட்டுப் பரலோக ஈன் 
| மைகளின் இன்பத்தை ரூசிபார்ச்சபின் வேச துரோடியாய்ச் gan விழுந்து அவிசுவாசி 
| யாது ௮ந்த ஈன்மைகளையெல்லாம் இழர் துபோவானானால், அப்படிப்பட்டவன் மனக்திரும் 
। புற தும், மூன்னிழக்த பரம நன்மைகளை முற்றும் திரும்ப அடைூறதும் மகா வருத்தமும் 
| அருமையுமான காரியமாயிருக்கெ.து. 

2-வது. அவனவனுடைய HS SIDS OEE சர்வேசரனுடைய தோட்டம் எனகலாம், 
அதிலே சர்வேசுரன் ஈல்ல விதையைப்போல் தம்முடைய வேதவாக்கயெங்களை விதைச் அ) 
அடிக்கடி ஈல்ல மழை வருவநிக்கிருப்போலே சேவக்திரவிய அதுமானங்களாலுர் தீம்ரு2 
டைய இஷ்டப்பிரசாசத்சாலும் ௮ந்த ஆச் அமத்சைக் குளிரச் செய்து ௮து தமக்குப் பிரி 
யமான புண்ணிய கணிகளைக் கொடுக்கும்படிக்கு சாத் துக்கொண்டிருக்கிறார். . அப்படியே 
   



| 590 எபிரேயர் 6-ம் அதிகாரம். 
    

6. தவறினவர்கள் மனச்இிரும்பிப் | படி இப்படியே முத்றும்முடிய ஜாக்இ 
பு.துப்பிக்கப்படுவது கூடாத காரியம். | ரதையைக் காண்பிக்கவேண்டுமென்று 
ஏனெனில் ௮வர்கள் சர்வேசுரனுடைய | அடிக்கிறோம். 
மாரனை மறுபடியும் தஙகளாலானமட் | 

| கு = த ‘ . 9 ச உ . 

டும் சிலுவையில் அறைநது அவமான 12. அசையால் பிக்கள் ae Bun 

கோலமாக்குகிருரகள், ட ம்சுவாச ததினாலும, பொறுமை 

|? எனெனில் அடிக்கடி கன்மேல் | ௮ வாசருத்தததங்களைச் ௬௧௫ 
9 : 2 அக, பீடு HS FSGS net ord Semmes 

/ ் ட BAI. $ CT ச ச ச 

PED LD POO DE eH) க்சக்கடவிீர்கள், 
இற குடியானவாகளுக்குக ககூதியான 

| . க 
I 2, 9. ர 1 C . ச ° | பயிரை முளைப்பிக்கும் Fun org சா; 1. எனெனில் சாவேசாரன் பிர 

{Xe 8 ‘ & I ல் i cad ் . ௩ . ட ட ச | Car x2 Gd) ev QF) QUT LD Oi DIED, 5A முக்கு வா க்குக்கக்கம் பண்ணும் 

| 
| 

  
4 4. 4 

8. முள்ளையும் முடல்களையும் மூளைப் ! போது, அணையிடும்படிக்குத். தமக்கு 
 பிக்கிறகிலமோ கள்ளுபடியான காயும், ' மேல்பட்டவர் ஒருவரும் இல்லாகி 

னால் ௧ம.துே மல்தா மே அணையிட்டு, சரீ LG MEAIB 67 HiT dons கிறது, 

௪ . ச ஆ . | 

FLOR SND AUC % BUA LP a. | . . . 

| தனது கு முடிவு | 1 1. ச.த்தியமாகவே நான் உன்ளை 

| 

| 
( 

| 

| 

  
0. மிகவும் பிரியமானவர்களே, தாங் | அசிர்வதக்கவே அசிர்வஇித்து, உன்னை 

கள் இப்படிப் பெசுனாலும், உங்களிடத் ன் ் ‘ டட 

இல் அதிக நன்மையானவைகளும் இர | 
ட்சணியத்துக்கு ௮ திக உகவியானவை | 

"களும் உண்டென்.று ஈம்புகிறோம். 14. அப்படியே அவரும் நீடியபொ 

10. ஏனெனில் உங்களுடைய கிரு அுமையாயக் காத்திருந்து, OTE GS BS 
sBuastryid, Biss sg Busse தம் பண்ணப்பட்டகைப் பெற்றுக் 

பரிசுத்கவான்களுக்கு ஊழியஞ்செய்த : 

திலும், இன்னும் செயதுவருகறதிலும் 10. மனிதர் தங்களுக்கு மேற்பட்ட 
காண்பித்த அன்பையும் மறித்தும் பா வ. வேஜொருவரைக்கொண்டு அணையிடு 

(Oe GF FTOMUE TCH Mb SPM MUIN கிருர்கள், நாவ்வி க தாக்கத்தையும் 

| லவே. முடிப்பதற்கு அணை யே சிச்சயத்துக்கு | 

11. தனதால் உங்களில் ஒவ்வொரு ' உகவியாக நின்று, எவ்வித விவாதத் | 

ப்பெருகவே பெருகப்பண்ணுவேன் 
ச on: ட ¢ 9_ | 

arent. (96. 22-16.) 

கொண்டார். 

    
- வரும் உங்கள் நம்பிக்கை நிறைவேறும் | தையும் முடிக்கின்றது. 

| 

, நற்கணிகளைக் கொடுக்றெ பூமியைச் சர்வேசாரன் அ௮£ர்வஇிக்சிற தபோல் புண்ணிய பலனா ! டகர 3 ர மி Lf G EOE ஆமி a ம் றி. ௦ LY 6007 6 29 | 

இற நற்கிருச்தியங்களை விளைவிக்திறவனுடைய ஆத்துமச்சைச் சுவாமி ௮2 aDa@eri., 

, ஆனால் அடிச்சடி. பெய்க மழையைக் குடித்தும் குடியானவனுக்குப் பலன்சொடமல் மூட். 
| ச ந . க ந 1. * ் pos ச ட் ச : . க % . 

 வண்டுகளைமாத்திரம் முளைப்பிசக்கும் பூமியானது சபிக்சப்பட்டு அக்கினியால் தடக்சப் । 
| 
| 

 வேசுரனுக்குப் பிரியமான சு௫ர் ச புண்ணியச்சனிகளைத் தராமல் பாவமாயெ மள்பூண்டு | 
| களைமட்டுர் சராமாகில், தேவகோபச்சை அடைக்கு, ௮சன் முடிவு ஈரக ௮ஈனிசானென் 
பதற்குத் தப்பா ந. 

i 3 6. டர ச ௩ க் . «4 . a | 6. கூடாதகாரியம் :-. இந்சவசனங்களுக்கு இரண்டு அர்த்சமூண்டு. (1) ஞானஸ் 
[ 

- படுவதுபோல், சொல்லப்பட்ட ஞான ஈன்மைகளையெல்லாம் கைக்கொண்ட அச்துமம் சர் 

கானம் பெற்றவர்கள் பாவத்தில்விடுக் ககா திப்போனால், இரும்பவும் ஆத் தமசுத். இகர தூக் 
'G வழியாக ஞானஸ்சானம் பெறுச்கூடாதென்பது, (2) வேதக்தில் உட்பட்டவர்கள் 
மனதறிய அதைவிட்டு விசுவாசத்தை மறுப்பார்களானால் அவர்கள் மனந்திரும்புவது ௮பூர் 
வமான காரியமாயிருக்றெபடியால் கூடா தசாரியமாம், 

perenne உ்ஆய வ வாவ. me ie at வைட்ட டட enews  
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17. அப்படியே சர்வேசுரனும் தமது 
UIE GG gb FEO TE சுதந்தரித்துக் 
கொளளுகிறவர்களுக்குத் தம்முடைய 
ஆலோசனை அ௮சையாதென்று அதிக 
நிச்சயமாய் எண்பிக்கச் சித்தமாக, 
அதற்கு ஓர் அணையையும் கூட்டி. ஸ்இி 

io ப்படு த்தினா. 

18. இவவிதமாய் நமக்கு நியமித்தி 

ருக்கிற நம்பிக்கையைக் கைக்கொள் 
ளா த்தக்கதாக ஓடிவந்த நமக்குக் கடவுள் 
பொய்சொ ல்லவேகூடாதென்று காட் 
டுகிற ௮சைக்கப்படாக இரண்டு விவ. 
யங்களால் கமக்கு மிகவும் பெலமான 
ஆறுகலுண்டாகும்படி செய்தாரா. 

10. அப்படிப்பட்ட ஈம்பிக்கை நமது 
DT GID, க்னுக்கு க்ஷம் (ழம் உறுதியும் 
இரையின் ௨ ட்பாகத்துக்குள் செல்லு 
கிறதுமான அக்தும நங்கூரமாயிருக் 

கின்றது. 

20, HB உட் JMS BIG HM மெல் 

GBF ப் அக்கன் (மை Nestor. (படிக்கு என் 

ஜென் MG (Flo HB குருப்பி ர சாதி 

யாய் afi, ASHI யேசுகா கர் நம 
  

க்கு மூன்னொடியா கப் (ரர வகி த்துக் 

இர் 

7-ம். அதிகாரம், 

மெல்கசெசேக்கின் முறைமைக்கு 5 5 இருக் 
இற இறீஸ்றுா சீருடைய குருச் அ துவம் 
லேவி: யருடைய GES Ts Sq Com 
பட்ட சன்று கா LAB uni. 

1. சலேமின் இராஜாவுமாய், உன்னத 
| கடவுளின்குருப்। பி ரசாதியுமாய் இருந்த 

gaurd, (மெல்க்கு- இராஜா ; சதேக்...- 

ன்றும் HTS FEO ot CF id. 
கள் இல்லாசவரென்று சொல்வியிரு க்கிறது. 
டைய குருத்துவத்தின் சாயலாயிருக்கிழுர். 

2. மெல்ச்செதேச் என்னும் இவருடைய முர்தினபேருக்கு நீகிராஜன் என்று அர் 
ந.தி.) 

அர்த மெல்க்செதேக் என்பவர் இரா 
ஜாக்களைச் சங்கரித்துத் திரும்பிவந்த 
அபிரகாமுக்கு எதிர்கொண்டுபோய் 
அவரை ஆசீர்வதித்தார். (அதி. 14- 
18.) 

2. அபிரகாமோ, இவருக்குக். தம்மு 
டைய Fa பொருட்க லும் தசம 

பாகத்தைப் பகிர்ந்தார், இவருடைய 
முந்இன பேருக்கு நீதி இராஜன் என் 

றும், சலேம் இராஜா என்கிற மற்றொரு 
பேருக்குச் சமாதான இராஜன் என் 
றும் ௮ாத்தமாம். 

9. இவருக்குப் பிதா, மாதா, வம்ச 
வரலாறு இல்லை. இவர் வாழ்நாட்க 
ளின் துவக்கமும், ஜீவியகாலத்தின் 
முடிவும் இல்லாதவராய்க் தேவசுதலு 

க்கு. ஒப்பனையாகி என்றென்றைக்கும் 

1. இவருக்குப் பிதாப் பிதாவாகிய 

அ௮பிரகாமேமே தமது பொருட்களில் 
மூதல்கரமான தசமபாகத்தைக்கொடு 

தீதிருக்க, இவருடைய பெருமை எவ் 
வள வென்று அராயந்து பாருங்கள். 

9. அன்றியும் 9 லேவியின் புத்திரரில் 

 குருப்பட்டம் பெற்றவர்கள் அ௮பிரகா 
மின் ௮ரையினின்று வந்தவர்களாயி 
னும், தங்கள் சகோதரராகிய ஜனங்கள் 
கையிலிருக்து சியாயப்பிரமாணத்தின் 
படி. தசமபாகம் வாங்குவதத்குக் கட் 
டனளை பெத்றிரும்தார்கள் என்பது மெய் 
யே, (உபா. 18-1.) 

2. இவருக்குச் சாய் சாப்பன் இல்லை என்ப BIE BE சல்ல. ஆனால் இவராடைய தாய் 
தகப்பன்பேரும் anes | இன்பேரம் வேதாகமத்தில் எழு தீப்படவில்லையென்றும், இவருடை 
ய முன்னோர் களும் இவருடைய பிள்ளைகளும் குருப்பட்டச்தை அடைந், சுவர்கள் அல்லவெ 

ஆகையால் குருப்பட்டச்தின்விஷயமாயச் தகப்பன், பிள்ளை 
இதிலே விசேஷமாய் இவர் யேசுகாதரு 
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0. ஆலெம் இவருடைய கோத்தி 
ரம் அவர்களுடைய கோத்திர வரிசை 
யில் எண்ணப்படாதிருந்தாலும், இவர் 
௮பிரகாமிடத்தில்கானே .தசமபாகம் 
வாக்கி, வாக்குத்தத்தங்களைப் பெற்ற 
வராகிய ௮வராையே ஆசீர்வதித்தார். 

7. அனால் சிறியவன் தனக்கு மேற் 
பட்டவனாலே .சீர்வஇிக்கப்படுகிரான் 
என்பதற்கு ௮க்ஷேபனை இல்லையே. 

8. அன்றியும் இங்கே தசமபாகம் 
வாங்குறெவர்கள் மரிக்கிற மனுஷர்கள். 
௮ங்கேயோ அதை வாங்கினவர் உயி 
சோடிருக்கிறவர் என்று சாட்சியம் 
பெற்றவா, 

9. அகையால் தச௪மபாகத்தைப் 
பெத்ற லேவியும் ௮பிரகாம் மூலமாய் 
இவருக்குக் தசமபாகஞ் செலுத்தி 
னன் என்று சொல்லலாமே, 

10. ஏனெனில் மெல்க்கிசதேச் என் 
பவர் ௮பிரகாழுக்கு எதிர்ப்பட்டபோ 
அ, லேவி தன் பிதாவின் அரையிலிரு 

நீதான. 

11. ஆகையால் லேவியருடைய 
குருத்துவ நாட்களில் ஜனங்கள் வேதப் 
பிரமாணத்தைப் பெற்றிருக்க, அவர் 
களுடைய குருத்துவத்தினால் சகல சம் 
பூரணமும் உண்டாவதாயிருந்தால், 
ஆசோனுடைய மூலை நமைப்படி 

௮ழைக்கப்படாமல் மெல்க்கசதேக்கன் 
முறைமைப்படி அமைக்கப்பட்ட வே 
ஜொரு குருப்பிரசாதி எழும்பவேண்டு 
மென்பதற்கு அவசியம் என்ன? 

12. அப்படிக்குருத்துவம் கைமாறி 
னபோதே, நியாயப்பிரமாணமும் மாற 
வேண்டியது ௮வ௫யமாமே, 

18. ஆனால் இவைகள் எவனாக்குறி 
தீதுச் சொல்லப்பட்டிருக்கறதோ, 
அவர் வேறொரு கோத்திரத்தைச்சேர் 
near. அந்தக் கோத்திரத்தில் எவ 
னும் பலிபீடத்துக்கு ஊழியம்பண் 
ணினவனல்ல. 

  
em 
  

  

    
  
  

14. ஈம்முடைய அண்டவர் யூதா 
வின்காத்திரத்தில் பிறந்தார் என்பது 
வெட்டவெளியாய் இருக்கன்றது. குரு 
த்துவ விஷயமாய் அந்தக் கோத்திரத் 
தைப்பற்றி மோயிசன் ஒன்றுஞ் சொ 
ல்லவில்லையே. (ஆதி. 49-10.) 

15. அல்லாமலும் மெல்க்கெதேக்கு 
க்கு ஒப்பனையாக வேரு குருப்பிர 
சாதி எழும்புவாராகில், மேற்சொல்லி 

யது இன்னும் ௮இகமாய் வெளியாகி 
ன்றது. 

10. இவர் மாம்ச சம்பந்தமான கட் 
டளையாகய பிரமாணத்தின்படி குருவா 
காமல், அழியாத ஜீவியத்துக்குரிய வல் 
லமையின்படி. குருப்பிரசாதியானார். 

17. எனெனில் நீர் மெல்க்கிசதேக் 
கின் முறைமைப்படி எச்காளும் குருப் 
பிரசாதியாயிருக்கிறீர் என்று சத்திய 
மாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 
(சங். 109-1.) 

16. இதற்கு முந்திய நியாயப்பிரமா 
ணம் பெலவீனமுள்ளதும், உபயோக 
மத்றதுமாய்ப்போனதினாலேது தள் 
ளுபடி யாயிற்று. 

19. ஏனெனில் அந்தப் பிரமாணமா 
னது யாதொன்றையும் உத்தமமாக்க 
வில்லை. ஆனால் ஈம்மைச் சர்வேசுரனி 

டத்தில் கெருங்கப் போகச் செய்கிற 

மேலான கம்பிக்கைக்கு அது ஓர் வழி 
யாயிருந்தது. 

20. இவர் ஆணையின்பேரில் தான் 

குருப்பிரசாதியானார் என்பது எவ்வ 
ளவு பெரிய காரியம், மற்றவர்கள் 
அணையின்்.றிக் குருக்களானார்கள். 

21. இவரையோ வெனில் ௮ண்டவர்: 
ீர் எந்காளும் குருவாயிருக்கிறீரொன்று 
நான் அணையிடுகிறேன். அதினிமித்தம் 
கான் மனம் வருந்துறெதில்லையென்று 
சொல்லி ஆணையின்பேரில் குருவாக்கி 
னார். (சங். 109-4,)  
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29, கையால் யேசுநாதர் அணை 
 யின்பேரில் குருப்பிரசாதியானது எவ் 
வளவு பெரிதோ, ௮வ்வளவு மேன்மை 
யான உடன்படிக்கைக்குப் பிணையாளி 
யானார். 

98. அன்றியும் அந்தக் குருக்கள் 
மரணத்தின் நிமித்தம் எப்பொழுதும் 
நிலைகிற்கக் கூடா தவர்களானபடி.யால், 
அகேகர் குருக்களாக ஏழ்படுத்தப்பட் 
டார்கள். 

21. இவரோ நித்தியகாலம் நிலைத் 
இருப்பவரானதால் என்றென்றைக்கும் 
குருத்துவம் உள்ளவராயிருக்கிழுர். 

25. கையால் இவர் நமக்காக மனுப் 
பேசுவதற்கு எப்போதும் ஜீவியராயி 
ருந்து, தமனுமூலமாய்ச் சா வேசுரனிட 
த்தில் ௮ண்டிவருகிறவர்களை என்றென் 
றைக்கும் இரட்சிக்க வல்வராயிருக்கி 
ஞர், 

20. பரிசுத்தரும், மாசில்லா தவரும், 
அ௮மலரும்,பா விகளினின் ற பிரிக்கப்பட் 

, டவரும், பாமண்டலங்களுக்கு மேலாக 
' உயர்ந்தவருமாகிய இவ்வி, அதிகுருப் 
Goan இ ஈமக்கு உண்டாயிருப்பது சகு 
Bur Cw. 

27. இவர் மற்றக் குருப்பிரசாதிக 
ளைப்போல் முன்பு தம்முடைய சொகந் 
த்ப் பாவங்களுக்காகவும் பின்பு ஜனக் 

    
  

களுடைய பாவங்களுக்காகவும் காள் 
தோறும் பலியிடவேண்டுவதில்ல், 
ஒரோவிசை தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொ 
டுச்து இதை நிறைவேற்றினார். (லே 
வி, 16-60.) . ப | 

28. வேதப்பிரமாணமானது பலவி 
னமுள்ள மனிதர்களைக் குருப்பிரசாதி 
களாக ஏற்படுத்துகிறது. வேதப்பிர 
மாணத்துக்குப் பிறகு ணையோடு 
சொல்லப்பட்ட வாக்கயெமோ என்றெ 
ன்றைக்கும் ' உத்தமராகய சுதனையே 
ஏற்படுத்துக்றது, ன கி 

6-ம். அதிகாரம், 

இறீஸ்துகாதராடைய குருத் துவத்தின் மேன் 

மையும் புதியஏற்பாட்டின் அவசியமும், 

1. மேற்சொல்லியவைகளின் சங் 
கேஷேபம் ஏதெனில்: பரலோகத்திலுள் 

ள (தேவ) மகத்துவ ஆசனத்தின் வல 

அபாரிசத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறவரு 

ம, 

  
2. பமிசுத்த ஸ்தலத்திலும், மனுஷ 

ரால்ஸ் தாபிக்கப்படாமல் ௮ண்டவரால் 

ஸ்தாபிக்கப்பட்ட மெய்யான கூடாரத் 

இலும் குருத்துவ ஊழியஞ்செய்கிற 
வருமாகிய அ௮திகுருப்பிரசாதி நமக்கு 
உண்டு, 

        
। வேண்டியதில்லை. 

விரோதமென்று நினைக்கவேண்டாம், 

காட்டுகிறார்.   

98. இதில் ௮வர் பழைய ஏற்பாட்டின் ஆசாரியர்களைப்போல் நாள்தோறும் பலியிட 
ஓரேவிசை தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொடுத்து இதை நிறைவேத்தினார் 

' என்றெவாக்கியம் இந்த நிருபம் 5-ம் ௮,தி. 6-ம் வசன வியாக்கியானத்தில் காண்பித்தபடி 
யே யேசுநாதர் அறு இனமும் சர்வேசுரனுக்குப் பலியிடுகிறவரென்றெ சத்தியச்துக்கு 

ஏனெனில், அதிலே சொல்லியிருக்கிற தபோல் 
யேசுராதர் கபாலமலையில் தம்மைப் பலியாச ஒப்புக்கொடுத்து, ஒரே ஒருவிசையாக நிறை 
வேற்றின இரத்தஞ்சிந்தின ௮௫2 ஒரேபலியைச் தாம்தாமே இரச்தஞ் சிந்தாத மேரை 
யாய்ப் பெரிய வியாழக்தழமையே அப்பம் இரசம் இவற்றின் குணங்களுக்குள்ளே நிறை 

வேத்தி, அதுதினமும் அப்படி ௮தை நிறைவேற்றத் தம்முடைய அப்போஸ்தலர்களுக்குக் 
கற்பித்தார், ஆகையால் இரத்சஞ் சிந்தாத ௮ந்தப் பலிபூசை அநுதினம் நடந்தாலும் யேசு 
நாதர் பலமுறை பாபெட்டுத் தமது இரத்தம் சந் தூருரென்று சொல்லக்கூடாது. Mis. 
தன்னப்பர் இதிலே சொல்லுஇழுப்போலே கர்த்தர் இரத்தஞ் சிர்துகற பூசையை ஒரே 
ஒருவிசைதான் நிறைவேற்றினார். இதைப்பற்தியே அர்ச். சின்னப்பர் Bos அதிகாரம் 
24-ம் வசனத்தில் என்றென்றைக்கும் குருத் துவமுள்ளவராயிருக்கிராொன்று தெளிவாய்க் 
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3. ஏனெனில் எந்தச் குருவும் காணி | கைக்கு இடம் தேடவேண்டியதில்லை 
க்சைகளையும் பலிகளையும் செலுத்தும் | யே. ப 
படி. நியமிக்கப்பட்டி ருக்கிறார்; ஆதலால் 
தாம் ஒப்புக்கொடுக்கும்படியான ஒரு |. 8. ஆனால் அண்டவர் அவர்களைக் 
பொருள் இவரிடத்திலும் ௮வசியமாய | கடித்து பின்வருமா று உரைக்கிறுரே. 
இருக்கவேண்டியது. எப்படியெனில் ஆண்டவர் சொல்லுக 

றதாவது: இஸ்ராயேல் கோத்திரத் 
4. Hosur இவா பூமியிலே இரு தாசோடும் யூதா கோத்திரத்தாரோ 

ப்பவரானால குருவாயிருக்திருக்கமாட் டும் கான் ஒரு புதிய உடன்படிக்கை 
ட்ரீ, ஏனெனில் வேதப்பிர மாண  யைச்செய்துமுடிக்கும் நாட்கள் இதோ 
படி காணிக்கைகளை ஒப்புக்கொடுக்க வருறெது. (எரே. 31-81.) 
வேண்டிய குருக்கள் ஏற்கனவே இருக் 
கரர்களே. 9, அவர்களுடைய பிதாக்களை எஜி 

௦. இவர்கள் பாலோக காரியங்க | ப்திலிருந்து மீட்டுக்கொண்டு வரும்ப 
ளின் சாயலுக்கும் நிழலுக்கும் ஊழி | டி.க்கு நான் அவர்களுக்குக் கைகொடு 
யஞ்செய்தார்கள், அப்படியே மோயி | த்த நாளிலே அவர்களோடு பண்ணின 
சன் கூடாரத்தைச் செய்து முடிக்கை | உடன்படிக்கையைப்போல் இது இரா 
யில் : மலையிலே உனக்குக் காண்பிக்கப் | து. ஏனெனில் அவர்கள் என் உடன் 
பட்ட மாதிரியின்படிக்கு நீ எல்லாவற் | படிக்கையில் நிலைக்கவிக்லை. ஆகை 

றையும் செய்யும்படி. பார்த்துக்கொள் | யால் கானும் அவர்களைப் புறக்கணித் 
என்று அவருக்குச் சர்வேசுரனால் ௮றி | தேன் என்று இப்படி. ஆண்டவர் சொல் 
விச்கப்பட்டது. (யாத். 25-40 ; அப். | லகிருர். 
7-14.) | 

. «10. லால் முக்காட்களுக்குப் 
6. இப்பொழுதோ, மென்மையான பின்பு இல்ராயேல் கோத்த த்தாரோ 

டு கான் பண்ணும் உடன்படிக்கையா 

க்கு இவர் எப்படி.ப்பட்ட மத்தியஸ்த | “அ: என்னுடைய eae il 
ராயிருக்றொரோ, அவ்வளவுக்கு மே | அவர்களுடைய மனதிலே பதித்து, 

' அவர்களுடைய இருதயங்களில் ௮வை 
| 

| 

    
வாக்குத்தத்தங்களால் உறுதியாக்கப் 
பட்டிருக்க மேலான உடன்படிக்கை 

இருக்க, ஊழியத்தை அடைக் க் எழுதுவேன். அப்போது சான் 
। அவர்களுக்குச் தெய்வமாயிருப்பேன்; 

7. முதல் உடன்படிக்கை குறை ! அவர்களும் எனக்குப் பிரறைகளாய் 
யறறதானால், இரண்டாம் உடன்படிக் இருப்பார்கள், 

  

4. இவர் மற்றவர்களைப்போல் உலகத் இலிருந்து வந்தவரும், உலகத்தில் நியமிக் 
கப்பட்ட ௮திகாரத்தின்படி. ஏற்பட்டவருமாயிருக் தால், குருப்பிரசா இயாய் இருந்திருக்க 
மாட்டார். ஏனெனில் பலிகளை ஒப்புக்கொடுக்கிறதற்கு லேவிகோத்திரச்தார் நியமிச்க 
ப்பட்டிருந்தார்கள். இவர் லேவிகோத்திரத்தைச் சேர்க்தவரல்லவே. 

5. பழைய ஏற்பாட்டிலிருக்ச குருத்துவமும் வெவ்வேறு தொழில்களும், பின்கால 
ங்களில் இறிஸ்துகாதரால் "இவ்வுலகத்தில் தமது யுத்த இருச்சபையிலும், பரலோகத்தில் 

| தமது ஓட்டோலக சபையிலும் நிதைவேற்ற இருந்தவைகளுக்கு அடையாளமும், முன்குறிப் 
புகளுமாகமாத்திரம் இருந்தன : அப்படியே கூடாரம் பரலோகத்துக்கு ௮டையாளமாயிருக் 
தீதி. 

8-8. இவ்விடத்தில் வேதப்பிரமாணம் அல்ல, ஆனால் பிரஜைகள் கண்டிச்கப்படுஇ 
Cp eer    
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11. அப்போது சிறியோர் முதல் 
பெரியோர்வராயில் சகலரும் என்னை 
அறிக்துகொள்வார்களாகையால், எவ 
னும் தன் சகோதரனுக்காவது, தன் 
அயலாலுக்காவது அ௮ண்டவரசை அறிந் 
அகொள் என்று போதித்துச் சொல் 
லமாட்டான். 

12. நான் அவர்களுடைய அக்கர 
மங்களை மன்னித்து, அவர்களுடைய 
பாவங்ககா இனிமேல் நினைக்கமாட் 
டேன். இவவிதம் காத்தார் சொல்லு 
இஜர். 

18. புதிய உடன்படிக்கையென்று 
௮வர் சொல்லுகிறதினால், முந்தினதை 
பழமையாக்கினார். பழைமையானதும் 
நாட்பட்டதும் அழிவுக்குக் கிட்டினதா 
யிருக்கிறது. 

9-ம்.   அதிகாரம். 

பழைய ஏற்பாட்டின் குருத் தவமும் பலவித 

பலிகளும் இறீஸ் தாதருடைய குருத் 
துவத்துக்கும் ஏக பலிக்கும் எவ்வளவோ 

ழ் த்தரமானவைகள் என்று விவரித் தக 
காட்டுகிறார். 

... 1, அன்றியும் முந்தின உடன்படிக் 
“கையானது ஆராதனைக்கடுத்த முறை 
"மைகளையும், பூலோகத்துக்கான பரிசு 
தீதி ஸ்,சல,ச்தையும் கொண்டிருக்ததெ 
-ன்பதூ உள்ளதுதானே. 

2, எப்படியெனில் முன் கூடாரம் 
ஒன்று செயயப்பட்டிருக்கது. அதின் 
முதற்பாகத்தில் கவர்க்குத் துவிளக்கும், 

| மேசையும் தேவசமுகத்து அப்பங்களு 
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னப்பட்டது. (யாத். 20-]1 ; 36-8.) 

38. இரண்டார் இனாக்குப்பின் பரிசு 
ததத்திலும் பரிசுத்தம் என்னப்பட்ட 
கூடாரம் இருந்தது. 

4. இதில் பொன் தூபக்கலசமும், 
எப்பக்கமும் தங்கத்தால் பொதியப்ப 
ட்ட உடன்படிக்கைப் பெட்டகமும், 
௮தினுள் மன்னா அடங்கிய தங்கப் பா 
தீதிரமும், அரோனுடைய அளிர்தத 
கோலும், உடன்படிக்கையின் கற்பல 
கைகளும் இருந்தன. (Coal. 16; 
எண்.10, 17-10: ந. இசா. 8-9.) .   . அதற்கு மேலே கிருபாசனத்தை 
தன்ம ம௫மையுள்ள கெருபின் FLD 
மனசுக்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. . 
இவைகள் ஒவ்வொன்றையுங்குறித்துப் : 
பேசுவதற்கு இது சமயமல்ல. 

6. இவைகளெல்லாம் இவ்வி sor es | 
அமைக்கப்பட்டிருக்க, குருக்கள் பலி ' 
களுக்கடுத்த முறைமைகளை நிறைவே. 
ற்றும்போது முன் கூடாரத்தில் எந்தக் : 
காலத்திலும் பிரவேசிப்பார்கள. | 

| 
3 ஆனால் இரண்டாம் கூடாரத்தில் , 

ருப்பிரசாதி ஒருவா்மட்டும் வரு 

அதக ஒருதரம் இரத்தத்தை ஏர். 
இிக்கொண்டு பிரவேசித்து, தாமும் பிர 
ஜைகளும் செய்த அறிவினப் பிழைக , 

க்காக அதை ஒப்புக்கொடுப்பார.. 

(யாத். 30-10; லேவி. 16-2.) 
  

4, இவ்விடத்தில் சொல்லப்பட்ட தாபக்கலசம் பரிச.த்தமென்னப்பட்ட இடத்துக்கு 

மூன் எப்போதும் தாபம் எரிந். துகொண்டிருக்த தூபப்பீடத்தைக் குறிக்கதெதென்ருர்சள், 
இத பரிசுத் தத்இலும் பரிசு? சமென்னப்பட்ட இடத் துக்கு அருகாமையிலிருக் ததால் அதை 

சீசேர்ர்த சாசவும் எண்ணலாம், அர்ச், சின்னப்பர் இவைகளைக் குதிப்பிட்டுப்பேசும்போ த;   அ.இல் இருக்தவைகளையும் அவைகளின் வெவ்வேறு உபயோகத்தையும் விசேஷ வகையாய்ச் | 
'சொல்றுரொரொழிய, அவைகள் இருந்த இடத்தை அநுணுச்சமாய்ச் சொல்லத்தேலற. 

| தில்லை. 
      கையக்.



  

    

(pb, உன்னதுமுமான கூடாரத்தின் 

எபிரேயர். 9-ம் .ு.இகாரம்.. 
  

. 8, இதினாலே அர்த முதல்கூடாரம் 
நிற்குந்தனையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக் 
ரச் செல்லும் வழி இன்னம் வெளியா 
க்கப்படவில்லையென்று இஸ்பிரித்துசா 
ந்துவானவர் குறிப்பாய்க் காண்பிக்கச் 
சிக்தமானார். 

9. அந்தக் கூடாரம் இந்தக்காலக்து 
க்கு ஓர் உவமையாயிருக்கின்றது. 5 
ன்படி ஒப்புக்கொடுக்கப்படுகிற சாணி 

க்கைகளும் பலிகளும் ஆரா தனை செய் 

இறவனை மனச்சாட்டியின் விஷயத்தில் 

உத்தமனாக்கக் கூடா தவைகளாயிருக் 

தன. 

10. ஏனெனில் ௮வைகள் சீர்திருத் 

தமாகிற காலம்வனாயில் கற்பிக்கப்பட் 
ட போஜனபானத்திலும், பலவித ஸ்கா 
னங்களிலும், சரீர சு.த்திகரிப்புகளிலும் '! 
அடங்கியிருக்தன. 

1]. கிதீஸ்தகாதரோவெனில் வரப் 
போகிற நன்மைகளின் பிரதான குரு 
வாகத் தோன்றி, (பழைய கூடாரத் 
தைப்போல்) இவ்வுலக சிருஷ்டிப்பா 
இய கைவேலையாயிராததும், விசால 

- வழியாய, 
| 

| 
t 
| 
1 

ே 

  

  

  

| 

தாமே சர்வேசுரனுக்கு ஒப்புக்கொடுத் 
ச கறீஸ்துகாதருடைய. இரத்தம் எவ 
வளவோ அதிகமாய் கம்முடைய மனச் 
சாட்டுகளைச் செத்தடிரியைகளினின்.று 
சுத்திகரிக்கும்! (1. @ar, 1-19; 1. 
௮௫. 1-7; காட். 1-5,) ப 

15. (கடவுளால்) அழைக்கப்பட்ட 
வர்கள் வாக்குத்கககம் பண்ணப்பட்ட 
நித்திய சுகந்தரக்தைப் பெற்றுக்கொ 
ள்ளும்பொருட்டு முந்தின உடன்படிக் 
கையின் காலதீஇலே நடந்த ௮க்கர மங் 
களைப் பரிகரிக்கும்படி ௮வர் ௮டைந்த 

மரணத்தால் புதிய உடன்படிக்கையின் 
மத்தியஸ்தராய் இருக்கிளுர். (3-25 ; 
கலா. 83-15.) 

16. எப்படியெனில் எப்போது மர 
ண சா தனம் உண்டாயிருக்கிறதோ, 
HOSE செய்தவனுடைய மரணமும் 
அவசியமாய் உண்டாயிருக்கவேணும். 

171. ஏனென்றால் மாணசாதனம் 
அதைச்செய்தவனுடைய மரணத்தால் 
உறுதிப்படுகிறது. மற்றப்படி அவன் 

உயிரோடிருக்குமளவும் அதற்குப் பல 
Hara gi. 

18. இதினிமிக்கமே முந்தின உடன் 
1.2. வெள்ளாட்டுக்கிடாய்கள், கன் ' படிக்கையும் இரத்தமில்லாமல் பிரதிஷ் 

| டை பண்ணப்படவில்லை. லறுக்குட்டிகள் இவைகளின் இரத்தத் 
தாடல்ல, தமதுசொர்த இரத்தத்தோ 

டே. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேச 
த்த, நித்திய இரட்சணியத்தை ஈமக் 
குப் பெறுவித்தார். 

18. வெள்ளாட்டுக்கெடொாய்கள்,காளை 
கள் இவைகளின் இரத்தமும், இட்டுப் 
பட்டவர்களின்மேல் தெளிக்கப்படுகிற 

இடாரியின் சாம்பலும், மாம்ச ௮௪. 
தத்தை நீக்கி, அவர்களைச் சுத்தப்படுத் 
அமானால், (லேவி. 10-15.) | 

14, காம் ஜீவர்தா கடவுளைச் சே 
விக்கும்படிக்கு இஸ்பிரீத்துசாந்துவி 
னால் மாசில்லாத பலியாகக் தம்மைத் 
    

109. எவ்வாறெனில் மோயிசன் வே 
தப்பிரமாணத்தின் கட்டகாகள் யாவை 
யும் சகல ஜனங்களுக்கும் வா௫ித்த 
பின்பு, 

20. காளைக்கன்றுகள், வெள்ளாட்டுக் 
கிடாய்கள் இவைகளின் இரத்தத்தைத் 
தண்ணீரோடு கலந்து, சிவப்பு ஆட்டு 
சோமத்தையும் ஈசோப்பையுங்கொண் 

டு அதைப் புஸ்தகத்தின்மேலும் சமஸ் 
தீ ஜனங்களமேலும் தெளித்து : சர்வே 
சரன் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட. 
உடன்படிக்கையின் இரத்தம் இதுவே 
என்னு, (யாத, 24-9.) | |
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௮1. அப்படியே கூடாரத்தின்மே 
லும், திருப் பணிமுட்டுகளின்மேலும் 

இரத்தத்தைத் தெளித்தார். 

29. அவ்வண்ணமே பிரமாணத்தின் 
படி. ஏறக்குறைய சகலமும் இரத்தத்தி 
னால் சுத்திகரிக்கப்படுகிறதொழிய இர 
த்தம் சிந்கப்படாமல் யாதொரு மன் 
னிப்பும் உண்டாகாது, 

23. ஆதலால் பாலோக காரியங்க 
ளுக்குச் சாயலாயிருந்தவைகளே இப்ப 
டிப்பட்ட பலிகளினாலே சுத்திகரிக்கப் 

படவேண்டி.யிருந்தால், பாலோக காரி 

யங்கள் இவைகளிலும் மேன்மையான 
பலிகளாலல்லோ சுதக்தமாக்கப்படவே 

ண்டியது. 

24. ஏனெனில் யேசுநாதர் கைவே 
லைப்பாடும் மெய்யானவைகளுக்குச் சா 
யலுமாக மாத்திரமிருந்த பரிசுத்த ஸ்த 
லங்களுக்குள் பிரவேசியாமல், இப் 
பொழுது நமக்காகச் சர்வேசுரனுடை 
ய சந்நிதியில் காணப்படும்படிக்குப் ப.ர 
லோகத்திலேயே பிரவே௫த்திருக்கி 

மூர், 

. 25. பிரதானகுரு ௮ர்கிய இரத்தத் 
| தோடு வருஷந்தோறும் பரிசுத்த ஸ்த 
| லத்தில் பிரவேசிக்கிறதுபோல், அடிக் 
| | கடி தம்மைப் பலியிடும்படி. ௮வர் பிர 
| , வேசிக்கிறதில்லை. 

26. அல்லாவிட்டால் உலக ஆரம்ப 
| முதல் ௮வா அடிக்கடி பாடுபடவேண் 

'டியதா யிருக்கும். இப்போ தோ வெ 

னில் இந்தக் கடைக் காலங்களில் தம் 

  
  

  

  

மைத்தாமே பலியிட்டு, பாவத்தை நிர் 
மூலமாக்கும்படி. ஒரேதரம் தோன்றி 
னார். (1. Oar. 10-11.)   21... மனிதர்கள் ஒசோதரம் மரிக்கவும் 
அதன்பின் நடு தீதீர்க்கப்படவும் தீர்மா 
னிக்கப்பட்டிருப்பது எப்படியோ, 

98, அப்படியே கிறீஸ்துநா தரும் 

அ நேசருடைய பாவங்களை நிரமூலமா 
க்கும்படி க்கு ஓசோதரம் பலியிடப்பட் 
டார். இரண்டாந்தரமோ தம்மை எதிர் | 
பார்.த்திருப்பவர்களுக்கு இரட்சகரா | 
கப் பாவமின்றித் தோன்றுவார், (௨. 
ரோ, ௦-9; 1. இரா. 8-18.) | 

      

| 
அதிகாரம். : 10-ம். 

புதிய ஏற்பாட்டின் ஒரே பலியால் சகல பா ' 

வமும் மன்னிச்சப்படுவசென்பது, 

1. வேதப்பிரமாணமானது மெய்யா. 
ன காரியங்களின் சாயலாக முதலாயி 
ராமல், வரப்போகிற நன்மைகளின் Bip | 
லாய் மாத்திரம் இருந்தபடியால், வரு 
ஷாவருஷம் தவராமல் ஒப்புக்கொடுக் 
கப்படுற ஒரேவித பலிகளினாலே (பீ. 
டத்தை) ௮ண்டிவருகிறவர்களை ஒரு 

' போதும் உத்தமராக்கமாட்டாது. 

2. உத்தமராக்குமானால், பலியிடுெ 
வர்கள் ஒரு தரம் சுத்தமாக்கப்பட்ட 
பின்பு இனிப்பாவமில்லையென்கிற மன 
ச்சாட்சி ௮வர்களுக்கு உண்டாயிருக் 
கும் என்பதினாலே, பலிகள் ஒப்புக்கொ 
டுக்கப்படுவது கின்றுபோ TORS Pe 

| 29. ஈமது - ஆண்டவர் சிலுவையில். "நிறைவேற்தின "இரத்சப்பலியால் ௨ உலக பாவக் , 
களின் நிவர்த்இக்குவேண்டிய சகலமும் ஏற்கனவே செய்திருப்பதால், இரும்பவும் அவர் மரி 

| த்து இரத்தஞ். திநஇப் பலிகொடுப்பவரல்ல, ஆனால் ௮ந்தப்பலியின் ஞாபகமாசவும், அதன் : 
| பலன் நமக்குக் இடைக்கும்படியாகவும் Hai தேவரற்கருணையில் எங்கும் எர்காளும் இரத் | 
தீம் சந்சாத பலியாகத் தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொடுக்கிருர் என்பது சத்தியம். 

20. கடைசிக்காகம்;$-- 
பின், இர்சச் கடைசிக்காலத் 

தியில் இயல்வேதமும், ௮. சன்பின் வரிவேசமும் வழங்னெ. | 
ல் இறீஸ் சவேசமாகிய அருள்வேதம் கொடுக்கப்பட்ட ன: 

இதற்குமேல் ஆண்டவரால் வேதே வேசம் கொடுக்கப்படாதென்று காட்டும்படி, அருள் 
வேத. காலத்தை உலகங்களுக்குக் கடை(க்காலமென்று சொல்வியிருக்கெ து. | 
   



  

598 

8. ஆனால் பலிகள் நடப்பதினால் பா 
வம் உண்டென்று வருஷாவருஷம் நி 
னைப்பூட்டப்படுகிறது. 

4, ஏனெனில் காளை, வெள்ளாட்டுக் 
இடாய் இவைகளின் இரத்தத்தினாலே 
பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவது முற்றும் 
கூடாத காரியமாமே. 

9. இதினிமித்தம் ௮வார உலகத்தில் 
பிரவே௫க்கும்போது சொல்லுகிறதா 
வது: நீர் பலியையும் நைவேத்தியக் 
தையும் விரும்பாமல், எனக்கு ஒரு சரி 
ரத்தைப் பொருத்தினீர். (சங். 80-7.) 

  

6. பாவத்துக்குப்பரிகாரமாகச் தகனப் 
பலிகள் உமக்குப் பிரியப்படவில்லை.   

7. அப்பொழுது எனனைக்குறித்து 

புத்தகத்தின் ஆரம்பத்தில் எழுதியிருக் 
றதபோல் : சர்வேசுரா, உம்முடைய 

சித்தக்தின்படியே செய்ய இதோ வரு 
கிறேன் என்.நறுசொன்னேன் என்கஞரா். 
(சங, 39-8.) 

8, வேதப்பிரமாணத்தின்படி. செலுத் 
தப்படுகற பலிகளைக்குறித்து : பலிக 

| ளையும் நைவேத்தியங்களையும் பாவத் 

, தக்காகத் தகனப்பலிகளையும் நீர் விரும் 
பினதுமில்லை். அவைகள் உமக்குப் 

  

      

எபிரேயர் 10-ம் ௮திகாசம், 

பிரியப்பட்டதுமில்லை என்,று முந்தச் 
சொல்லி, அதற்குப்பின் : ட 

0, சர்வேசுரா, உம்முடைய இத்தத் 
தை நிறைவேத்றுகிறதற்கு இதோ வரு 
இறேன் என்று சொன்னாரோ, ஆகை 
யால் பிந்தின பலியை ஸ்தாபிக்கும் 
படி, முரந்தினகை நீக்கப்போடுகிரர் 
என்க, 

10. அந்தச் இத்தத்தின்படி யேசுக் 
இறீஸ்துநாகருடைய சாரத்தை ஒரு 
தரம் ஒப்புக்கொடுத்ததினாலே காம் பரி 
சுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். 

11. அன்றியும் எந்தக் குருவும் தன் 

குருத்துவத் தொழிலை கிறைவேற்த 
அனுதினமும் தயாராயிருந்து,ஒருபோ 
தும் பாவத்தை நிவிர்த்திக்கக் கூடாத 
ஒரோவகைப் பலிகளை அடிக்கடி செலுத் 
துகிறார். (எபி. 8-3 ; 9.9.) 

12. இவசோ பாவங்களுக்காக ஏக 
பலி ஒன்றைச் செலுத்தி, என்றென் 
றைக்கும் சாவேசுரனுடைய வலதுபா 
ரிசத்தில் உட்கார்ந்து, 

19. இனித் தம்முடைய சத்துருக் 
கள் தமக்குப் பாதப்படியாகப் போடப் | 
படும் வணாயில் காத்திருக்கிரூர், (சங், 
109-2.) 

  

7, புத்தகத்தின் ஆரம்பத்தில் எழுதியிருக்றெபடியே என்பதின் அர்த்தமாவது: 

யப்படக்கூடாத சாரியமாமே, 

  

      

இரட்சகர் வருவாளொன்று ஆதஇத்தாய் தகப்பனுக்கு ஆதியிலே வார். த்தைப்பாடு கொடுத்த 

படியே இதோ இப்போது வருகறேனென்று அர்த்தமாம். 

10. காளைகள், வெள்ளாட்டுக்டொய்கள் இவைகளின் இரத்தம் சர்வேசுரனுக்குப் பிரி ! 
பழைய ஏற்பாட்டிலே கற்பிக்கப்பட்டிருந்த அப்ப 

டிப்பட்ட பலிகள் யேசுசாதர் கபாலமலையிலே செலுத்தவேண்டியிருக பலிக்கு அடையா 
ளமாயிருந்ததொழிய, அவைகளால் யாதொரு பாவப்பரிகாரமும் ஆகத்.தக்க தில்லை. ஆகை 
யால் அர்ச். சன்னிமரியாயின் திரு உதரத்தில் சுதனாமெ சர்வேசுரன் மனுஷ சுபாவத்தைத் 

| தரித்துக்கொண்டவுடனே தம்முடைய பிதாவை நோக்க: என் பிதாவே, தேவரீர் பழைய 
| ஏற்பாட்டிலே கற்பித்த மிருகங்களின் பலிகள் தேவாீருக்குப் பிரியப்படவில்லை. 
| லே தேவரீருடைய திக்கு யாதொரு பரிகாரமும் மனுக்குலச்தோருக்கு யாதெ 
யோசனமும் உண்டாகவில்லை. ஆனால் தேவீீர் எனக்கு ஒரு சரீரத்சைப் பொருத்இனீர், 

தேவரீருடைய சத்தத்தை நிறைவேற்றவும், மனுஷீர்களுடைய பாவங்களுக்காக என் 
இரத்தத்தைச் ந்த உத்தரித் துத் தேவரீருடைய நீதிக்கு யோக்கியமான பரிசா ரஞ்செய்ய 
வும் இதோ ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் என்று பிரார்த்திக்தார். பிசாவாயெ சர்வேசுரனும் 
தமது இருச்சுதனுடைய விண்ணப்பத்தைக் கையேத்றுக்கொண்ட இனால் அவருடைய இரு 

| இரத்தப் பலியினாலே சாம் கழுவப்பட்டு, பரிசுத்தமாக்சப் பட்டிருக்கிறோம் என்றர்த்தமாம், 
et tg வவயஸலை 
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14. ஏனெனில் அந்த ஏக பலி ஒன் | 22. அூர்மனச்சாட்சி நீங்க, தெளிக் 
இினால் அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்களை என் | கப்பட்ட இருதயங்களும் பரிசுத்த ஜல 
நென்றைக்கும் உத்தமராக்கினார், தீதால் சுழமுவப்பட்ட சரீரமும் உள்ள 

பட oo வரகளாய்ப் பூரண விசுவாசத்தோடும் 
| 15. இதைக்குறித்து இஸ்பிரீத்து உண்மையான இருதயத்தோடும் ௮வ 
சாற்துவும் ஈமக்குச் சாட்சிசொல்லுக | ஈட ௮ண்டிப்போவோமாக, (எபே. 
(ரீ. எப்படியெனில் : 5-26.) 

16. 66 காட்களுக்குப்பின் கான் 
அவர்களோடு பண்ணும் உடன்படிக் 
கை இதோ௭என்றபின்பு கர்த்தர் சொல் 
வதாவது: என்னுடைய பிரமாணங்க 
ளை கான் அவர்களுடைய இருதயங்க 
ளிலே பதித்து, ௮வைசளை அவர்களு 

டைய மனதிலே வரைவேன். (எரே, 24. பரம அன்புக்கும் தற்கிரியைகளு 91-81; எபி, 8-8.) க்கும் ஈமக்குக் தூண்டுதலுண்டாகும் 

17. அவர்களுடைய பாவங்களையும் | படி ஒருவரை ஒருவர் கவனிப்போ 
அக்கிரமங்களையும் இனி ஒருபோதும் | மரக, 
நான் நினைக்கப்போடுறதில்லை என் இ க ய ட ட ட்ட... , ; | 20. சிலருக்குத் துர்வழக்கமாய் இரு 
ச க்கிறதுபோல் நாம் சபைக்கூட்டத்தை 

18. பாவம் எப்பொழுது மன்னிக் விட்டுவிடாமல் ஒருவரை 'ஒருவர் தே 

கப்பட்டதோ, இனிப் பாவத்துக்காகப் | றறுவோமாக, ௮ந்த மகா காள் எவ்வ 
பரிகாரப்பலி கடையாதே, ளவுக்குகெருங்கக் காண்பீர்களோ அவ் 

டட. ,,। வளவுக்கு ௮இகமாய் இவ்விதஞ் செய் 
19. ஆகையால் சகோதரரே, இறீஸ் யுங்கள். (எபி, 09-98.) 

துகாதருடைய இரத்தத்தைக்கொண்டு 
பரிசுத்த ஸ். தலங்களில் பிரவேசிப்பதற் 
கான ஈம்பிக்கையும், 

25. ஈம்முடைய ஈம்பிக்கையை வெ 
ளிப்படுத்துவதில் தத்தளியாமல் நிலை 
நிந்போமாக; (ஏனெனில் வாக்குத்தத் 
தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவரா 
பிருக்கிரார்.) 

  
20. ஏனெனில் சத்தியத்தை அறி 

யும் அறிவை காம் கைக்சொண்டபின்பு 

மனதாரப் பாவஞ்செய்வோமாகல், பா 
வப்பரிகாரமான வேறொரு பலி (ஈமக் 

குக்) கிடையாதே. (எபி. 6-1.) : 

20. அவருடைய சரீரமாகய இரை 
யின்வழியாய் அவர் நமக்குத் இறந்த 
புதிதும் ஜீவியர் தருவதுமாயெ மார்க்க 

a 27. பயங்கரமான கஈடுத்தீர்வைக்கு 
21. சர்வேசுரனுடைய வீட்டுக்கு எதிர் பார்த்தலும், விரோஇகளைப் பட் 

அதிகாரியான அிகுருப்பிரசாதியும் | சக்கப்போகற கோபாக்கனியுக்தான் 
நமக்கு உண்டா யிருக்க, உண்டாயிருக்கும். 

          
14, இந்த Cn பலியைக்குதித்து 7-ம் ௮இகாரம் 98-ம் வசன,த்இலே வைக்கப்பட்டி, 

ருக்கிற வியாகயொனத்தைக் காண்க, 

(8. ஞானஸ்கானத்தால் பாவச் துக்குப் பூரண மன்னிப்பு உண்டாவதினால், அதுக் 
காகப் பாவ நிவாரணப் பலிகொடுப்பது அவசரமாயிராது. ஞானஸ்நானத்துக்குப் பின் 
உண்டான பாவங்களுக்கு நமது ஆண்டவருடைய மரணத்தின் சக்தியால் மாத்திரம் நிவார 
ணமாஇறபடியாலும் அதுவும் ஏற்கனவே ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டிருப்பசாலும் வேறே ஒரு 
புதுநிவாரணப்பலியும் ௮வசரமாயிராதென்ப.து இனிப் பாவத்துக்குப் பலியிராது என்ப 
துக்கு அர்த்தமாம். ப | 
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98. மோயீசனுடைய பிரமாணத்தை | '86. ஆதலால் மிகுந்த சம்பாவனைக்கு 
மீறுறெவன் சற்றும் இரக்கமடையாமல், | ஏதுவான உங்கள் ஈம்பிக்கையை இழக் 

இரண்டு மூன்று சாட்சிகளின் வாக்கு | துபோகாதேயுக்கள், ட 

முறத்தால் eae (உபா, 17-01" 36, சீங்கள் தேவ சத்தத்தை நிறை 
வேற்றி, வாக்குத்தத்தத்தைக் கைக் 

29. அப்படியானால் தேவ ௬.தனைக் கொளளும்படியாகப் பொறுமை உங்க 

காலின்2ழ் மிதித்துத் தன்னைப் பரிசுத் ளுக்கு ௮வசரமாயிருக்கின்றது. 
தப்படுத்தின உடன்படிக்கையின் இரத் 37. இன்னும் இருப்பது சொழ்பக் 

தத்தை அசுத்தமென்றெண்ணி, வரப் காலம், வரவேண்டியவர் வருவார், 
பிரசாத இஸ்பிரித்லுவுக்கு ௮வமானஞ் தாமதம்பண்ணார். 
செய்கிறவன் எத்தனையோ அதிக 
அகோரமான ஆக்கினைகளுக்குப் பாத் 
இரவானாயிருப்பானென்று நினைக்கற 
கள்? 

88. என் நீதிமான் விசுவாசத்தின 
லே பிழைப்பான். அவன் அதைவிட் 
டுப் பின்வாங்குவானாகில், என் ஆத்து 
மம் அவன்மேல் பிரியங்கொள்ளாது 

80. எனெனில் பழிவாங்கல் என் ! ஏன்று எமுதியிருக்மெதே. (அபகூக். 

காரியம், பதிலளிப்பதும் ஈஉான் தான் | 91: உரோ, 11-17: கலாத், 39-11.) 

என்று சொன்னதும், மீளவும் கர்த்தா | 0 நாமோ கேட்டுக்க பறவாய் 

தம்முடைய ஜனங்களை ஈடுத்தீர்ப்பாரெ | 9 ou. மம கேட்டுக்கு வதுவாயப 

ன்று சொன்னதும் யார் சான்று அறி | பின்வாங்குகிற பிள்ளைகளாயிராமல், 

வோம். (உபா, 32-35 ; e Gar. 12- | ஆதம். ஈடேற்குத்துக்குரிய விசுவா 

19.) சத்தைக் கைப்பற்றுகிற புச்திராயிரு 
க்கிரோம். 

31. ஜீவந்தா கடவுளின் கையில் வி ப 
(ag பயங்கரமான காரியம். 

      
| 11-ம். அதிகாரம், 

92. நீங்கள் உங்கள முந்தின நாட்க | விசுவாசமானது என்னவென்று சொல்லி, 
ளை நினைத்துக்கொளளுங்கள. ப் | விசுவாசத்தினால் பிதாப்பிதாக்கள் செய் 
போது நீங்கள் தெளிவடைந்து உபத்து |: த அதிசயமான இரியைகளையும் பட்ட 
ரவங்களின் பெரும் போராட்டத்தைச் | பாடுகளையும் வர்ணிக்கிருர். 

ச௫த்திர்களே. 1. விசுவாசமானது சாம் ஈம்பிக் காத் 

38. ஒரு பக்கத்தில் நிந்தைகளிலும் | திருக்கவேண்டியவைகளின் அடிநிலை 
உபத்தரவங்களிலும் பார்க்தெவர்களு | 4ம், காணப்படா தவைகளின நிச்சயிப் 

க்கு வேடிக்கையானீர்கள். மற்றொரு புமாயிருக்கின் றது. 

பக்கத்தில் அப்படிப் பாடுபட்டவர்க | 9, இந்த விசுவாசத்தின் நிமித்தம் 
ளுக்கு நீங்களும் கூட்டாளிகளானீர் | நமது முன்னோர்கள் நற்சாட்சியம் பெ 
கள. ற்முர்கள, 

    

54. எப்படியெனில் விலங்கடப்பட் 2. விசுவாசத்தினாலே காணப்படா 
டவர்களுக்கு நீக்கள் மனதிரங்னெது தவைகள் காணப்பட்டவைகளாகும் 
மன்றி, ௮௧ 5 த தமமும் நிலைபெற்றது | படி, சர்வேசுரனுடைய வார் த்தையினா 
மான ஐசுவரியம் உங்களுக்கு உண்டெ | லே உலகங்கள் அமைக்கப்பட்டன வெ 
ன்று அறிந்து சந்தோஷமாய் உங்கள் | ன்றும், அதரிசனமானவைகள் தரிசன 
ஆஸ்.இகளையும் கொள்ளையடிக்க விட்டீர் | மாயிற்றென்றும் விசுவாசத்தினால் ௮றி 
கள். இரோம்.     
  

 



  

எயிரேயர். 11-ம் அகாரம். 

  

  

4, பேல் தன் விசுவாசச்தினாலே 
காயினுடைய பலியிலும் ௮இக மேன் 
மையான பலியைச் சர்வேசுரனுக்கு 
ஓப்புக்கொடுத்தான். சர்வேசுரன் 
அவனுடைய காணிக்கைகளைக்குறித் 

அச் சாட்டு கொடுத்ததினாலே, அவன் 
தன் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் ஆனா 
னென்று நற்சாட்சியம் பெற்றான். Mal 
ன் மரித்திருந்தும்,௮வனுடைய விசுவா 
சத்தின்வழியாய் இன்னும்பேசுகிறான். 
(ஆதி. 4-4; மத், 23-35.) 

2. விசுவாசக்னொலே ஏனோக்கென் 
பவன் மரணத்தைக் காணாதபடி எடுத் 

துக் கொளளப்பட்டான். சர்வேசுரன் 

௮ வனை எடுத் அக்கொண்டதினாலே கண் 
ணுக்குத் தெரியாமல் போனான். ஏனெ 

னில் ௮வன் எடுபடுவதற்குமுன்னமே 
கடவுளுக்கு உகந்தவனென்று நற்சாட் 
சியம் பெத்றிருக்தான். (அதி. 5-24 ; 
பிர. 44-10.) 

0, விசுவாசமில்லாமல் சாவேசுரனு 

க்குப் பிரியப்படவே கூடாது. ஏனெ 
னில் சா வேசுரனை அண்டிப்போகிற 
வன் ௮வர் உண்டென்றும், ௮வர் தம் 
மைத் தேடுறெவர்களுக்குப் பதிலளிக | 
இறவாொன்றும் விசுவ௫க்கவேண்டும். 

7. விசுவாசத்தினாலே கோவா என் 

பவன் தான் இன்னும்காணதவைகளைக் 
குறித்து எச்சரிக்கப்பட்டு, பயத்தோ 
டே தன் குடும்பத்தின் இரட்சணியக் 

      

அத்சாலே உலகத்தைச் குற்றமுள்ள 
தென்று தீர்த்ததுமன் தி, விச்வாசத்த 
னால்.உண்டாகிற நீதிக்குச் சுதந்தரவா 
ளியாக ஏற்படுத்தவும் பட்டான். (ஆதி. 
0-14; பிர.44:17,). ட 

8. அபிரகாமென்று ௮மைக்கப்பட் 
டவன் தான் சுதர்சரமாகப் பெற்றுக் 
கொள்ளவேண்டியிருக்த ஸ்தலத்துக்கு 
ப் போகும்படி விசுவாசத்தினாலே கீழ்ப் 
படிந்து, சான் போகிற இடம் இன்ன | 
தென்று அறியாமல் புறப்பட்டுப் போ 
னான். (அதி. 12-11.) 

9. விசுவாசத்தினாலே ௮வன் வாக் 

குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே 

அர்நியசேசத்தில் இருந்தாற்போல் 
சஞ்சரித்து, அக்க வாக்குத்தத்தத்துக் 
கு உடன்சுதந்தரராகிய ஈசாக்கோடும் 

யாக்கோபோடும் குடிசைகளிலே குடி 

யிருந்தான். 

1). ஏனெனில் ஸ்திரமான ௮ஸ்தி 

வா ர்த்தோ டே சரவேசுரனாலே உறபத் 

| தியாக்கப்பட்ட ஈகரத்துக்காக ௮வன் 

காத்திருந்தான். 

11. மலடியான சாராள் தனக்கு 
வயதுகாலமாய்விட்டாலும், கர்ப்பந்தரி 
க்கும்படியான சக்தியை விசுவாசத்தி 
னாலே பெற்றுக்கொண்டாள். ஏனெ 
னில் வாக்குத்தத்தஞ்செய்தவர் பிரமா 

. ணிக்கமுள்ளவரென்று விசுவசித்தாள். 
அக்காக ஒரு பேழையைச் சமைத்து, (ஆதி. 17-19.) 

  
... 4, பேறும் ஆபேலைப்போல் விசுவாசத்தோடே மரித்த சகலமான அர்ச்செிஷ்ட 

  

  

  வர்களும் உலகத் துக்கு மரிச்சாலும், சர்வேசுரணிடச் இல் ஜீவியர்களாயிருந்து, ச௩்கள் சுகர் த 
மாதிரியினாலே மனிதர்களுக்கு இன்னம் பேசுகிருப்போல் படிப்பினையாயிருக்கறார்கள். 
மேலும் ஆபேலுடைய இரச்தம் ஆண்டவரைகோக்குப் பழியென்று கூப்பிட்ட இனால், பாவி 
களுக்குப் பயமுறுத்இப் பேசுகிற துபோவிருக்கற து. 

7. காணப்படாதவைகளேதெனில், சலப்பிரளையந்தான். அதைப்பற்றி அவருக்கு 
அதிவிக்கப்படுகிறபோது அது வர இன்னும் 100-வருஷ்காலமிருர் சது, அப்படியே அது 
வருமென்று விசுவாரிக்து முஸ்இப்புப்பண்ணினார், 

1, சர்வேசுரனாலே சட்டப்பட்ட மோட்சமாயெ பரம எருசலேமுக்குச் சேருவோ 
மென்று விசுவாசித்து அபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்பவர்கள் இவ்வுலகத். திலே வீடு 
களையும் பட்டணங்களையுங் கட்டாமல், ௮ர்நியரைப் போலவும் வழிப்போக்கரைப் போல 
வும் கூடாரங்களில் சஞ்சரித்து வந்தார்கள். ப 
ததை 

வட 

76 
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12, அப்படியே செத்தாற்போலிரு 
ந்த ஒருவனிடத்திலிருந்து வான ஈட் 
சத்திரங்களைப்போல் ஏராளமாகவும் 
கடற்கரை மணலைப்போல் எண்ணித௩த 
வர்களாகவும் பிள்ளைகள் உற்பத்தியா 

ஞர்கள். (உரோ, 4-19.) 

13. இவர்கள் எல்லாரும் வாக்குத் 
தத்தங்களை அ௮டைந்துகொள்ளாமல், 
அவைகளைச் தாரத்தில்கண்டு வாழ்த்தி, 
தாங்கள் பூலோகத்திலே பாதே௫களும் 
அரந்நியருமென்று வெளிப்படுத்தி விசு 
வாசத்தோடு மரித்தார்கள். 

14. இப்படி வெளிப்படுத்துகிறவா 
கள் தங்கள் சுயதேசத்தை காடிப்போ 
இறதாகத் தெரியப்படுத்துகிடுர்களே. 

15. தாங்கள் விட்டுவர்த தேசத்தின் 

பேரிலே அவாகளுக்கு எண்ணமுண் 

டாயிருக்ததானால், அவவிடத்திற்குக் 

இரும்பிப்போவதற்கு அவர்களுக்குக் 
காலமிருந்ததே: 

16. ஆனால் அவர்கள் காடினது மே 
லான தேசமாகய பாலோகமல்லோ. | 
அதைப்பற்றிக் கடவுளும் தாம் அவர் 
களுடைய கடவுளென்று அழைக்கப் 
படக் கூச்சப்படவில்லை. ஏனெனில் 
௮வசே அவர்களுக்கு ஓர் ஈகரத்தை 
ஆயத்தம்பண்ணினார். 

17. ௮பிரகாம் சோதிக்கப்பட்ட 
போது விசுவாசத்தினாலே ஈசாக்கைப் 
பலியிட்டான. (ஆதி. 99-1; பிர, 

44-21.) 

18. னால் ஈசாக்கினாலே உனக்குச் 
சந்ததி உண்டாகுமென்று HA gs (HF 
சொல்லப்பட்டிருக்ததே. வாக்குத்தத் 
தத்தைப்பெற்றிருக்க ௮ர்த ஏக சு தனை 
யே அவன் ஓப்புக்கொடுத்தான், (ஆதி. 
21-12; உரோ. 9-7.) 

  
        பவட eA Lon Ae வகி வ வவைபவல பவவவவகவைகவ ஸ்கைதவ்ய வம் 

12. அ௮பிரகாமென்பவர் வயது சென்ற, புத்திரசந்தானம் உண்டாவதற்குக் காலக் 

கடர்துபோய், சாவுக்குக் இட்டினவராயிருக்கையில் : உனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கு 
மென்று சர்வேசுரன் அவருக்குச் செய்த வார்த்தைப்பாட்டை விசுவாசித்த, வானத்தின் 

நட்சத் திரங்களுக்கும் கடற்கரை மணலுக்கும் ஒப்பாக எண்ணில்லாத புத்திரர்களுக்குத் 

தகப்பனானார். அந்தப் புத்தர்கள் இஸ்ராயேல் புத்தர் மாத்தாரமல்ல, ௮வரைப்போல் 

மெய்விசுவாசத்தைக் கொண்டிருக்கிற சகலமான விசுவாசிகளும் அவருக்குப் புத்திரர்க 

ளென்று அறியவும், 

16. பிதாப்பிதாக்கள் வாக்குத்தத்த பூமியாகிய மோட்சபாக்கியச்தை மரித்தவுடனே 

அடைக் துகொள்ளவில்லை. யேசுகாதர் மரித்து உயிர்த் தப் பரலோகச்இற்கு எழுந்தராளும் 

போது அவர்களுக்கு மோட்சத்தைச் இறந்தார். ஆனால் அவர்கள் ௮தை விசுவாசமென் 

ஜெ கண்ணாலே தூரத்தில் நின்று தரிசித்தாற்போல் ௮ந்தப்பார்வையால் அ௮சமடழ்ர் த, 
அதை ஆத்து அழைத்து, இப்பூவுலகத்தில் தாங்கள் பரதேசிசளென்றும், வழிப்போக்க 
சொன்றுஞ் சொல்லிக்கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் தங்களை வழிப்போக்சொன்று சொல் 
லுறெவர்கள் தங்கள் சொந்தத் தேசத்தை காடுறவர்களென்றல்லோ சொல்லவேண்டும். 
அப்படியிருக்க அவர்கள் காடினது எக்தத்தேசம்? ௮வர்கள் விட்டுவந்த கானான் தேசமோ? 
அல்ல. ஏனெனில், ௮இன் மேல் அவர்களுக்கு நாட்டமாயிருந்தால், தங்கள் ஆயுசுகாலத் 
திலே அவ்விடத்தற்குத் இரும்பிப்போயிருக்கலாமே, ஆனால் அவர்கள் விசுவாசத்திஞெலே 
மோட்சச்இன்மேல் காட்டமாயிருந்தார்கள். ஒகையால் சர்வேசுரனும் தம்மை அபிரகாம், 
ஈசாக்கு, இயாச்கோபுடைய தேவனென்று சொல்லக் கூச்சப்படா இருர்த துக்தவிர அகர் 
களுக்கும் அவர்கள் விசுவாசத்தைப் பின்சென்று கடக்கும் அவர்களுடைய புத்ிரர்சளுச் 
கும பரம எருசலேமாகய மோட்ச நகரத்தை ஆயத தம்பண்ணினார். 
  

    
  

   



எபிரேயர் 11-ம் அதகொரம். 
  

19, அகையால் அவனைச் சர்வேசுர 
ன் மரி Berfahery உயிர்ப்பிக்க வல் 
லவன்.று அவன் எண்ணியிருந்தான். 
அப்படியே அவனை ஒரு உவமானமாக 
வும் பெற்றுக்கொண்டான். 

20. விசுவாசத்தினாலே ஈசாக்கு பின் 
வருங்காரியங்களை முன்னோக்கி யாக் 

' கோபையும் ஏசாவையும் ஆசீர்வதித் 

தான். (ஆதி. 27-97.) 
  

21. விசுவாசத்தினாலே யாக்கோபு 

குமா oa ஒவவொருவளணாயும் ஆசீர்வதி 

பிடித்து நமஸ்கரித்தான். (௮. 40- 
15; 47-31.) | | 

22. யோசேப்பு சாகும் வேளையில் 
இஸ்ராயேல் புத்திரர் எஜிப்துத்தேச 
ததைளிட்டுப் புறப்படவார்களென்ப 
தை விசுவாசத்தினாலே முன்னதாக ௮ 
நிலித்து, தன் எலும்புகளைக் குறித்தும் 
கட்டளையிட்டான். (அதி. 60-28.) 

23. மோயீசன் பிறந்தபோது gal 

ன் அழகுள்ள பிள்ளையென்று அவனு 
டைய தாய்தந்தையர் கண்டு, இராஜா 
வுடைய கட்டசைக்குப் பயப்படாமல், 
விசுவாசத்தினாலே மூன்றுமாதம் ௮வ 
னை ஒளித்தூவைத்தார்கள். (யாத். 2-2; 

  

  

~
—
—
—
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  த்து, ௮வன் செங்கோலின் முனையைப் | 1-17.) 

10. சசாக்இன் வழியாய்த் தமக்குச் சந்சதியண்டாகுமென்று அபிரகாம் சர்வேசுர 
"னாலே வாக்குத்தத்தம் பெற்றிருந்தாலும், செத்சவனை முதலாய்ச் சர்வேசகுரன் மரித்தோரி 

. விருந்து உயிர்ப்பிக்க வல்லவராயிருக்கறதினால் தன் குமாரனைப் பலியிட்டாலும் wis 
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுமென்ற: அவர் விசுவாசித்து, அந்தச் குமாரனைச் சர்வேசுரனுக 
குப் பலியிடப் பின்வாஙகெவரல்ல, அ௮ந்ச விசுவாசத்துக்குச் சம்பாவனையாகத் தன் 
குமாரனை உயிருள்ளவனுமாய்ட் பெரிய தேவரகரியத் துக்கு அடையாளமுமாய்க கையேத் 
௮க்கொண்டார். இந்த அடையாளம் ஏசென்னால் அ௮பிரகாமுடைய ஏககுமாரனாயெ 
ஈசாக்சென்பவர் தம்முடைய பலிக்கு வேண்டிய விறகைச் சுமந்துகொண்டு ஒரேப்பு 
என்னும் மலையுச்சிமட்டுஞ் சென்றபோது சிலுவையைச் சுமந்து அதிலே ௮றையுண்டு மரி 
த்து தம்மைத் தாமே பலியாக ஓப்புக்கொடுத்த சர்வேசுரனுடைய ஏசகுமாரனாஇிய யேசுக் 
இறீஸ் தராதருக்கு ௮டையாளமாயிருந்தார். மரணசத்தினின்.று உயிரோடே அபிரகாமுக்கு | 

| ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட ஈசாக்கு சிலுவையிலே மரித் தத் த௲னபலியான பிறகு மூன்றாம் ! 
நாள் உயிர்த்து.த் தம்முடைய பீ தாவின் ௨லதபாரிசத்தில் சேர்ந்த யேசுகாதருக்கு அடை 
யாளமாயிரர்சார். 

21. ஈசாச்சைப்போல் யோசேப்பும் யேசுநாதருக்கு தர் ௮அடையாளமாயிருச்சார் 
எப்படியெனில் ௮வர் தன் சகோதரரால் விற்கப்பட்டு, அவருடைய  வஸ்இரம் ள் செம்மதி 
யாட்டின் இரத்தத்தில் துவைக்கப்பட்டு, எஜிப் துதேசத் துக்குக் கொண்டுபோகப்பட்டு 
௮ரியாயமாய்க் குற்றஞ் சாட்டப்பட்டுச் சிறையிலேயே அ௮டைக்கப்பட்டபின்பு ௮திலி 
ருந்து மிகு்த மமமையோடே எஜிப்து தேசத்துக்கு இரட்சகனாசவும் எஜிப்தாரை போஷி 
த்த தகப்பனாகவும் பாரவோன் இராஜாவாலே ஏற்படுத்சப்டட்டதுபோல், யேசுநாத௱ம் 
தம்முடைய சஷனாயெ யூதாசால் யூதர்களுக்கு விற்கப்பட்டு, கட்டுண்டு அகியாயமாய்க் 
கத்தஞ்சாட்டப்பட்டு ச். ஐக் சல்லறையில் அடக்கம்பண்ணப்பட்ட பிறகு ௮திலே 

  

| 

| 

| தன் மாரணவேளையில் யோசேப்பின் 

| 
| 

| 
| 
| 

| 

ன்று ஒட்டோலகமாய் உயிர்த்தெழுந்து உலக இரட்சகராகவுக் தம்முடைய பிரஜை 
களைத் தேவற்கருணையைச்கொண்டு போஷிக்ிெவராசவும் பிதாவாகயெ சர்வேசுரனாலே 
ஏற்படுத் சப்படுவாரொன்று யாக்கோப்பென்பவர் காட்சியில்கண்டு யோசேப்பென்பகரு 
டைய செங்கோலின் நுணியை ஈமஸ்கரிக்கும்போது ௮ர்தச் செங்கோலுக்கு ௮டையாளமா 
யிருந்த யேசுகாதருடைப நித்திய அரசை வணங்கினார் என்று அர்த்தமாம். 

22, யோசேப்பென்பவர் மரிக்கும்வேளையில் தம்முடைய சகோதரர்களை அழைத்து: | 
இனி வருங்காலச்தில் இத்சேசக்சைவிட்டு உங்கள் பு.த்இரர்கள் வாக்குச் கத் தத்தன் பூமி 
க்குப் புறப்படுவார்கள்) அப்போது என் சரீரத்தின் எலும்புகளை இங்கே விடாமல் கூடக் 
கொண்டுபோக வேணுமென்று அவர்களுக்குக் சற்பித்தாொன்ற: அர்த்தமாம்,       
  

  

 



  on எபிரேயர் 11-ம்: Sarat. 
  

94, மோமயிசன் என்பவன் பெரியவ 
ஞானபிறகு விசுவாசத்தினால் தான் 
பாரவோனுடைய மாரத்திக்கு மக 
னாயிருக்கவேண்டியதில்லை என்று, 

95. அகித்தியமான பாவசந்கோல 
ங்களை ௮. நுபவிப்பதிலும், சர்வேசுரனு 
டைய ஜனங்களோடு துன்பப்படுவதே 
தாவிளையென்று தெரிக்துகொண்டு, 

20. எறஜிப்தாருடைய பொக்கிஷங் 
களிலும் கறீஸ்துநா தருடைய அ௮வமா 
னங்களை அதிகப் பெரிதான இரவிய 
மாக எண்ணினான். ஏனெனில் இனி 
வரும் சம்பாவனையை கோக்டுக்கொண் 
டிருந்தான். 

27. விசுவாசத்தினாலே ௮வன் ௮5 
ர்சனனாத் தரிசித்தாற்போல் உறுதி 

் யாயிருக்து, இராஜாவுடைய கோபாக் 

னைக்கு அஞ்சாமல், எஜிப்துத்தேசத் 

 தைவிட்டுப்போனான். 

  
| 

28. முதல்பே௫ானவைகளைச் சங்கரி 
esau இல்ராயேலரைத் தொடாத 
படிக்கு அவன் விசுவாசத்தினாலே ஆட். 

டுக்குட்டியின் இரத்தத்தைத் தெளித 
துப் பாஸ்காவைக் கொண்டாடினான். 
(யாத். 12-21.) 

29. விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் 

| செங்கடலைக் கட்டாந்தரையைக் கடக் 
'இறதுபோல் கடந்தார்கள். எஜிப்தி 
யர் அப்படியே செய்யத்துணிந்து ௮மி 

 ழ்ர்திப்போனார்கள். (யாத். 14-22.) 

80. விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ! 
| -ஜெரிக்கோக் கோட்டையின் மதில்களை 

ந்து விமுக்தன. (யோசு. 6-20.) 
  

  
| FOHEGL, 

ay நாள் சுற்றிவரவே, அ௮வைகள தகர் | விலங்குகளுக்கும், 

81. விசுவாசத்தினால் ராஹாப் என் 
னும்வேசியானவள்வேவுகாரனாச்சமா 
தானத்தோடு விடுதியில்: ஏற்றுக்கொ 
ண்டதின் நிமித்தம் அவள் ௮விசுவா 
சுகளுடனேகூடச் சாகவில்லை. (யோசு, 
2-1; wae, 2-25.) 

32. இதற்குமேல் இன்னம் என்ன | 
சொல்ல? ஜெதேயோன், பாராக்கு, 
சம்சோன், ஜெப்தே, தாவிது, சாமு 
வேல் என்பவர்களையும், தீர்க்கதரிசக 

ளையுங்குறிக்துப் பேசுவேனாகில் நேரம் 
போதா கே. 

95. இவர்கள் விசுவாசத்தைக்கொ 
ண்டு இராச்சியங்களை ஜெயித்தார்கள், 
நீதியைச் செலுத்தினார்கள், வாக்குத் 
தத்தங்களைக் கைக்கொண்டார்கள், 
சிங்கங்களின் வாயை அடைத்தார்கள், 
(தியா. 4-11.) 

உம். அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவி 

தீதார்கள், வாள முனைக்குத் தப்பினா 
ர்கள், வியாதியில் ஆசோக்கியமடைர் 

தார்கள், யுத்தத்தில் வல்லவர்களானார். 

கள், ௮க்நியருடைய பாகாயங்களை 

(of நியடி.த்தார்கள். 

2. ஸ்திரீகள் தாங்கள் சாகக்கொ 

டமுத்தவாகளை உயிரோடு மழுந்திருக்கப் 

பெற்றார்கள். வேறு இலர் விடுதலை 
யாகச் சம்மதியாமல் ௮திக உத்தமமா 
ன உத்தானத்தை அடையும்படிக்கு 

. வதைக்கப்பட்டார்கள். 

36. வேறு சிலர் இகழ்ச்சி நகைப்பு ! 
வுடிகளுக்கும், இன்னம் 

சிறைக்கும் உள்ளா 
னார்கள். 

31. ராஹாப்பென்னும் வேரியொானவள் இஸ்ராயேல் பிரஜைகளிட தீ இல் சர்வேசுரன் 

          
, பண்ணுகிற அற்புதங்களைக் கேள்விப்பட்டு சன் தர்கடக்கையை விட்டுச் சர்வேசரனை 
விசுவாசித்து மோயீசனாலே அனுப்பப்பட்ட வேவுகாரர்களுக்குத் தன் வீட்டில் விடுதி 

கொடுத்ததினாலே இஸ்ராயேல் -பிரஜைகள் ஜெரிக்கோக் கோட்டையைப்பிடித்து அழிக் 
கும்போது ௮க்த ஸ்தரீக்கு பாசொரு பொல்லாப்புஞ் செய்யப்படாதபடிக்கு யோசவே 
கத்பித்தார். 
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87. கல்லால் எதியப்பட்டார்கள், | அம், வாக்குத்தத்தச்தைப் பெத்துக் 
வாளால் அறுச்சப்பட்டார்கள், சோ | கொள்ளவில்லை. 

திக்கப்பட்டா ர்கள், 'பட்டயத்தினால் - 40. காமில்லாமல் இவர்கள் சம்பூர 
வெட்டுண்டு மரித்தா ர்கள். செம்மறி ணம் அ௮டையாதபடிக்குச் சர்வேசுரன் 
யா ட்டுக்தோல்களை (பூம வெள்ளா ட்டுக் நமக்கு ௮தஇக மேன்மையான ஒரு தய 
தோல்களையும் உடுத்தித் இரிந்து, சரித் வைச்செய்யச் சித்தமானார். 
இரத்தையும் இக்கட்டுகளையும் துன்பங் ப 
களையும் பட்ட நுபவிததார்கள். 12-ம். ௮ Gar ரம், 

பிதாப்பிதாக்களையம் யேசுமா தரையும் போ 
லவே துன்பதுரிசங்களை மனத் இடமாய்ச் 
சகிச் தக்சொள்ளப் புச் தசொல்லுஇருர், 

98. இவர்கள் உலகத்திலிருக்க 
உலகம் பாத்திரமாயிருக்கவில்லை ; வனா 

ந்தரங்களிலும், மலைகளிலும், கெபிகளி 
லம், பூமியின் சுரங்கங்களிலும் சுற்றிக் 1. ஆதலால், கரண்ட மேசம்போன்ற 
இரிர்தார்கள். இம்மாத்திரம் சாட்சிகள் நம்மைச் சூழ் 

ந்திருக்க, நாம் எல்லாப் பாரத்தையும் 

39. இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத் நமதுமேல் சுமர்த பாவத்தையும் தள் 
இன் சாட்சியத்தால் புகழப்பட்டிருந் விட்டு, (உரோ. 4-4.) 

    
  

40. ஜெசேயோன், சம்சோன் முதலானவர்கள் ௮ண்டவர்மேல் வைச்ச விசுவாசத் | 
தைச்சொண்டு பிலிஸ்சேயர், சல்தேயர் மூசலான பற்பல சத் தருக்களோடே யுத்தஞ்செ 
ய்து வெற்தியடைந்தார்கள், ௮ந்த விசுவாசச்தைக்கொண்டே இஸ்ராயேல் பிரஜையை ஈட 
தீதி நீதியைச் செலுத்தினார்கள். இஸ்ராயேலருக்கு வாக்குத்தத்சம் பண்ணப்பட்ட பூமி 
யைச் சுதந்தரித்தக்கொண்டார்கள், விசுவாசத்தினால் தாவீது, சம்சோன், தணியேல் 
சிக்கங்களின்' வாயினின்று இரட்சிக்கப்பட்டார்கள். விசுவாசத்திஞல் மூன்று வாலர் 
௮க்னெச்சுவாலையினின்று காக்கப்பட்டார்கள். விசுவாசத்தினால் தாவீது, எலியாஸ் 
முதலானவர்கள் வாள்முனைக்குத் தப்பினார்கள். விசுவாசத்தினால் எசேக்கியொஸ், தோபி 
யாஸ், ஜோப் முதலானவர்கள் வியாதியாய்கடெர்த செளச்கியத்தை அடைந்தார்கள். | 
விசுவாசத்தினால் இஸ்ராயேல் பிரஜைகளின் பல வீரர் வீரசூரத்தை அடைந்தார்கள். Sa 
வாசகத் இனால் பிததேசத்தாருடைய படைகளை முதிய அடித்தார்கள். விசுவாசத்தினால் 
சசோத்தாள் விசவையம், சுனாமிக்காளும் மரித்த தங்கள் பிள்ளைகளை எலியாஸ், எலிசே 
யஸ் திர்க்கதரிசிகளினால் மரித்சவர்களில் நின்று எழுப்பப் பெத்து உயிரோடே சைக்கொ! 
ண்டார்கள். விசுவாசத் இனால் எலேயாசார் முதலானவர்கள் மோட்சத்தில் உயிர் வாழ 
விரும்பி, வேதச்.துக்கு விரோதமான காரியங்களைச் செய்யாதபடிக்குப் பிராணனைக்கொடுக் 
கத் துணிர்தார்கள். விசுவாசத்தினால் ௮கேகர் அடியையும் நிர்தையையும் விலங்குகளையும் 
பொதநறுமையோடே சடச்தார்கள். 

  

விசுவாசத்தைப்பற்தி நபோச், எலியாஸ் முதலானவர்கள் கல்லெதியப்பட்டார்கள். 
இசையாஸ் முதலான சிலர் இரம்பத்சால் ௮ருக்சப்பட்டார்கள். சிலர் வாள்முனையால் மரி 
தீதார்கள். சிலர் விசேஷமாய்ச் தீர்க்கதரிசிகள் ஆட்டுத்தோல்களை உடு சிக்கொண்டு தரி 

தீ.இரம், கஸ்இ, துன்ப௩்களை ௮நுபவித் து உலகம் அவர்களுக்கு ௮பாத் இிரமாயிருக் த தினால், | 

வனாக் தரங்களில் திரிந்த, மலைகளிலும் கெபிகளிலும் பூமியின் சுரங்கங்களிலும் சஞ்சரி | 

| தீஜச் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினால் ௮த் 

| தனை பெரிதானவைகளைச் செய்திருந்தும், விசுவாசச்சைப்பற்றி அத்தனை துன்பங்களை 

அழுபவித்இருக் சம், சங்கள் விசுவாசச் துக்குரிய நித்திய சம்பாவனையை அப்போது சைக் 

கொள்ளவில்லை. சர்வேசுரன் ஈமதுமேல் வைத்த அபரிமித பட்சத் இன் நிமித்தம் ஈம் 

மூடனேகூட அவர்கள் இதைக் கைக்கொள்ளும்படி இக்காலம்வராக்கும் அவர்களைக் காத் 
. துக்கொண்டிருக்கப் பண்ணினாரொன்று. அர்த்தமாம். 
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9, நமது விசுவாசத்தின் ஆதி கர்த் 
தாவும், அதைச் சம்பூரணமாக்கெவ 
ருமாகய யேசுகாதரை எப்போதும் 
கண்முன்பாக வைத்துக்கொண்டு, ஈமக் 
குக் குறிக்கப்பட்டிருக்றெ யுத்தத்துக் 
குப் பொறுமையோடு ஒடக்கடவோம். 
அவர் சந்தோஷ சீவியம் தமக்குமூன் 
வைக்கப்பட்டிருக்க, அவமானத்துக் 
குக் கூச்சப்படாமல் சிலுவையை ஏற் 
றுக்கொண்டு, இப்பொழுது சாவேசுர 
னுடைய வலதுபாரிச,த்தில் உட்காரக் 

திருக்கிறார். 

8. அப்படியே நீங்களும் களைத்து உங் 
கள் ஆத்துமத்தில் சோர்ந்துபோகாத 

'படிக்குப் பாவிகளால் தமக்கு விரோத 

மாய்ச் செய்யப்பட்ட இவ்வித எதிரி 
டையைச் சகித்த அவரையே நினைவு 
கூருங்கள். (உரோ, 15-83.) 

4. பாவத்துக்குவிரோதமாய்ப்போ 
 ராடுவதில் நீங்கள் இன்னும் இரத்தஞ் 
 சிந்துமட்டும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே, 

| 

  

| 8, பின்னும்: என் மகனே, ஆண்டவ 
| ருடைய சிட்சையை அசட்டை பண் 
(ணாசே ; அவரால் சண்டிக்கப்படும்போ 
த சோர்ந்துபோகாதே என்று அவர் 
| தம் சொந்த மக்களுக்குச் சொல்லுகிற 
' தபோல் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற 
(posure வார்த்தைகளை மறந்து 

| । போனீர்கள். (பழ. 8-2; காட்சி. 98-19.) 

| 6. எனெனில் ஆண்டவர் தாம் AC w 

இக்கிறவனைத் தண்டிக்கிறார். தாம் 

முமகாந்தரங்கள் உண்டு. 
தகப்பனைப்போல் காரணமாயிருக்கிழுர். 

2-வது, 
அத்தாட்சிகளாயிருக்கனெறன. 

  

எபிரேயர் 12-ம் <9) BST 1d. 

  

  
11. இன்பங்களில் இறீஸ்துவனுக்கு 

பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற எவ 
னையும் பிரம்பால் அடிக்கினார். 

7. அவர் தண்டிக்கும்போது பொறு 
மையில் கிலைக்கொள்ளுங்கள். சர்வே 
சுரன் உங்களைக் தம்முடைய புத்தரர்க 
ளைப்போல்கடத்துகிருர். ககப்பன் சண் 
டியாக பிளளைஉண்டோ? 

8. அன்றியும் (பிள்ளைகள்) எல்லோ 
ரும் சிட்சைக்குள்ளாயிருக்கையில், நீங் 
கள் அதற்குப் புறம்பாயிருந்தால், நீங் 
கள் சோர மக்களேயன்றிச் சுய மக்க 
ளல்லவே. 

0, அல்லாமலும், மாம்சத்தின்படி. 

நமக்குத் தந்தைகளானவா்கள ஈம்மைச் 
சீர்படுத்தும்போது அவர்களுக்கு காம் 
அஞ்சி நடந்திருக்க, நமது ஞானாத்தும 
தந்தைக்கு எவ்வளவோ அதிகமாய்க் 
கிழ்ப்படிஈது பிழைக்கவேண்டியத? 

10. அவர்களோ தங்களுக்கு இஷ்ட 
மானபடிகொஞ்சத்தேசகாலமாத்திரம் 
நம்மைச் சீர்திருத்தினார்கள். இவரோ 
வெனில் தம்முடைய பரிசுத்ததனத் 
தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு உதவு 
இறவணாயில்கம்மைச் சீர்திருத் துகரர். 

11. ஆகிலும் எந்தத் தண்டனையும் 
தற்காலத்தில் சச்தோஷமாகத் தோன் 
மல் துக்கமாகத் தோன்றும். அனால் 
௮தில் பழகிப்போனவர்களுக்குப் பின் 
னால் ௮னு மிகுந்த சமாதானத்துக்குரிய 
நீதிப்பலனை பெறுகிக்கும், 

  

ஆறுதல் வருவிக்கக்கூடிய ஐந்த பிரதான 
1-வது. அந்தத் துன்பங்களுக்குச் சர்வேசுரன் தாம் பட்சமுள்ள 

சர்வேசுரன் நமக்கு அனுப்புற துன்ப௩்கள் ௮வராடைய பட்சத்தின் 

9-வது, சர்வேசுரனுக்குப் பிரியமான பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டோ 
மென்பதற்கு அவைகள் ஆத் தாட்சிகளாயிராக்ன்றன. 

4-வது. நாம் சர்வேசுரனுக்குப் பிள்ளேகளாயிராகறெபடியினாலே துன்பங்கள் 
௮வரியமாய் நமக்கு வரவேண்டிய௰த. இல்லாவிட்டால் சர்வேசுரனுக்கு நாம் பிள்ளேகளா 
யிருக்கமாட்டோம். சர்வேசுரன் ஈம்மைத் தம்முடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் 

| நம்மை விபசாரத்தின் பிள்ளைகள்போல் எண்ணிச் தள்ளுவார். | 
5-வது. அுன்பங்கள் தற்காலச்இிலே கசப்பாய்த் தோன்தினாலும் பிற்பாடு நித் 

இயமான சந்தோஷத் துக்குக் காரணமாயிருக்ன்ெறன. ்  



  

  

எபிரேயர் 19-ம் அதிகாரம். 
  

12. ஆசையால் சோர்ந்த கைகளை | 18, அல்லாமலும் ஸ்பரிசிக்கக்கூடிய 
யும் தளாக்தமுழங்கால்களையும் திரும்ப | மலையினிடத்திற்கும், Up sOuhe p 

நிமிர் த்தி, (இசை, 36-43.) அக்கிிபினிட த்திற்கும் ம், மேசமந்தா 
ரம், இருள், புசல் கிய இவைகளிடத் 

18. உங்களில் கொண்டுகறவன் பிச | இற்கும், (ong. 19-12 ; 20-21.) | 
செடவாமல், குணமாகும்படிக்கு உங் 
கள் கால்களைச் செவ்வழியாய் நடக்கப் 19. எக்காள முழக்கத்தினிடத்திற் 
பண்ணுங்கள், ம், வார்த்தைகளின் சத்தத்தினிடத் 

ப Bic Gu Basser வந்துசேரவில்லை. அந்த 
(4. சமஸ்தசோடும் சமாதானத்தை | முழக்கத்தைக் கேட்டவர்கள் அது 

யும் பரிசுத்ததனத்தையும் நாடுங்கள். salen Gon dQ பேசாதபடிக்கு மிக 
பரிசுத் தமில்லாமல் சர்வேசுரனை ஒரு | வும் கெஞ்சினார்கள். 
வலும் தரிசிக்கமாட்டான். (உரோ. 
12-18.) 20. ஏனெனில் ஒரு மிருகமாவது 

மலையைக் தொட்டால், ௮து கல்லெறி 
15. எவனும் சர்வேசுரனுடைய வர | புண்டு சாகவேண்டும் என்று சொல்லப் 

ப்பிரசாதத்தைத் ் தவறவிடாதஇிருக்க பட்டதைத் தாங்கமாட்டா திருந்தார் 

வும், யாதொரு கசப்பானவோ முளைக் | கள். (யாத். 19-19, 18.) 

தெழும்பி, தடை உண்டாக்குவதினால் ப 
அநேகர் மாசுபடாதிருக்கவும் கண் 21. அக்தக் காட்டு ௮ம்மாத்திரம் 
ணுண்டாயிருங்கள். பயங்கரமுள்ள தாயிருக்கது. மோயீச 

| னும்; கான் மிகவும் பயந்து ஈடுகடுங்கு | 
16. எவனும் காமாதுரனாகவும், ஒரு | இறேன் என்றான். 

| ' வேளைப் போஜனத்துக்காகத் தன் எரே | 
“ae புத்தா பாத்தியதை விற்றுப் 22. நீங்களோ, சீயோன் மலையினி 
போட்ட எசாவைப்போல் லெளககனா | படத்திற்கும், ஜீவரந்தர கடவுளின் ses 
"கவும் வேண்டாம். (ஆதி. 25-39.) மாகிய பரலோக எருசலேமினிடத்திற் 

கும், அநேகம் யிரம் ஆயிரமானதேவ 
| 17 ஏனெனில் அவன் மறுபடியும் ஆச தூதர் கூட்டத்திற்கும், (கலா, 4-20.) 
ட ர்வாதத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ள 

இருக்பும் தகா கவனக் கள்ளுண்டு 25. மூதற் பேருனவர்களாகப் பர 
பானான் என்று அறிந்துகொளளுங் லோகத்தில் பேர் வரையப்பட்டவர்க | 

கள், ௮வன் தை அழுகையோடு ஸின் கூட் SB BG சமஸ்தருக்கும் 
"கேட்டுக் கொண்டபோதிலும், (தன் | ஈடுவராகிய கடவு ளிடத்திற்கும், உத்த 
, தகப்பன்) மனம் மாறுவதற்கு இடங் | மரான நீதிமான்களுடைய ஆத்துமங்க 
காணவில்லை. (ஆ, 27-௦8.) ளிடத்திற்கும், 

  
          
        ( 

14. யாதொரு வாக்குவாசமாவ.து, யாதொரு பொயப்போ,தகமாவது, யாதொரு | 
pis 6 தர்மா இரியாவது கசப்பான வேர்போலே உக களுக்குள்ளே முளைத்து உங்கள் | 
சமாதானத்தையாவது உங்கள் விசுவாச,த்தையாவது உங்கள் புண்ணியஈடக்கையையாவது | | 
கெடுக்கத் துவக்குறெதைக் கண்டால், அவைகளை உங்களிடத்தில் வளரவொட்டாமல் 
வேரோடு களைந்து, பிடுங்க, எறிர்துபோடுங்கள் என்று அர்த்சமாம். 

  

22-23. சத்திய திருச்சபையின் இலட்சணங்கள் காணப்படுகின்றன. 1-வது. யோன் 
மலையின் மேலே கட்டப்பட்ட நகரத்துக்கொப்பாய் எல்லாருடைய பார்வைக்கும். பிரச் 
Fé sur iis காணப்படுகின்றது. 2-வது, பரம எருசலேமைப்போலே ஒன்னுகவும் பரி 
சுத்தமாகவும் இருக்கன்ற து. 8-வது. சகலமான அர்ச்சியசிஷ்டவர்களும் விளக்குக |   
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24, புது உடன்படிக்கையின் மத்தி 
யஸ்தராகிய யேசுவினிடச்தித்கும், 

அஆபேலினுடைய இரத்தத்தைப்பாரக்க 

HBS Ben aps Sosa Bp இரத்தத் தெ 
ளிப்பினிடத்திற்கும் வந்துசேர்ந்திருக் 

இறிர்கள். 

25. (உங்களிடத்தில்) பேசுகறவரை 
அலட்சயம்பண்ணாதபடி பாத்துக் 
கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் பூரியிலே 
பேசினவரை அலட்சியம் பண்ணினவர் 

கள் தப்பிப்போகாதிருக்க, பாலோகத் 

இனின்று பேசுகிறவரை. நாம் பதக்க 
ணித்தால், எப்படித்தான தப்பித்துக் 

கொள்வோம்? 

20. அக்காலத்திலே தம்முடைய 
வாக்கால் பூமியை அசைத்தவர் இன் 
னும் ஒருதரம் பூமியைமா த்திரமல்ல, 
வானலோகக்தையம் அ௮சைப்போம்     

என்று இப்போது வாக்குத்தஜ்தம் 
பண்ணியிருக்களுர்... (அக். 2-7.) 

27. இன்னும் ஒருதரம் என்பது 
அசையாப் பொருட்கள் (எக்காளும்) 
நிலைபெழ்றிருக்கும்படியா ௧, அசையும் 
பொருட்கள் (,தற்காலத்துக்குச்) சிர்ஷ் 
டி.க்கட்பட்டவைகளாகக்கொள்ள, மா 
றிப்போம் என்பதைக் குறிக்னெறது. 

28. ஆதலால் ௮சையாத இராச்சி 
யத்தைப் பெறுகிறவர்களாகிய காம் 
வரப்பிரசாதத்தை அடைந்து அதின் 
வழியாய்ப் பயத்தோடும் வணக்கத் 
தோடும் சார்வேசுரலனுக்கு உகந்த ஊழி 
யஞ் செய்வோமாக, 

20. ஏனெனில் நம்முடைய சாவே 

சுரன் சுட்டெரிக்கும் அக்கினியா 

யிருக்கிளார். (உபா. 4-4.) 

pee அமையட vite pa     
சாதாரணமாயிருக்ன்ற து. Ae ay i. மூத்தோராயெ அஸ். வொரத்இன் மேல். "ஸ்தாபிக்கப் 
பட்டிருக்கின்ற து. 9-வது, யேசுகாதர் அதற்குச் தீலைவருமாயப் பிரசான அசாரியருமா 
ய்ப் பலியுமாயிருக்கரார். அவருடைய இரச்தத்தினலே இரச்சபைக் கழுவப்பட்டுக் கறை 

. இரையில்லாகதும் மாசற்றதுமான பதிஇணனிய: 5௪ “ei Cas ரனுடைய சமுக இல் நிறுத்தப் 
| பட்டிருக்கிறது. 

209. அபேலினுடைய இரச்சம் அசைச் £சந்சச் செய்க காயீன் பேரிலே பழிவாங்க 
| அபயமிட்டு ரீதியுள்ள தண்டனையைச் கேட்டுநின்ற து. ஆனால் யேசுகாதருடைய திரு இர 

| சீதம் அதைச் சிந்துவதற்குக் காரணமாகிய சகல பாவிகளுக்காகவும் தமது பிதாவா 

| Bu சர்வேசுரனுடைய சமு;த்தில் பொறுத்தலைக் கேட்டுக்கொண்டு வருறெது. அத் 

தனை தயவாய் ஈமக்காக மனுப்பேசுகிற யேசுகாதருடைய இரு இரத்தச்தை நாம் புறச்கணி 

யாதிருக்கவும்,அர்.தத் இருச்சபையின் விசுவாசத்தை விடா இருக்கவும் எச்சரிக்சையாயிருக்கக் 

  

  

கடவோம். ஏனெனில் பூவுலகத்தில் பேசினவனுடைய வார்த்தையைப் புறக்கணித் தவர்கள் 

சர்கேசுரனுடைய சண்டனைக்குச் தப்பவில்லையயென்றால்,காம் அவருடைய இருக்குமாரனுக் 

குச் செவிகொடா திருந்தால் அவருடைய கோபத்துக்கு எப்படித் சப்புவோம் ? சனொய்மலை 

பிலே மோயீசனோடி பேசின சர்வேசுரனுடைய வாக்குப் பூமியை ௮சையப்பண்ணின து. 
யேசுகாதர் நடுத்தீர்க்க வரும்போகோவெனில், அவருடைய வாக்குப் பூலோகத்தையும் 
வானலோகத்தையும் ௮சைச்து இனி என்றென்றைக்கும் ௮சையப்படாத தம்முடைய 

| இராச்சியத்தைப் பரலோகத்திலே ஸ்தாபிப்பார். என்றென்றைக்கும் ௮சையப்படாத 

யேசுகாதருடைய இராசசியச் துக்குப் பங்காளிகளாயிறாகறெதற்குத் தேவ இஷ்டப்பிரசா தத் 
தை ௮டைந்திருக்கிரோம். அ௮தைக்சொண்டு நாம் பயத்தோடும் வணக்கத்தோடும் சர்வே 

சுரனுக்கு ஊழியம் பண்ணக்கடவோம். ஏனெனில், ஈம்முடைய சர்வேசுரன் சுட்டெரிச் 
கிற ௮க்இனியாயிருக்கிருர். தம்முடைய கற்பனைகளை மீறத் துணிகறவர்களை ஈரகாக்னை 
யில் அகோரமாய்த் சண்டித்து அதில் சுட்டெரிப்பார். தம்மைச் சசேஇத்துச் சேவிக்றெ 

வர்களைத் தம்முடைய சிநேக ௮ூனிச் குளையாயெ மோட்சத்தில் என்தென்றைக்கும் 
ஆனந்த அக்களிப்பால் எரியட்பண் ஹூவார் என்றர்த்தமாம். 
    

   



  

எபிசேயர்: 18-ம். அஇகாரம்.. 

18-ம். அதிகாரம். 

பிறரையும், தன்னையும், வேதத்தையும் 
பற்திப் பற்பல புத்திமதிகளைச் சொல்லி 
நிருபத்தை முடிக்கிளுர். 

1. சகோதர அன்பு உங்களில் நிலைத் 
திருப்பதாக. 

9, அந்நியரை உபசரிக்க மறவாதி 
ங்கள். ௮தினாலே இலர் காங்கள் 9 15 
யாமலே தேவதாூதர்களை உபசரித்தது 
உண்டு, (உரோ. 12-13; 1. இரா. 4-9; 
௮2. 18-8.) 

3. விலங்கடப்பட்டவர்களுடனே 
கூட நீங்களும் விலங்கிடப்பட்டவர்கள் 

போல், அவர்களை நினைத்துக்கொள்ளு 
ங்கள், நீங்களும் ஒரு சரீர. த்தோடிரு 
க்கிறீர்களென்று எண்ணி, துன்பப்ப 

இறவர்களையும் (மறவாதேயுங்கள்.) 

4, யாவருக்குள்ளும் விவாகமானது 
சங்கைக்குரியதாயும்,விவாகமஞ்சமான 

அ அசுசிப்படாததாயும் இருப்பதாக, 

காமாதுரர்களையும் விபசாரராயும் 
தெய்வம் ஈடுத்தீர்க்கும். 

5. உங்கள் ஒழுக்கம் பேராசையின்றி, 
உள்ளது போதுமென்று இருக்கட்டும். 
நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, 
உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று ௮வ 
ரோ சொல்லியிருக்கருர். (யோசு. 1-5.) 

6. ஆகையால், அண்டவே எனக்கு 
உதவி ; மனிதன் எனக்கு என்னசெய் 
வானோவென்று பயப்படமாட்டேன் 
என்று மாம் ஈம்பிககையோடு சொல்ல 
லாமே. (சங், 117-ம.) 

  
  

  

7. உங்க க்குத் தேவ. வாக்யெத் 
தைப் போதித்து, உங்களுக்கு ஞான 
வழிகாட்டினவர்களை நினைவுகூருங்கள், 
அவர்களுடைய நட.க்கையின் முடிவை | 
உற்றுப்பார்த்து, அவர்களுடைய விசு 
வாசக்தைப் பின்பற்றுங்கள். 

8. யேசுக்கிறீஸ்துநாதர் கேற்றும் 
இருந்தவர்; இன்றும் இருக்கிறவர். sya 

மோ என்றும் இருப்பவர். 

9. விபரீதமும், நாகனமுமான போ 
தகங்களால் இழுபட்டுப் போகவேண் 
டாம்; ஏனெனில் இருதயத்தைப் போ 
சனங்களால் அல்ல, இஷ்டப்பிரசாதத் 
தால் உறுஇப்படுத்துவது உத்தமம். 
போசன வித்யாசம் பார்த்துஈடந்த 
வர்களுக்கு ௮தினாலே ஒரு பலனுமாக | 

ல்லை. | வில்லை 

  
10. ஈமக்கு ஒரு பலிபீடமுண்டு, | 

அ௮திலுள்ளவைகளைப் புசிப்ப தற்குப் | 
(பழைய) ஏற்பாட்டின் கூடாரத்துக்கு | 

ஊழியஞ் செய்கிறவர்களுக்குச் சர். | 
தரமில்லை. 

11. ஏனெனில் எந்த மிருகங்களின் : 
இரத்தம் பாவப்பரிகாரமாக HESS 

ப்பிரசா தியினால் பரிசுத்த ஸ்.தல)்ுச் : 
குள் கொண்டுவரப்படுகிறதோ, அந்த. 
மிருகங்களின் உடல்கள் பாளையத்துக் 

குப் புறம்ே பசுட்டெரிக்கப்படுகின்றன. 
(லேவி. 10-27.) 

12. அதினிமித்தம் யேசுகாதரும் ai 
முடைய இரத்தச்தைக்கொண்டு ஜனக் 
களை அர்ச்சிக்கும்படி பட்டணத்தின்: 
வாசலுக்குப் புறம்பே பாடுபட்டார். 
  

9. உங்களுக்குப் போதிச்கப்பட்ட சுவிசேஷத்தில் ஸ்திரமாய் நிலைத்திருர்.த, தாத ,   னமும் விபரீதமுமான பதிதத் அர்ப்போ தனைகளால் மயங்கெ கெடாசபடி எச்சரிக்கையா ; 
யிருங்கள். விசேஷமாய்ப் பழைய ஏற்பாட்டின் ஆசாரப்படி. பலியிட ப்பட்ட போஜன 
பதார்.த்.தல்களின் மேல் நீங்கள் விசுவாசப்பற் று,தல் வைக்காமல், இஷ்டப்பிரசாசத்தன்மே 

லும், இருதயப் பரிசுத்ததனத்திலும் பற்றுதல் வைப்பீர்களாக, அந்தப் பதார்த்தங்களைப்' 
பொரித்த யூதர்கள் அதினால் யாதொரு பிரயோசன த்தையும் அடையவில்லை. ஆலும் 
ஒரு பலிபீடமும் பலியிடப்பட்ட பாட ரம்க்- போஜனமும் ஈமக்கு உண்டு, ௮6 

தீப் போஜன த்தினால் ஈம்முடைய இ ருசயம் சேவ இஷ்டப்பிரசா கத்தில் பலப் படுறது. 
ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டை அ௮றுசரிக்க .வேணுமென்றெவர்கள் இக்த,ச் திவ்விய போஜ 
ன.த்தைப் பொூிக்கச்கூடாதென்று அர்.த்தமாம்,   
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தையைச் சுமந்துகொண்டு, பாளையத் 
க்குப் புறம்பே அவரிடம் புறப்பட்டு 
ப்போவோமாக. 

14. ஏனெனில் ஈமக்கு இங்கே நிலை 
பெற்ற பட்டணமில்லை. இனிவரும் 
பட்டணத்தையே காடிப்போகிரறம். 
(மிக். 2-10.) 

15. அகையால் அவரைக்கொண்டு 
தேவகாமக்கை ஸ்துதித்து வெளியாக் 
இற உதடுகளின் கனியாகிய தேவ தோ 
தீதிரப் பலியை எக்காளும் சர்வேசுர 
னுக்கு ஒப்புக்கொடுப்போமாக, 

16. இதன்றியே தர்மஞ்செய்வதை 
யும், உங்களுக்கு உள்ளதை நிரந்து 

' கொள்வதையும் மறவாதிருங்கள், ஏ 
| eroticy இப்படிப்பட்ட பலிகளால் 

| 

| 

  
தெய்வ சலுவை ௮டை இம். 

17. உங்கள் ஞானவழிகாட்டிகளுக் 
| இ 

் னில் அவர்கள் உங்கள் அக்துமங்களுக் 
காக உத்தரவாதம் பண்ணவேண்டிய௰ 

| வர்களாகக்கொள்ள, உங்கள்மேல் விழி 
| ப்பாயிருக்கிருர்கள். அவர்கள் அதைச் 
| சந்தோவத்தோடேயன்றி அயாசத் 
தோடு செய்யவிடாதேயுங்கள். ஏனெ 
னில் இப்படிச்செய்யவிடுவது உங்களு 
க்கு யோக்கயெம் அல்ல, 

18. எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள் 
ளுங்கள். ஏனெனில் எல்லாக் காரியங் 
களிலும் ஒழுங்காய் ஈடச்கவேண்டுமெ 
ன்று நாம் விரும்புவதினால், ஈல் மனச் 
சாட்சியுடையவர்களாய் இருக்கிறோ 
மென்று நிச்சயித்திருக்கிரோம். (9. 
Gam, 1-12.) 

      

13. ஆதலால் காம் அவருடைய நிந் 

குப் பணிந்து அடங்கிகடங்கள், ஏனெ | 

  । தொளளுங்கள், 

  

19. விசேஷமாய் கான் அஇூக்கரத் 
தில் உங்களிடம் வந்து சேருவதற்காக 
நீங்கள் இப்படிச் செய்யவேண்டுமென் 
அ மிகவும் வருக்திக்கேட்டுக்கொள்ளு 
கிறேன். | 

20. கடைசியாய் நித்திய உடன்படி. 
ககையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளின் 
பெரிய மேய்ப்பரான ஈமது ௮ண்டவ 
ராகிய யேசுக்கறீஸ்துகாதனா மரித் 
தோரினின்று எழுந்துவரச்செய்த' 

சமாதானத்தேவன், 

21. யேசுக்கறீஸ்துமா தரைாக்கொண் 
டு தமது சமூகத்திற்குப் பிரியமானதை 
உங்களிடத்தில் நடப்பித்து, நீங்கள் தம் 
மூடைய டத்தத்தின்படி செய்ய உங்க 
ளைச் சகலவித கற்கிரியைகளுக்கும் 
இணக்குவாராக. யேசுக்கிறீஸ்துகா த 
ருக்கே ௮நவரதகாலமும் மடமையுண் 
டாவதாக. மென், 

22. சகோதரரே, இக்க ஆறுதலான 
வார்த்தைகளை நீங்கள் பொறுமையாய் 
ஏற்றுக்கொள்ள உங்களை மன்ருடுகிறே 
ன். ஏனெனில் உங்களுக்கு வெகு ௪௬ 
க்கமாய் எழுதுகிறேன். 

23. சகோதரனாகிய தீமோத்தேயு 
விடுதலையாக்கப்பட்டாசரொன்நுஅறிக்து 

அவர் சக்கரத்தில் 
aig சேர்க்கால், ௮வருடனேகூட 
நான் வந்து, உங்ககாக் காண்பேன். 

24. உங்கள் ஞானவழிகாட்டிகள் 
யாவருக்கும், சமஸ்த பரிசுத்தவான்௪ 
ஞக்கும் பங்களஞ் சொல்லுங்கள், இத் 
தாலியாவிலுள்ள சகோதரர் உங்களுக் 
கு மங்களஞ் சொல்லுகிளுர்கள். 

2. வரப்பிரசாதம் உங்கள் அனைவ 
ரோடுங்கூட. இருப்பதாக, மென். 

  

18. வருத்தம், கஸ்தி, உபத்திரவம் ஆயெ லுவையைச் சுமச்துகொண்டு காம் இதீ | 
ஸ்துநா.தரிடம் செல்லவேண்டுமென் று ஈமக்கு இவ்வசனத்தில் கற்பிக்கப்படுெ து. 
  

  400. GEERT டை oes. Oo — SESEEG ஒரு 
எபிரேயர் நிருபம் மு£ற்கித்.து. 

00 Er eee <tr SG #0 © >. 
ல் 

  

 



பாயிரம். 

பன்னிரண்டு ௮ப்போஸ்தலர்களுக்குள் ஒருவரும், அப், அர்ச். யூதாவுக்குச் 

சகோதரரும், எருசலேம் பட்டணத்துச்கு முதல் மேற்றிராணியாருமான அர்ச், 

சின்ன யாகப்பர் இந்த நிருபத்தைக் கர்த்தர் அவதாரமான ஏறக்குறைய 01-ம் 

வருஷத்தில் எழுதினர். விசுவாசத்றுச்கும் நல் ஈடக்கைக்கும் உரிய ௮0ேக 

. 6 உட ot * 4 ட ‘an உ ப 6 a ao * 6 

சத புத்திமதிகள் இறில் அடங்கியிருக்கின்ன. இது எல்லாக் இறிஸ்துவர்க ட் 

ry 
சுக்கும் பொறுவா 5 எழமுதப்பட்டதினால சாதாரண நிருபமென்று சொல்லப் 

ry 
படுக ஸம், WS 
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அப்போஸ் தலரான அர்ச். இயாகப்பா் 

எழுதிய 

பொ SI நிருபம். 
  

  

em En a eh ப. 

. ர போது, அது அவ்வளவும் ச்தே தாஷ் 
மூதல் அதிகாரம். மென்று எண்ணிக்கொளளுங்கள். 

துன்பங்களின் பிரயோறளம் எதென்பதும் 
விசுவாசத்தோடு சர்வேசுரனைப் பிரார்த் 9. ஏனெனில் உங்கள் விசுவாசத் ! 
இச்கவேண்டுமென்ப தும், சர்வன்மைக் தின் பரீட்சை பொறுமையைப் பெறு. 
கும் சர்வேசுரன் காரணமாயிருப்பசல்லா | விக்கிறதென்று௮.றிர்துகொள்ளுங்கள். 
சே பாவத்துக்கு அவர் காரணமல்லவெ 
ன்பதும், சத்தியத்தைக் கேட்பது போ | 4, பொறுமையோ நீங்கள் யாதொ 
தாமல் ௮தை அ௮.றுசரிக்கவேண்டுமென் | சறிலும் குறையுளளவர்களாயிராமல், 

மணம் உத்தமரும் பூரணருமாய் இருக்கும் 

1. சர்வேசுரனுக்கும் நம்முடைய | ப4- உத்தம கீரியையைப் பிதப்பிக் 
ஆண்டவராகிய யேசுக்கிறீஸ் துநா தருக் கின்றது. (உரோ. 6-3.) 

ம் ஊழியனாகிய இயாகப்பன் சிதறிப் on, im. 
a பாயிருக்கிற பன்னிரண்டு கோத்துரங் | உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் 
களுக்கும் வாழ்த்துதல் சொல்லி எழு குறையுள்ளவனாயிருக்தால், கடிஈ்துகொ 

துவது : ப ள்ளாமல் யாவருக்கும் ஏராளமாய்க் 
- கொடுக்கிற சர்வேசுரனிடத்தில் கேட் 

2. என் சகோதரரே, உங்களுக்குப் ் கக்கடவான். அப்போது அவனுக்குக் 
பற்பல சோதனைகள் சேரிட்டிருக்கும் ' ' கொடுக்கப்படும். (மத் 7-7.) 

5   
செவ்வல் erent teats ci 

ர, ஊழியனுகிய டுயாகப்பன் :.. பன்னிரண்டு அப்போஸ்சலர்களில் ஒருவரும், ௮ப் 

போஸ்தலராயயெ அர்ச். யூதாவுக்குச் சகோதரரும், எருசலேம் பட்டண த்.தக்கு முதல்மேற்றி 

ராணியாருமான அர்ச். சின்ன யாகப்பர் இந்த நிருபத்தை கர்த்தர் ௮வதாரமாயின 01-ம் 

வருஷ்த், இல் எழுஇனார். விசுவாசத்.துக்கும் நல்நடச்சைக்கும் உரிய கேச சுஇர்த புத்தி 
மதிகள் இதில் ௮டங்கியிருக்ெறன. (பன்னிரண்டு கோத்திரங்கள்) யூசர் மார்க்கத்தி 

Agi. இறீஸ் துவர்களாகி ௮ஞ்ஞானிகள் ஈடுவில் வ௫த்து வந்சவர்கள். 

2, சோதனைகள் :- 'இவ்விடத்திலும் இந்த நிருபத்தில் இன்னம் பல இடங்களிலும்   
  

சேனை என்பது பத்திரம் கஸ்தி) துன்பங்கள் என்ற ௮ர்.த்தங்கொள்ளும்,.
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6. ஆனால் ௮வன் சநு.றுர் oS soll 

ஒப்பா யிருக்கிருன். 

7. அப்படிக்கொத்த மனுவின் அ 
ண்டவரிடத்தில் ஏதாகிலும் பெற்றுக் 
கொள்ளலாமென்று எண்ணவேண்டிய 
இல்லை. 

8. இருமனமுள்ள மனிதன் தன் சகல 
வழிகளிலும் நிலையத் றவனுமே. 

9. தாழ்மையிலிருக்கிற சகோதரன் 
தன் உயர்வை நினைத்து; மகிமைபாரா 
ட்டக்கடவான.   10. ஐசுவரியவான் தன் தாழ்மையில் 

' மகிமைபாராட்டக்சகடவான். எனெனில் 
' அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்து 
' போவான், (பிரச, 14-1-18,; இசை. 
| 40-06; ] இசா, 1-24.) 

யாமல், விசுவாசத்தோடு கேட்கக்கட 

வான்; ஏனெனில் கக்களிக்கிறவன் கா: 
Dena அடிபட்டு எப்பக்கதஇலும்' 

கொண்டுபோகப்படுகிற கடல் அலைக்கு: | 

"விஷம் அழிர்துபோயிற்று, 
ஸில் வாவொன்,. 

பண்ணின ஜீவியகரிடத்கைப் பெற்றுக்   ட மோ, 4-8). 

  

11. எப்படியெனில் சூரியன் உக்கி 
ரக்கோடே உதயமாூப் புல்லை உலர் 

தீதவே, பூ உதிர்ந்து, அதின் அழகான 
a அத்தன் 
மைபோல் ஐசுவரியவாலும் தன் வழிக 

12. சோதனையைச் சகிக்கிறவன் 
பாக்கமெவான்; :எனெனில் அவன் பாட் 
சிக்கப்பட்டபின், சர்வேசுரன் கம்மைச் 
சிகே௫ுக்கிறவர்களுக்கு வாச்குக்கத்தம் 

கொள்ளுவான், (ஜோப் 5-17;2 $ 

18. எவனும் சோ திக்கப்படுகையில், 
சாவேசுரனாுலே நான் சோதிக்கப்படு 

இறேனென்று சொல்லாருப்பானாக, 
ஏனெனில் சாவேசுரன் தின்மைக்குச் 
சோதஇப்பவரல்ல. அகையால் அவர் 
எவனையும் சோதிக்கிறவாரல்ல. i 

14. ஆனால் ௮வனவன் தன் சுய; 

இச்சைகளால் இழுபட்டு, மருண்டு, | 
சோ தனைப்படுகரன், : 

  
  

| 10-11. தாழ்மை அல்லது எளிமையான அந்தஸ்.இலிருக்கிற சகோதரன் ௮தாவது : 

| திறீஸ்துவன் உலகத்தார் முன்பாகத் தாழ்ந்தவணாயிருக்காலும் மெய்யாகவே சர்வேசுரனு | 

யிருக்கிறான்.   
14-15. 

ததம், ஆச்துமத் துக்குப் புறச் இப்பட்டதுமான சோதனைகள். அப்படிப்பட்ட சோதனை | 
| களைச் சர்வேசுரன்தான் அனுப்புகிஞுர். 

டைய சமுகத்திலே மேன்மையுள்ளவனாயிருக்கற துந்தவிர, அப்படிப்பட்ட மேன்மை ஊழி 
யுள்ளகாலமாய் அவனுக்கு நிலைநிற்குமென்பகினால், ௮வன் தன் மேன்மையிலே மகமை | 
பாராட்டுவது நியாயக்கான். ஐசுவரியவானோவெனில் உலகத்கார் முன்பாக மேன்மை | 

। யுள்ளவனாய்த் தோன்றினாலும், அவனுடைய ஐசுவரியம் அஉனிடச்தில் நிலைநில்லாமல் 
। காலமே மலர்ந்து சாயங்காலம் உலர்ஈ்துபோகிற பூவைப்போல் கொஞ்சத்துச்குள்ளே அவ 
னைவிட்டுப் போடுறபடி.யினாலே மெய்யாகவே சர்வேசுரனுடைய சமுகத்தில் gshs Boe | 

ஆகையால் அவன் புத்திமானாயிருப்பானாகில், சற்காலம் சனக்குள்ள ஆஸ். 
களைப்பற்றி மேன்மைபாராட்டாமல், சர்வேசுரன் சமூகச்தில் சனக்குள்ள எளிமையைபம் : 
பற்றி மசமைபாராட்டக்கடவான் என்றறியவும், | 

இதிலே அர்ச். இயாகப்பர் இருவசைச் சோசனைகளைப்பற்றிப் பேசுஇரர், 
। அதின் முதலாவது : கஸ்.இ, துன்பம், வியாதி, தரித்திர முதலிய பாவச் துக்குச் சம்பந் தப்படா | 

| 

¢ 
॥ 

| 

| 

| 

J 
| 
॥ 

| 

ஆகையால் நல்ல கிறீஸ் தவன் ௮வைகளெல்லாம் | 
 சர்வேசரனாலே அனுப்பப்பட்ட சோதனைகளென்று ௮றிநர்.து, சர்வேசுரனுடைய Ress 

  

துக்கு இணங்கி, அவைகளைப் பொறுமையோடு சூத் தச்கொள்வதினால் பாக்யெவானாவான். : 
ஏனென்றால் காம் பொறுமையோடு சகித் துக்கொள்ளுகற அப்படிப்பட்ட சோதனைகள் பாவ | 
த்துக்கு உத்தரிப்பாக ஆத்துமத்தைச் சு,த்இகரிக்கவும், புண்ணிய பலன்களைப் பெறுவிக்கவும் ! 
உசவுவதுமன் நி, ௮வைகளுக்குச் சம்பாவனையாச மோக்ஷத்தில் நித்திய ஜிவியமுடியைப் 
பெறுவதற்குங் காரணமாயிருக்கின்றன. எல்லா அர்ச்சியசிஷ்்டவர்களும் இப்படிப்பட்ட 
சோதனைகளால் பரீட்டிக்கப்படுவ தந் தவிர ௮ர்ச்சியசிஷ்டதன த்தில் எவ்வளவுக்கு உயர்ந்து 
போடருர்களோ, அப்படிப்பட்ட சோதனைகளால் அவ்வளவுக்கு ௮.இிகமாய்ச் சோ திக்கப்படு. 
கிருர்களென்பது உண்மை. அப்படியே தட்டானானவன் பொன்னை உலையில் சோதிக்
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- 15, பின்பு அசாபாசாம் கர்ப்பந்தரி 
தீப் பாவத்தைப் பிறப்பிக்கும்: . பா 
வமோ முற்றினால், மரணத்தைப் பிறப் 
பிக்கின்றஅ. (உரோ, 60-23; 7-5.) 

18. தம்முடைய (ஞான) சஷ்டிப் 
புக்கு. நாம் ஒரு ஆரம்பமாயிருக்கும் | 
படி, ௮வர் தமது சித்தத்தின்படியேஈம் ! 
மைச் சத்திய வாக்கியத்தால் ஜெனிப்பி 
த்தார். (எபே. 92-19 ; உரோ. 8-28.) 

19. எனக்கு மிகவும் பிரியமான . 
சகோதரரோ, இதை நீங்கள் அறிந்தி. 
ருக்கிறீர்கள். எந்த மனிதனும் கேட். 
கிறதுக்குத் தீவிரமாயிருக்கக்கடவான்; 
பேசுற துக்கும் கோபிக்கிறதற்குமோ 
தாமகம் பண்ணக்கடவான். (பழ. 17-. 
27.) 
20. ஏனெனில் மனிதனுடையகோபம் 
தேவ நீதியைப் பிறப்பிக்கமாட்டாது. 

16. ஆதலால் என் மிகவும் பிரிய 
சகோதர, மோசம்போகாதேயுங் 
கள். 

17. உத்தமமான எக்கச் கொடை 
பூம், பூரணமான எச்சு வரமும் ஒளி 
களின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங் 
குவதால், மேலாவிலிருந்து வருகின் 
றது. அவரிடத்தில் யாதொரு வேழ் 
அுமையும், விகற்பத்தின் நிழலுமில்லை.   

a 1 se ol   fet itr a ei ee pe beep டி a வய ப 

இற துபோல் சர்வேசன் நீதிமான்களைப் பரிசோதஇச்ொரொன்று ஞானாகமம் 8-ம் ௮இகா 
ரம் 5-ம் 6-ம் வசனங்களில் சொல்லியிருக்கின் றது. இந்தப்பிரகாரமாய்ச்சர்வேசுரனுக்கு மிக 
வும் பிரியமாயிருர்த அபிரசாமூடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்ட ஐ. இவ்வண்ணமாய் 
யோபு ஆகமம் முதலாம் அதிகாரம் 8-ம் வசனத்தில் : என் தாசனாகிய யோபென்பவனைப் 

- போல் சற்குணமுள்ளவனும், நீதிமானும், சர்வேசுரனுக்குப் பயந்து இன்மைக்கு விலக ஈட 
க்ிறவனும் இல்லையென்று சர்வேசுரன்சாமே ௮வரைாக்குறித்து சாட்சி கொடுத்தாலும், நிக । 
ரில்லாத துன்பங்களால் ௮வனாச் சோதிக்கும்படி. சர்வேசுரன் சாத்தானுக்கு உத்த. ரவுகொடு : 
த்தார், அப்படியே தோபியாஸ் சர்வேசுரனுக்குப் மிரியமுள்ளவராயிருந்ததினால், சோத ' 
னைகளால் பரீட்சிச்சப்பட வேண்டியதாயிருக்சதென்று தோபியாஸ் ஆசமம்12-ம் ௮இகா , 
ரம் 13-ம் வசன*ச்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கற து. 2-ம் வகை சோதனையாவது : விசுவாசம், | 
நம்பிக்கை, சேவூிகேசம், பிறசிகேக முசலிய புண்ணியங்களுக்கும் விசேஷமாய்க் கறட ! 
க்கும் விரோதமாக ஆச். துமத்திலே எழும்புிற பாவச்சோதனைகளாம். இப்படிப்பட்ட சோ '! 
தனைகள் உலகம் பசாசு சரீரம் என்கிற மூன்று சத்துருக்களால் வருகிறது. அ வைக | 
ளைத் தள்ளுறெதற்குச் சர்வேசுரன் தம்முடைய வரப்பிரசா சச்தனால் நமக்கு உதவிசெய்௫ | 
ரூரொழிய, அவரோ அவைகளுக்கு ஒருபோதும் சாரணமாயிருக்கறதில்லை. அதினிமித்த | 
மாக யேசுநாதர் தாமே ஈமக்குட் படி.ப்பித் இருக்குற பரமண்டலமரக் திரத்திலே சோ சனையிலே | 
எங்களைப் பிரவே௫ிப்பியாதேயுமென்று அவரோ மன்றாடக் கற்பித் இருக்கிறார். பின்னும் ' 
பாவச்சோதனையில் மூன்றுபடி. உண்டென்கலாம். 1-வது வெறும் பாவ நினைவு அல்லது 
மாயமான தோற்றம். 2-வது அந்த நினைவின்பேரில் பிரியமான யோசனை. 8-வது அந்தப் | 
பாவச் துக்கு மனச்சம்மதி. பாவச்சோ தனையின் முசல்படியிலே ௮சாவது : சோதனை வெ | 
அம் மாயத்தோற்றமாயிரக்குமட்டும் பாவமல்ல, ஆகிலும் அப்படிப்பட்ட தோற்றமானது | 
பாவம் உட்பிரவேசிப்பகற்கான வாசலாயிருக்கிறபடியினாலே பாவம் ஆத்.து.ச்திலே நுழை | 
யாதபடிக்கு ௮தைத் தாமதமின்றித் தள்ளி, ௮௩, வாசலை அடைத்தாற்போல் தர்விசார 
த்தை ௮கற்றக்கடவோம். சோதனையின் இரண்டாம்படி ஏதென்றால், ௮ர்தப் பாவத்தோ : 
நறமான நினைப்பின்பேரில் தற்சுபாவமான பிரியத்துக்கு மனது சம்மதியா திருந்தால் இன் | 
னம் சாவான பாவமாயிராது, ஆனால் அந்தப் பிரியமான நினைவை உடனே தள்ளுவதத் 
குச் தாமதித்தால், ௮ற்பப் பாவமாகிலுமிருக்கும். பாவச்சோ தனையின் 3-ம் படியிலே சேர்ச் 
தாலோவெனில் அதாவது: சோதனைப்படுகிறவன் அந்தப் பாவ நினைப்பை மனதுபொரு 
ந்தி ஏற்றுக்கொண்டு, ௮நத நினைவினால் உண்டாகிற பிரியத் துக்கும் ஆசைக்கும் முழுமன 
தோடு சம்மதிக்கும்போது, அப்படி. சம்மதிக்கப்பட்ட பாவக்ரியை கனமான தாயிருக்குமா 
இல் அந்தச் சம்மகமே ஆத் துமத் துக்கு ஞான ௪.யிராஇய இஷ்டப்பிரசாத.த்சைப் போக்கி 
ஆத்துமத்தை நித்திய ஈரச மரணத்துக்குப் பிராப்தியாச்குகிறது என்றறிக. 
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91. ஆகையால் எவ்வித சுசியை 
யும், துர்க்குணப்பெருக்கச்தையும் 

அகற்றிவிட்டு, உங்கள் உள்ளத்தில் ஒட் 
டப்பட்டதும் உங்கள் ஆத்துமங்களை 
இரட்டிக்கக் கூடியதுமான வாக்கியத் 
தைச் சரவணதக்கோடு கைக்கொள் 

ளுங்கள். 

92, நீங்கள் வாக்கியப்படி. செய்கிற 

வர்களாயிருங்கள். அனால் உங்களையே 

மோசம்போக்கி (வாக்கியத்தைக்) கே 

ட்சறவர்களாய்மாத்துரம் இருக்கவே 
ண்டாம். (மத். 7-2]: உரோ. 2-18.) 

23. ஏனெனில் ஒருவன் வாக்கியத் 
தைக்கேட்டு, அதன்படி. செய்யா இருக 
தால், அவன் பார்வைக்கண்ணாடியிலே 
தன் முகச்சாயலை உற்றுப்பார்க்கிற 
மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். 

24. அதிலே ௮வன் தன்னை உற்றுப் 
பார்த்து, ௮ப்பால்போகவே, தன் சா 
யல் இன்னதென்பதை மறந்துவிட் 
டான். 

93. சுயாதீனந்தரும் பிரமாணத்தை 
உற்றுப்பார்த்து, மறக்கிறவனாகாமல், 

அதுலே நிலைத்து, கிரியையைச் செய்கி 
pass எவனோ, ௮வனே செய்கையில் 

- பாக்கியவானாயிருப்பான், 

20. யாதொருவன் தன்காவை ௮ட 
க்காமல், தன் மனதை மோசம்போக் 
இ, தன்னைப் பக்திமானென்று எண்ணு 
வானாகில், ௮ப்படிப்பட்டவனுடைய 
பக்தி வியாத்தமானது. 

27. நம்முடைய பிதாவாகிய சாவே 
சுரனுடைய சமுகத்தில் பரிசுத்தமும் 

மாசற்றதுமான தேவபக்தியேதெனில், 
க் மட பலக peewee ta டய 

        

அகாதப்பிள்ளைகளையும், விதவைகளை 

யும் அவர்களுடைய துன்பத்தில் சந்தி 
க்கிறதும், இப்பிரபஞ்சத்தினின் று சன் 
னை மாசற்றவளாய்க் காப்பாற்றுகிறதும் 
என்க, 

௨-ம். அதிகாரம். 

ஐசுவரியவான்களைச் சங்கசேது ஏழைகளைப் 

புறக்கணிப்பது தசாசென்றம், ஒரு கத் 

பனையை மீறுகறெவன் எல்லாக் கற்பனை 

களுக்கும் குற்றவாளியாயிருக்சிருனென் 
றும், தர்மக்கரியைகளில்லாத விசுவாசம் 

செச்ச விசுவாசமென்றும் காட்டுகிரர். 

1. என் சகோதரரே, மகமைபொ 
ரூந்திய ஈம்முடைய அ௮ண்டவராகிய 
யேசுக்கிநீஸ்துவின்மேலுள்ள விசுவா 
சத்தைப் பாரபட்சத்தோடு இணைக்கா 
தேயுங்கள். (லேவி, 19-18; LI Lp. 

24-23.) 

2. ஏனெனில் பொன் மோதிரமும், 
மிலனுக்கான வஸ்திரமும் தரித்த ஒரு 
வன் உங்கள் சபையில் பிரவே௫ிக்கும் 
போது, அழுக்குக் துணியையுடைய 
ஒரு தரித்தானும் உள்ளே பிரவே௫த் 

தால், 
8. நீங்கள் மினுக்கான வஸ்திரந் 

தரித்தவனைக் கண்ணோக்கி: நீர் இங்கே 
Kempt! உட்கார்ந்திரும் என்றும், பிற் 
பாடு தரித்திரனை கோக்கி: நீ ௮ங்கே 

நில் ௮ல்லது என் பாத அணையின் 8ம் 
உட்கார் என்றும் சொன்னால், 

4. நீங்களே உங்களுக்குள் வித்தி 
யாசமாய் வகையறுத்து, நீத இந்த 
னையுள்ள நஈடுவர்களானீர்களல்லோ ? 

          
தீதவேண்டுமென்பது இதின் கருத்து. 

1. பாரபட்சந்தோடு;: விசுவாசத் துக்கு அடுத்தவைகளிலும், தேவத்இரவிய ௮நமா 
னங்களிலும், இன்னம் சர்வேசுரனுடைய திருச்சபையிலுள்ள மற்ற ஞான ஊழியங்களிலும் 
மனுஷ முகப்பிரீதியென்ப து ஒன் றமில்லாமல் ஆஸ்திக்காரர் என்ற வித் தயாசமின்கி ஈட 

4. விசுவாசத் துக்கடுத்௪ சாரியங்களிலே ஆஸ்.இக்காரருடைய ஆச் தமங்களையும் தரி 
தீதிரருடைய ஆச் துமங்களையம் ஒருகண்ட சீராய் எண்ணக்கடவோமொழிய வெளிச் 
தோற்றத்தைப்பற்றி ஆஸ்திக்சாரனுடைய ஆச்.துமம் மேன்மையானதென்றும் சரித்தினு 

| டைய ஆத்துமம் தாழ்மையானதென்றும் எண்ணப்படாது, ஏனென்றால், சர்வேசுரன் 
  

 



  

  

  

ட ௫. என் மிகவும் பிரிய சகோதரரே, 
கேளுங்கள் 2 சர்வேசுரன் இவ்வுலகத் 
இல் தரித்திரராை விசுவாசத்தில் ஐசுவரி 
யராகவும், தம்மைச் சிகே௫க்றெவர்க 
ளுக்குத் தாம் வாக்குத்தத்தம்பண்ணி 
ன இராச்சியத்துக்குச் சுதந்தரராகவும் 
தெரிக்துகொள்ளவில்லையா ? 

6. நீங்களோ தரித்திரனைக் கனவி 
னம்பண்ணுகிறீர்கள். தங்கள் வல்ல 
மையினால் உங்களை உபத்திரவப்படுத் 
துகறவர்கள் ஐசுவரியவான்௧ளல்லோ? 
அவர்களல்லோ உங்களை நியாயாசனங் 
களுக்கு முன்பாக இழுத்துக்கொண்டு 
போகிறவர்கள் ! 

7. உங்கள்மேல் உச்சரிக்கப்பட்ட 

நல்ல காமத்தைக் தூவணிக்கிறவர்கள் 
அவர்களல்லோ ?   

| 8. அகிலும், உன்னைப்போல் உன் 
 பிறனையும் சிகேகிப்பாயாக என்று வே 
, திப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிற 
| இராஜ கட்டகாயை நீங்கள் நிறைவேற் 

| 

இருர். 

  

  
    

றினால், ஈன்மையாமே, (மத். 29-50 ; 
லேவி. 19-18.) பஸ் 

0 

பண்ணினால், பாவத்தைக் கட்டிக்கொ 
ண்டு பிரமாணத்தை மீறுகறவர்களாக 

| ob} 5) @ Oo இர்வையிடப்படுவி TET. 

10. ஒருவன் பிரமாணம் முழுவதை 
யும் கைக்கொண்டும், ஒன்றிலேமாத்தி 
ரம் தவறுவானாகில், எல்லாக் கற்பனைக 
ளுக்கும் குற்றவாளியாகிருன். (உபா, 
1-18; மத். 5-19.) ப 

11. அதெப்படியென்றால்: விபசாரஞ் 
செய்யாதிருப்பாயாக என்று சொன் 
னவர், கொலைசெய்யாதிருப்பாயாக 
என்,.றும் சொல்லியிருக்கிஞார, கை 
யால் நீ விபசாரம் செய்யாதிருந்தும், 
கொலைசெய்தால், பிரமாணத்தை மீறு 
இறவனானாய. 

12. சுயாதீனத்துக்குரிய பிரமாணத் 
தால் நடுத்தீர்க்கப்படப் போ இறெவர்கள் 
போல், நீங்கள் பேசவும் வேண்டும், 
செய்யவும் வேண்டும், | 
    

' ஆத்துமம் மேன்மையானதென்றும், ஒரு ஆச்துமம் சாழ்மையானதென்றும் தீர்ச்கச்கூடும். 
ஆனால் வெளி ஆசாரத்துச்கடுக்த விஷயங்களாகிய மேலான அச்சஸ்தும் மழான ௮க்தஸ் 
தும் உலகத்திலே எப்போதும் எங்கும் இருந்தது, இப்பொழுதும் இருக்கக். திருச்சபை 

யிலும் இப்படிப்பட்ட ௮ந்சஸ்து வித்தியாசம் இருப்பச வசியம். 
। மார் முதலிய ஞானமேய்ப்பர்களுக்கும் மற்றும் இறீஸ் துவர்களுக்குமுள்ள 26 se Ger 
வித்தியாசத் துக்கு தக்கது பெரியவர்களைச் சிரியவர்கள் எண்ணவும், கனம்பண்ண 
வும் கடவார்கள். அப்படியே பிசாவையும் மாதாவையும் சங்கச் இருப்பாயாக என்று பிள் 
ளேகளுக்குக் கற்பிக்கப்பட்டி. ரக த. அப்படியே துரைத்தனமுள்ளவர்களைச் கனம்பண் 
ணக்கடவோமென்து அர்ச், சின்னப்பர் உரோமர் 18-ம் ௮தி. 7-ம் வசனச்தில் சொல்லு 

அப்படியே அர்ச், இராயப்பர் முதல் நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் 17-ம் வசனத் 
இல் ராஜாலவைச் கனம்பண்ணுங்கள் என்டழுர். 

மற்திராணிமார் குரு 

10. ஒருகற்பனையை மீறுறெவன் ஒருவிதத் இல் எல்லாக் கற்பனைகளையும் மீறுகிறான். 
ஏனெனில், கற்பனையைக் கொடுத்த கடவுளுக்கு விரோதமாய் ஒன்றில் மீறுறெவன் ௮வ 
ருடைய மகத்துவத்தைப் புறக்கணிப்பதால், எல்லாவற்றிலும் அவரைப் புறக்கணித்ததற்குச் 
சரியாகும். மேலும் எல்லாக் கற்பனைகளுக்கும் ஆசாரமாகய சிநேகச்தை ஒன்றில் மீறு 
வன் மற்றொன்றிலும் அந்தச் சரேசத்தை மீறுவதற்குச் சரி, | 

12. சுயாதனத்தின் பிரமாணம் அல்லது முந்தின அ.இிகாரம் 25-ம் வசனத்தில் சொ 
ல்லியதுபோல சுயாதனந்தரும் பிரமாணம் என்பது சுவிசேவப் பிரமாணமாமே. ஏனெ 
னில் மோயீசனுடைய பிரமாணமல்ல, சுவிசேஷப்பிரமாணமே ஈம்மைப் பேயின் அடிமைச் 

| தனத்தினின்று மீட்டு, தெய்வபுத் இரருக்குரிய சுயாதீனத்தை ஈமக்குப் பெறுவிக்கின்ற து. 
  

0. _ இனால் நீங்கள் பட்ச பாதகம் | 

  
| மாத் இரம் அந்தந்த ஆத்துமத்தின் அந்தஸ்தை அறிக்ருக்கிருர். அவர் மாத்திரம் ஒரு | 

 



  

18. ஏனெனில் இரக்கஞ்செய்யாத | களால் உனக்குக் காண்பிப்பேன் என் 
வனுக்கு இரக்கமில்லாத நியாயத் திர்ப் | சொல்லலாமே. ட. 

புக் கடைக்கும், இரக்கமோ சியாயத் 19, ஒரோ சர்வேசரன் உண்டென்று 
தீர்ப்புக்கு மேற்கொண்டுபோடறது. விசுவ9ிக்ஜய், நல்லதுதான். பசாசு 

களும் விசுவசித்து நடுஈடுங்குகிறதல் 
லோ, ப 

  

. 14, என் சகோதரரே, ஒருவன் தன 
க்கு விசுவாசம் உண்டென்று சொல்லி 

யும், சரியைகளில்லா திருந்தால், அவளு 20. ஓ, விண் மனிதனே, இரியைக 
க்குப் பிரயோஜனம் என்ன? விசுவாசம் | ஸில்லா த விசுவாசம் செத்ததா யிருக் 
அவனை இரட்டிச்கக்கூடுமோ ? இறதென்று ௮. றியவேண்டுமோ 8 

15. அதெப்படியென்றரால் : ஒரு 21. நம்முடைய பிதாவாகிய அ௮பிர 
சகோதரனாவது ௪சகோதரியாவது வஸ் | காம் பீடத்தின்மேல் தன் குமாரனைப் 
இரமில்லாமலும், ௮நுஇன ௮காரமில் | பலியிடுகையில், இரியைகளினாலல்லோ 
லாமலும் இருக்கும்போது, (1. ௮. | கீதிமானாக்கப்பட்டார். (ஆதி. 22-9.) 

3-17.) 92. விசுவாசமானது அவருடைய 
16. உங்களில் ஒருவன் அவர்களைப் | இரியைகளோடு உடக்கதையாய் முயற்சி 

பார்த்து: சமாசானத்தோடே போக் | செய்ததென்றும், ரியை களினாலே 
கள ; குளிர்காய்க்து, பசியாறுங்கள் | விசுவாசம் சம்பூரணமானதென்றும் 
என்று சொல்லி, சரீர த்துக்குவேண்டிய காண்கிருயல்லோ : 

வைகளை அவர்களுக்குக் கொடாஇிருக் 
கால், பிரயோஜனம் என்ன? 

  
23. அப்படியே ௮பிரகாம் சர்வேசு. 

ரனை விசவடுத்தார், ௮து அவருக்கு. 
17. அப்படிப்போல விஈுவாசமும் , நீதியாக எண்ணப்பட்டதென்றும், சர். 

இரியைகளைக் கொண்டிராவிட்டால், | வேசரனுடைய சிகேகிதனாக அழைக் 
தன்னிலே செத்த விசுவா சமாயிருக் கப்பட்டாளென்றும் சொல்லப்பட்ட. 

இன்றது. வேதவாக்கியம் நிறைவேறிற்று. (ஆதி. 
18 a பற : 19-0; உரோ. 4-8.) | . ஒருவன் உன்னைப்பார்த்து : உன | 

க்கு விசுவாசம் உண்டு, எனக்குக் கரி 24. அதலால் மனுஷன் கிரியைகளி 
யைகள் உண்டு, இரியைகளில்லாமல் । னாலேயன்றி, விசுவாசத்தினாலே மாத் 
உன் விசுவாசத்தை எனக்குக் காண்பி, | இரம் நீதிமானாவதில்லையென்று காண் . 
கான் என் விசுவாசத்தை என் கிரியை | இறீர்களே,     
  

14-26. இந்த வசனங்களில் ௮ப்போஸ்சலர் ஈற்ரிகைகளோடு சேர்ந்திராச Sear 

சம் செத்த விசுவாசமென்றம், ஞானப் பலன ற்றதென் நம் பிரயோஜனமில்லாதசென்றும் 

காட்டுகிருர். ஆனால் அர்ச். யாகப்பர் இங்கே சொல்வதற்கும், அர்ச், சின்னப்பர் ரோமா 
னருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் 3-ம் 4-ம் ௮இகொரங்களில் சொல்வதற்கும் விரோ சமில்லை. 

ஏனெனில் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தங்கள் போதகத் துக்குச்சக்கது ஒன்றை முன்னிட்டுப் 
பேசுகறதால் வேரொன்றை மறுதலிச்தெதில்லை. பழைய ஏற்பாட்டில் கற்பிக்கப்பட்ட 
சடங்குகளினால் மாச்இரம் நீதியை அடையலாமென்று எண்ணியிருர்சவர்களுடைய சப்மி 

தீ. த்தை மறுதலிக்ச அர்ச், சின்னப்பர் அ௮ர்,தச்சடங்கு சரியைகளினால் ஒன்றும் ஆூறெதஇில்லை 
யென்றும், விசுவாசமே ஒருவனை நீதிமானாக்குெதென்றும் காட்டுகிறார். அர்ச். யாகப்ப 
ரோ: விசுவசித்தால்போதும் வேதகற்பனைகளை மீறுவதினால் ஒன் நு.மில்லை என்ற தப் 

| பான எண்ணத்தை மறுத்து, ஈற்ிரியைகளோட கூடியிராச வெறும் விசுவாசம் ஒன் துக்கும் 
உதவாசென்று காட்டுகருர். |   al



  

25. அந்தப்பிரகாரமாய் ராஹாப்பெ 4. கப்பல்களைப் பாருங்கள்; ௮வை 
ன்னும் வேடியும் தாதர்களை ஏற்றுக் | கள் மகா பெரியவைகளாயினும், கடுங் 
கொண்டு வேறு வழியாய் அனுப்பி ! காற்றினால் அடிபட்டாலும், அவைகளை 
விட்டபோது, இரியைகளினாலல்லோ  ௩டத்துகிறவன் ௮ற்பமான சுக்கானால் 
நீதியுள் எவளாக்கப்பட்டாள். (யோசு.  தன்னிஷ்டப்படி அவைகளைத் திருப்பு 
2-4; 69. 11-31.) இர௫ானல்லோ ?' 

20. அப்படியே ஆகியற்ற சரீரம் 5. அப்படியே இதோ, நாவானது 

செத்ததாயிருக்கறதுபோல, கிரியைக | றா சிறிய உறுப்பானாலும், பெரியகாரி 

ல்லாத விசுவாசமும் செத்ததாயிருக் யங்களையும் பாராட்டும். எவவளவு 

இன்றது. சொற்ப நெருப்பு எவ்வளவோ பெருக் 

காட்டைச் சுட்டெரிக்கின்றத ! 

  
5-ம், அதிகாரம், 6, அப்படியே நாவும் ஒருநெருப்பு 2 

அத ௮க்கரமங்களெல்லாம் நிறைந்த 
உலகம்; நாவானது ஈம்முடைய உறு 

ட்புகளில் ஒன்௫யிருந்து, சார முழுமை 

1. என் சகோதரரே, உங்களில் போ , 4745 கறையாக்குகன்றது. ௮ நரக 

தகர் நிரம்பப்பேராயிருக்கவேண்டாம். அக்கினியில் கொளுத்தப்பட்டு, நமது 

ஏனெனில் அதிகக் கண்டிப்பான தீர் பிறப்புமுகல் மது ஆயுள சக்கரத்தை 

வையை உங்கள்மேல் சுமத்திக்கொள் எரிக்கின்று. 
ளுகிதீர்களென்று அறிரந்துகொள்ளுங 

      
சாவினால் வருற பொல்லாப்புகளை விவரித் 

து; மெஞ்ஞானம் ஏதென்று காட்டுகரார்.     
] 1. சகலவித மிருகங்கள், பறவைகள், 

கள், (மத். 25-9.) . சர்ப்பங்கள், இன்னும் மற்றவைகளின் 

சுபாவமெல்லாம் மனுஷனுடைய சுபா 
வத்தால் அ௮டக்கப்படக்கூடும் ; அடக் 
கப்பட்டுமிருக்கின்றது. 

    
2. நாமெல்லோரும் ௮0நேக காரியங் 

களில் தவறிப்போகியோம். ஆகிலும் 

யாதாமொருவன் வார்த்தையில் தவரு 

, இருந்தால், ௮வன் உத்தம புருஷன், 

ஏனெனில் அவன் தன் சரீரமுழுமை ! மனுஷனலும் கூடாது. ௮து அடங் 

பும் கடிவாளத்தால் ஈடப்பித்துக் காத் இங்கு; கொல்லும் விஷம் நிறைக் 

கொள்ள வல்லவன். த்து, 

8. அனால் நாவை ௮டக்கவோ எந்த 

8. அப்படியே குதிரைகள் நமக்கு . 9, ௮தைக்கொண்டே நாம்பிதாவா 

அடங்கும்படிக்கு அவைகள் வாயில் கடி. | இய சர்பேவசுரனையும் ஸ்துஇக்கிறோம் ; 

வாளமிட்டுக்கொண்டால், அவைகளின் | ௮தைக்கொண்டே காம் தெய்வசாய 

சரிரமுழுமையும் எப்பச்கமும் இருப்பி | லாக உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷர் களை 
நடத்துவோம். பும் சபிக்கறோம். 

  

| 

1. ர்ச். இன்னப்பர் நிருபங்களிலும், அப்போஸ்தலர் ௩டபடியிலும் பலமுறை 

சாணப்படுறெதுபோல் புதிதாய் ஞானஸ்ரானம் பெற்ற யூதர்களுக்குள்ளே ௮ரேகர் குருமா 

ர்கள் மேற்றிராணிமார்களால் அனுப்பப்படாமலும், யாதொரு உச்சரவில்லாமலும், தாங்க 

ளாய்ப் புறப்பட்டு ஊருக்கூர்போய், அஞ்ஞான த்.திலிருக்.து மனந்திரும்பின பு FEE Sows 

வர்களுக்குப் போதகர்களாகச் தங்களை ச சாங்களே ஏற்படுச்திச்கொண்டு, அவர்கள் விருத்த 

சேதனம் பெறவேண்டுமென் றம், பழைய ஏர்பாட்டில் சாங்கள் ௮.நசரித் துவக்த பற்பல 

மேறைமைகளை அவர்களும் ௮ நுசரிக்கவேண்டுமென்றும் அவைகள் இரட்சணியச் தக்கு அவ 

சரமென்றும் போதித்த, அரதப் பு.துச்சபைகளைக் கலங்கடிப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர் 

களுக்குத்தான் இங்கே அர்ச். இயாகப்பர் புத்தசொல்லுடருர். 
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6... இயாகப்பர் கம் அதிகாசம். 
  

10. ஸ்துதி த்தலும் சபித்தலும் ஒரே மாயிருக்கின்றது. அது யாதொன்று 
| வாயிலிருந்தே புறப்படுகின்றது. என் | க்கும் தர்ப்பிடுகிறதுமில்லை, பாசாங்கு 
சகோதரரே, இப்படியிருக்கலாகாது, | பண்ணுடுறதுமில்லை, 

11. ஒரே ஊற்றுக் கண்ணிலிருந்து 
நல்ல தண்ணீரும், உப்பு த்தண்ணீரும் 

சுரக்குமா ? 

18. நீதியாகய கனியானது சமாதா 
னத்தை உண்டாக்கிறவர்களால் சமா 
தானத்திலே விகைக்கப்படுகன்றது. 

12, என் சகோதரரே, அத்திமரம் 
இராட்சப்பழங்களையும், திராட்சச் 
செடி ௮தஇப்பழங்களையும் பிறப்பிக்கு 4-ம். அதிகாரம், 
மா? அப்படியே உப்புநீர் நல்ல் ஜலத் 
தைக் கொடுக்கமாட்டாது, பேயை எதிர்த்து, நல்வழியில் ஒழுகக் கற் 

பிக்திறார். 
18. உங்களில் ஞானியும் கல்விமா 

லும் யார்? அவன் ஞானத்துக்குரிய | 1], உங்களுக்குள்ளே சண்டைகளும் 
சாந்தகுணத்தோடு தன் கரியைகம்£ வியாச்சியங்களும் எதினாலே வருகின் 
நல்லொழுக்கக்தினாலே காண்பிக்கக் | றது? உங்கள் ௮வயவங்களில் போரா 
கடவான். டுகிற உங்கள் இச்சைகளினாலல்லவா ? 

    
| 141. ஆனால் உங்கள் இருதயங்களில் 

'கசப்பான வைராக்கூயத்தையும் வாக் 
| ou தங்களையும் கொண்டிருந்தால், நீங் 

ட்கள் பெருமைகொள்ளவேண்டாம். சத் 
இயத்திற்கு விரோதமாய்ப் பொய்சொ 
.ல்லவும் வேண்டாம். 

2. நீங்கள் இச்சித்தும், கைக்கொள் 
ளுகறதில்லை. நீங்கள் கொலைசெய்தும், 
பொழுமைப்பட்டும் ௮டையக்கூடாதி 
(RES Dison. நீங்கள் வழக்காடியும் 

போர்செய்தும், மன்றாடிக் கேளாததி 
| லே உங்களுக் ன்றும் இடைப்ப 

15. ஏனெனில், இப்படிப்பட்ட ஞா | இல்லை, ன 
னம் மேலாவிலிருந்து வருகிறதல்ல. 
௮ லெளககேத்திற்கும், மிருகத்திற் | 3, நீங்கள் கேட்டும், அடையாமல் : 

| கும், பேய்க்கும் உரியது. போகிறீர்கள். ஏனெனில் உங்கள் இச்: 
சைகளுக்குக் இர்ப்தியாகவேண்டுமெ 
ன்று ௮காத விதமாய்ச் கேட்கிறீர்கள். 

  

10. வைராக்கியமும் வாக்குவா தழும் 
எங்கே உண்டோ, அங்கே நிலையின்மை 

ர்க்கிரியையும் உண் 
டல கரக் பயும் உண்டு. 1, விபசாரக்காரரே, இவ்வுலகத்தின் 

17. மேலா விலிருக்துவருற. ஞான | சிகேகம் சர்வேசுரனுக்குப் பகையாயி 
மோ முத்தமழுந்தக் கற்புள்ள தம், பின் ருக்கிறதென்று ௮றியீர்களோ ? ஆகை 
னும் சமா தானமுள்ளதும், மரியாதை யால் இவவுலகத்துக்குச் சிகேகிதனாயிரு 
யுள்ளதும், இணக்கமுள்ளதும், ஈல்ல | க்க விரும்புகிறவன் சாவேசுரலுக்குக் 
வைகளுக்கு உடக்தையுள்ளவும், இரக் | தன்னைப் பகைஞ்ஞனாக்கக் கொள்ளு 

 கத்தாலும் கற்கனிகளாலும் நிறைந்தது | முன்,       
  

| 2. பற்பல காரியங்களுக்கு ஆசைப்படுசிறீர்கள், அவைகளை ஜெபத்ினாலும்வேண் 
| செலினாலும் பெற்றுக்கொள்ளவேண்்டியிருக்க, ரீங்கள் அதைவிட்டு, போராடி, வியாச்சி 

யம் செய்து அடைக் துகொள்ளலாமென்று நினைக்கிறீர்கள். அதினாலே ௮தை அடைந்து 
கொள்ளாமல் போூறீர்களென்று அர்த்தமாம். 

பத பயவகடபாகணவகைவஷ்திள் சானா கை 

  

  

  
 



  

 அணைவைகைகடிகவதவைவை 

இயாகப்பர் 4ம் அதிகாரம். 619 | 
  

9, உங்களுக்குள்ளே வாசமாயிருக் 
இற இஸ்பிரீத்துவானவர் பொருமை 
யான சிகேகமுள்ளவரன்.று வேதவாக் 
இயம் சும்மா சொல்லுகறெதாக நினைக் 
கிறிர்களோ? 

0. ௮வர் மிகுதியான வரப்பிரசாதத் 
தைத் தருகிறார். ஆகையால் சர்வே 
சுரன் ஆங்காரிகளுக்கு ஏ.இர் த்.துநின் 
D, தாழ்மையுள்ளவாகளுக்கு வரப்பிர 
சாதத்தைக்கொடுக்கமுர என்று சொல் 
ஸியிருக்கின்றது. (பழ. 3-34; 1. இ 
சா, 5-ம்.) 

7: ஆகையால் நீங்கள் சாவேசகர 
னுக்குக் சழ்ப்படி.ந்திருங்கள் ; பசாசை 
யோ எஜிர்த்து நில்லுங்கள். ௮.து உங் 
களைவிட்டு ஓடிப்போம். 

அவரும் உங்களை அ௮ண்டிவருவார். பா 

விகளே, உங்கள் கைகளைச் சு த்திகரியுங் 

கள, இருமனமுள்ளவர் களே, உங்கள் 

| Dgsvuasénu பரிசு த்தமாக்குங்கள். 
  

9, உங்கள் நிர்ப்பாக்கியத்தை உணர் 
ந்து புலம்பி அழுங்கள். உங்கள ஈகைப் 
பு துக்கமாகவும், உங்கள் சந்தோஷம் 
தயரமாகவும் மாறக்கடவது. 

10. ஆண்டவர் சமுகத்தில் உங்களை தீ 
தாழ்த்திக்கொளளுங்கள் ; அவர் உங் 
களை உயர்த்துவார். (1. இரா. 5-0.) 

11. சகோதரரே, ஒருவரொருவர்பே 
ரில் புறணிசொல்லா இருங்கள். 
சகோதான்பேரில் புமணிசொல்லுகிற 
வன் அல்லது தன் சகோதரனுக்குத் 

8. சாவேசரனை அ௮ண்டி.ப்போங்கள்; 

  
தன் 

தீர்ப்பிடுகிறவன் வேதப்பிரமாணத்தை 

PROD, அதற்கே தீர்ப்பிடுகிறான். 
ல் நீ பிரமாணத்துக்குத் தீர்ப்பிடு 

யால், பிரமாணத்தை ௮.நுசரிக்கி 
றவனாகாமல், அதற்கு நடுவனாகிழுய். 

12. ஆகிலும் வேதப்பிரமாணத்தைக் 
கொடுத்தவரும், நடுததீர்க்கிறவரும் 
ஒருவரே. அவரே அழிக்கவும் இரட் 
சிக்கவும் வல்லவர், 

15. பிநனை ஈடுத்தீர்ப்பதற்கு நீயார் ? 
நாங்கள் இன்மைக்கு அல்லது காளை 
க்கு இன்னபட்டணத்துக்குப் போய், 
௮ங்கே ஒருவருஷம் தங்க, வியாபாரஞ் 
செய்து சம்பாத்தியம் பண்ணுவோ 
மென்று சொல்லுகிறவர்களே, கேளுங் 
கள். (உரோ. 14-4,) 

14. காளைக்கு என்ன ௩டக்குமென். 
று ௮றியிர்களே. 

15. மெய்யாகவே உங்கள் ஜீவியம் 
எப்போ்ப்பட்டது? கொஞ்சகேரம் 
தோன்றி,பின்பு ஒழிந்துபோகும் புகை 
யல்லோ. ஆகையால் நீங்கள் அந்தப் 

பேச்சைவிட்டு: ௮ண்டவருக்குச் சித்த 
மானால், அல்லது நாங்கள் உயிரோடி. 
ருந்தால், இதை அதைச் செய்வோம் 
என்று சொல்லுங்கள். 

10. இப்பொழுதோவெனில் உங்கள் : 
விம்புகளில் துள்ளுகிறீர்கள். இவவித)த் 
துள்ளாட்டமெல்லாம் அ௮க்கிரமமாயிரு 

க்கிறது. 

17. ஆகையால் ஈன்மைசெய்ய அறி 
ந்திருந்தும், செய்யாதவனுக்கு அது 
பாவமாகும். 
      

5. நீங்கள் உலகக் துக்கும், சர்வேசுரனுக்கும் பிரியப்படலாமென்று நினைக்கிறீர்கள். 

அது முற்றும் கூடாத காரியம். 

வாய்ப்போடுறான். 

உலகத்தை நேசிககிறவன் சர்வேசுரனுக்குச் சத் துரு 

ஏனென்றால் உங்களுக்குள்ளே வாசம்பண்ணுகற இஸ்பிரீத்துசாக்து 

உங்கள் இருதயத்தைமுழுதும் சமக்கே சொந்தமாக்கிக்கொள்ள விரும்புறெதல்லாதே, | 

உலகம் சரீர முதலிய பிரபஞ்சத் துக்கடுத்த சிரேகமும் உங்கள் இருதயச்திலிருக்க அவர் 

சக றெவரல்லவென்று அர்த்தமாம், 

    

 



  

  

5-ம், அதிகா ரம், 

சரித்ரொரா உபத்திரவப்படுத் தற ஐசுவரி 
1 யபவான்களைக் கண்டித்து, இறீஸ் சுவர் 

சன் தங்கள் உபத்இரவங்களில் பொறு 
மையாயிருக்கவும், ஆணையிடுதலை விலக் 
கவும், வியாதஇச்சாரர் ௮வஸ்தைபூசுத 

லைப் பெறவும், பாவசங்£ர்த்கனஞ் செய் 
யவும், புதீதி சொல்லிஜெபத தின் பலனை 
வெளிப்படுச் இமா. 

  
1. வாருங்கள், ஜஇசுவரியவான்௧ளே, 

உங்கள்மேல் வரப்போகிற நிர்ப்பநதங் 
களைநினைத்து, இப்போது புலம்பி 
அழுங்கள். | 

2. இதோ, உங்கள் இரவியங்களும் | 
அழுக, உங்கள் வஸ்இரங்களும் பொட் 
டரித்துப்போயின. | 

8. உங்கள் பொன்னும் வெள்ளியும் ! 
துருப்பிடி ௧.த, அவைகளில் ஏறின தரு 
உங்களுக்கு எதிர்ச்சாட்சியாயிருந்து, 
அ௮க்ினியைப்போல் உங்கள் மாம்சங் 
களைப் பட்சிக்கும். கடைசிக்காலததுக் 
க் (தேவ) கோபத்தைக் தேடிக் குவிக் 

நீர்கள். 

$. இதோ, உங்கள் வயல்களை அறு 
தத வேலையாட்களுடைய கூலி உங் 
களால் வஞ்சிக்கப்பட்டு, கூச்குரலிடு 
கின்றது அவர்களின் கூக்குரல் சேனை 
சளுடைய கர்த்கரின் செவிக்குள் புகுக 

த்து.   
5. பூமியிலே விருஈதாடி, உங்கள் 

இருதயங்களைக் கொலையுண்ணும நா 
ஞுக்காகக் கொழுக்க வளர் த்தீாகள், 

0. நீதிமானைக் குற்றவாளியாகக் இர் 
த்துக் கொலைசெய்தீர்கள் ; அவனோ 

| உங்களை எதிர்த.து நிற்கவில்லை. 
Pe yim rd 

        
தவளைக்கு. செவ கவ்முவுமல்ட.. வ. பெயல் ப்வு்பவவவகம்ய யவன் டி! வவ வம. அவிமவககவட பென ~~ 

  

ved: 

7. இப்படியிருக்க, ௪ தரே 
ஆண்டவர் வருமளவும் பொ துமையாலி 
ருங்கள். இதோ, பயிரிடுறவன் 
மாரிடிம் பின்மாரியும் வருமளலம் 
பொறுமையோடு காத்திருக்அ, 
டின் அரும்பலனுக்கு எதிர்பார் த்திருச் 
இருன், 

a 

8. ஆகையால், நீங்களும் பொறுமை 
யாயிருந்து, உங்கள் இருதயங்களை ஸ்தி 
ரப்படுத் துங்கள். ஏனெனில் ஆண்ட 
வருடைய வருகை சமீபமா பிற்.று, 

ws, 

9, சகோகதாரே, உங்களுக்குத் தீர்ப்பு 
வராதபடிக்கு ஒருவருக்கொருவர் 
விசோதமாய் முறைப்படாதிருங்கள. 
இதோ, ஈடுவா வாசலுக்குமுன் நிற் 
இரு, 

10. சகோதாரே, துன்ப மாணத்தி 
ஓம், கஷ்டப்படுவதிலும், பொறுமை 
யிலும் ஆண்டவருடைய காமத்தினால் 
பேசின தீர்க்கதரிசிகளை உங்களுக்கு 

மாதிரியாக வைதுக்கொள்ளுங்கள். 

11 பொறுமையாய்ச் சகித்தவர்க 
ளைப் பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே. 
யோபென்பவருடையபொறுமையைக் 
குறிததுக் சேளவிப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 
காத்தருடைய முடிவையும் கண்டிருக் 

asta. Sh FT தயவும் இரக்கமும் 
உரளவர். 

12. எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாய், 
என் சகோதாரே, வானத்இன்பேரிலா 
வது, பூமியின்பேரிலாவது,வேறேஎந்த 
ஆணையிட்டாவது சத்தியம்பண்ணாதி 
ருங்கள். நீங்கள் தீர்வைக்குள்ளாகாத 
படிக்கு உள்ளதை உள்ளதென்றும்,இல் 
லாததை இல்லையென்றும் சொல்லக் 
கடவீர்கள் (மத், 5-34,) 

வகைகளை, வத் மழட அச i te te een le 

5. கோலையுண்ணும் நாள் :--தீர்வைகாள், அர்காளில் சேவசாபத்தையடைச் தச 
| நெருப்பில் சாகாமல் செத்து, வேகாமல் வேகும்படியாகச் சரீரத்தைக் கொழுச்சவைத் தாத் 

ரி போல் சரீர இச்சைப்படி ஈடச்செதென்பத தருத்.த. 
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So peefle ஒருவன் வியாதியாயீ௱ாச்கிரஷனே, அவன் சபையின் குருக்களை வா 

வழைப்பானாக. அவர்கள் ஆண்டவருடைய காமச்தினாலே அவனைத் சைலத்தால் பூசி, 

அவனுக்காக ஜெபம் பண்ணாவார்கள்..... அன்றியும் அவன் பாவங்களோடிருந்சால் 

அவைகள் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்." 

யாக, 5, 11-15. 
621 (இய ° ) 

 



  

  

   

| COT வரவழைப்பானாக, 

| ஆண்டவருடையகாமதக்தினாலே௮வனை 

' இலகுவாக்குவார, 

14. உங்களில் ஒருவன் வியாதியா 

யிருக்குனே, அவன் சபையின் குரு 
அவர்கள 

தீதைலக்கால்.பூசி, அவனுக்காக ஜெப 
ம் பண்ணுவார்கள், (மாற். 0-1.) 

13. அப்போது விசுவாசமுள்ள ஜெ 

பம்வியா இக்காரனை இரட்சிக்கும். அண் 
டஉவரும் அவனுடைய வருத்தத்தை 

அன்றியும் ௮வன் 
' பாவங்களோடி.ருக்தால் அவைகள் ௮வ 

। னுக்கு மன்னிக்கப்படும். (அப். 27-83.) 

16. நீங்கள் இரட்சணியம் அடையும் 
பொருட்டு, ஒருவருக்கொருவர் உங் 
கள் பாவங்களைச் சங்கா த்தனம்பண் 
ணி, ஒருவசொருவருக்காக வேண்டிக் 
அதாள்ளுக்கள், ஏனெனில் நீதிமானு 

பாவங்களைச் சங்கர்க்சனம் பண்ணுங்களென்று கற்பிக்ர். 

e
r
e
n
t
 

1 138. உங்களில் பாதொருவன் துக்க | 
| மாயிருக்கிருனோ; ' ஜெபம்பண்ணக்கட 
வான, சந்தோஷமா பிருக்கிறானோ, சங 
| ் இ, தீம் பா டக்கடவான், 

    

ப்ப வார். வேன்டும் 9) 
வல்லமையுள்ள து. 

17. எலியாசென்பவர் நம்மைப் 
போல் துன்பங்களுக்குள்ளான மனித। 
CUI HH தும், பூமியில் மழைபெய்யாத | 

படிக்கு உருக்கமாய்வேண்டிக்கொண் | 
ட.இினாலே மூன்,று வருஷமும் ஆறுமாக | 
மும் மழைபெய்யவில்லை. (3-௮. 17-1; 

லூக். 4-2.) 

18, அவர் மறுபடியும் வேண்டிக் | 

கொண்டார். வானமும் மழைபொழிய, | 
பூமியும் தன் பலனைக் தந்தது. 

10. என் சகோதரரே, 

மூம்போது யாதாமொருவன் ௮வனை 
மனநர்திருப்பினால், 

20. தவ.றின வழியினின்று பாவியை | 
மனந்திரும்பச்செய்தவன் ௮வனுடை 
ய ஆத்துமத்தை மரணத்தினின்று இர. 
ட்சித்து, தாளான பாவங்களை மூடுவா 
னென்று ௮றியக்கடவான். 

Apne open a a அவையை   
14. 

தைப்பூசவும் இருச்சபையின் குருமார்களை வரவழைக்கச் கற்பிகஇரர். 

ocean nda Sgt 

- வியாஇச்காரர்கள் தங்களுக்காக வேண்டிச்கொள்ளவும், 'தங்கள்பேரில் தைலத் ' 

இ.து கத்தோலிக்கு ! 

    

உங்களில் | 

ஒருவன் சத்தியத்தினின்று தவதிவி' 

  
{ 

| 
4 

| 
் 

ரோமான் இருச்சபையிலே எக்காலத்திலும் நடக். அுவருறெ ஏழு சேவத்திரவிய HD | 
 மானங்களில் ஒன்றாகிய அவஸ்கை பூசுசல் என்றறிக, 

10. 

கையிட்டால் பிரயோசனமென்ன : ? 

பின்னும் நீங்கள் இரட்சணியமடையும்படிக்கு ஒருவருக்கொருவர் 

| இங்கே ஒருவருக்கொருவர் 
என்கிற வார்த்தைக்கு அர்ச்சமேதெனில், பாவப்பொறுத்தல் கொடுக்க அதிகாரம் பெத்ற ! 

குருமார்கள் ஒருவருச்கொருவம் என்றும், மற்றக்கிறீஸ் தவர்கள் ௮௫௪ HHS rw பெந்திருக் | 

இற தங்கள் குருமார்களிடத்திலென்றும் ௮ர்.த்தமல்லாது வேறல்ல. 

, பொறுத்தலைக்கொடுக்க ௮இகாரமில்லா தவர்களிடத்தில் ஒருவன் தன் பாவங்களை அதிக், 

  

  

இயாசப்பர் நிருபம் முற்றிற்று, 

உங்கள் | 

ஏனெனில், பாவப் : 

  

  

| 

| 
| 

| 
1 
8 
i 

  

     

  

   



பாயிரம். 

  

தலையான அ௮ப்போஸ் தலராகிய அர்ச், இராயப்பர் யூதேயாதேசத்திலுள்ள: 
கலிலேயா நாட்டில் பெத்சாயிதா என்ற ககரத்தில் எபிரேய கோத்திரத்தில் 
யோனா என்பவரிடத்தில் பிறந்து சீமோன் என்று பெயரிடப்பட்டிருந்தார், ௮வ 
ருடைய தமையனாஇற அர்ச். அந்திரோயா என்கிறவர் அர்ச். ஸ்காபக அருளப்பர் 
சொன்ன வார்த்தையைக்கொண்டு யேசுகா தர் உலகத்தை இரட்சிக்கிறவர் என்று 
அ௮.றிந்து, தமது தம்பியாக சீமோன் என்பவரையும் அவரிடத்தில் அழைத் 
அக்கொண்டுபோனார். கர்த்தர் ௮வனாக் கண்டவுடனே தாம் இனி ஸ்தாபிக் 
கப்போகிற தமது திருச்சபையாகிய ஞான மாளிகைக்குத் தாமே எப்போதும் 
காணப்படாத லுஸ்இவாரக் கல்லாய் இருந்தாலும், ௮வளனாத் தமது இடமாகக் 

காணப்படும் ௮ஸ்திவாரக் கல்லாக ஸ்தாபிக்கச் சித்தமாக, ௮வர் கொண்டிருந்த 
சீமோன் என்னும் முந்தின பெயணாமாற்றி கெபாஸ் ௮தாவது இராய் அல்லது 

கல் என்று பெயரிட்டார், 

பின்னும் யேசுநாதா அவரைத் தம்முடைய சிஷனாகச் சோத்துக்கொண்ட 
பின், ste. மத்தேயு 1-ம் அதிகாசம், 10-ம், ]/-ம், 16-ம், 19-ம் வசனங்களில் 
சண்டிருக்றெபடி, Badu at sat தேவசு தனென்று, இராயப்பர் பிர.த்தியட்ச 
மாய் வெளிப்படுத்தின விசுவாச உச்சாரணத்தைக் கேட்டு, காத்தர் அவரைப் 
புகழ்ந்து கொண்டாடி : 8 இராயா பிருக்கிருய் ; . இந்த இராயின்மேல் என் திருச் 
சபையைக் கட்டுவேன், நாகத்தின் வாசல்கள் ௮தை மேற்கொள்ளமாட்டாது, 
மோக்ஷத்தின் இறவுகோல்களையும் உனக்குக் கொடுப்பேன் ; பூலோகத்தில் நீ 

எதைக் கட்டுவாயோ, ௮து பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் நீ பூலோ 

சுத்தில் எதைக் கட்டவிழ்ப்பாயோ, ௮து பாலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட் 
டிருக்கும் என்று சொல்லி, ௮வரைத் தமது திருச்சபைக்கு ௮ஸ்இவாரக் கல் 
லாகவும், அதின்மேல் பூரண அதிகாரமுள்ள வராகவும் நியமித்தார், 

மேலும் இவ்விய கர்த்தா மரித்து உயிரத்தபின், மூச் அருளப்பர் 21-ம் 
௮திகாரம் 10-ம், 17-ம் வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியே, தம்முடைய 
ஞான மக்தையாகயெ இருச்சபையை மேய்க்கும்படி அர்ச். இராயப்பருக்கு ௮ 
காரங்கொடுத்து ௮தை அவரிடத்தில் ஒப்புவித்தார். 

அர்ச், இராயப்பர் கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்ட திருச்சபையின் 
ஆளுகையை எப்படி நடத்திவக்தகாரொன்று SH. sug கமத்தில் கண்டு 
கொள்ளலாம். 

அப்படியே அவர் சில வருஷகாலம் எருசலேமிலும், சுற்றுப்புறங்களிலும் 
போய்த் இருச்சபையை விசா ரித்துவந்தபின், ௮ந்தியோக்கயொவில் தமது பத்தி 
ராசனத்தை ஸ்தாபித்து 2 வருஷம் திருச்சபையை ஆண்டுஈடத்தினார். அவ் 
விடத்தில் இருக்கும்போது கர்த்தரவதாரம் 44-ம் வருஷத்தில் தமது முதல் 
நிருபத்தையும், தாம் மரணமான வருஷமாகிய 00-ம் வருஷத்தில் தமது இரண் 
டாம் நிருபத்தையும் எழுதித் தந்தார். கடைசியாய் வேத விரோதியாகிய 
நெரோன் என்னும் கொடியஇராயனால் தலை€ழோாகச் சிலுவையில் ௮றையப் 
பட்டு வேதசாட்சியானார். 

  

623





0 

தவலயான அப, 

ட, 
f 
அர்ச். இராயப்பர் 

திருச்சபைக்கு எழுதிய 
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முதல் அதிகாரம். 

துக்கும், அழைச்சருளின சர்வேசுரனுக் 
கு ஸ்தோத்திரஞ்சொல்லி, இறீஸ்துநா 

தீருடைய இரச்சத்தனாலே இரட்சிச்சப் 

பட்டவர்களாக நாம் மிகுந்த பரிசுத்த 

தீதோடே ஈடகச்சவேண்டியசென்று கா 
em NE Buri. 

1. யேசுக்கிறீஸ்துராகருடைய முப் 
போஸ்தலனாகிய இராயப்பன், போந்து 
கலாத்தியா, கப்பதோசியா, ஆயோ, 
பித்தினியா தேசங்களில் சிதறியிருக் 
கிறவர்களில், 

2. பிதாவாகிய சர்வேசுரனுடைய 
முன்னறிவின்படியே, இல்பிரீத்துசார் 
வின் பரிசு த்தமாக்குதலுக்கும், கீழ்ப் 
படி தலுக்கும், யேசுக்கறீஸ்துகா தரு 
டைய இரத்தத் செளிப்புக்கும் தெரிந் 
துகொள்ளப்பட்ட 
எழுதுவது : உங்களுக்கு வரப்பிரசாத 

மும் சமாதானமும் மென்மேலும் உண் 
டாவதாக. 

9. நம்முடைய அண்டவராகிய யே 
சுக்கிறிஸ் துவின் பிசாவாயெ சர்வேசு 
ரன் ஸ்தோத் ் தரிக்கப்பவோராக, அவர்   

கும், (2. 

    
பரதேசிகளுக்கு | 

  

, தம்முடைய இரக்கம். பெருக்கத்தின் 
படியே மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்த 

ஈம்மை விசுவாசத் துக்கும், நித்திய ஜீவியத் | யேசுக்கறீஸ்துகாதருடைய உத்தானத் 
இன் வழியாய் ஜீவனுள்ள ஈம்பிக்கைக் 

கொ, 1-3; எபே. 1-8.) 

4, அழியாததும், மாசற்றதும், வா 
டாததுமாகிய சுதந்தரத்துக்கும் ஈம் 
மை மறுபடியும் ஜெனிப்பித்தார். 

9. கடைசிக்காலத்தில் வெளிப்பட 

அயத்தமாயிருக்கிற இரட்சணியத்துக் 
கு விசுவாசத்தைக்கொண்டு சர்வேசுர 
னுடைய வல்லமையால் காப்பாற்றப் 
பட்டிருக்கிறவர்களா கய உங்களுக்கு 

அந்தச் சுதந்தரம் மோட்சத்தில் பத்தி 
ரமாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

0-7. அ௮க்கினியிலே சோதிக்கப்படு 
சற பொன்னைப் பார்க்கிலும், ௮௪ 
விலையேறப்பெற்றதாயெ உங்கள் விசு 
வாசத்தின் பரீட்சையானது யேசுக்கி 
றீஸ்துகாதர் வெளிப்படும்போது, உங்க 
ளுக்குப் புகழ்ச்சொகவும், மேன்மையா 
கவும், மகிமையாகவும் காணப்படும் 

பொருட்டு, இப்பொழுது சொற்பக்கா 
லம் பலவிச சோ தனைகளினாலே துக்கப் 

படவேண்டியிருந்தாலும்,அர்தச்சு தந்த 
ரத்தை நினைத்து, நீங்கள் ௮க்களிப்பி 

ர்கள், 
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| 8. ௮வரை Siac காணாதிருந்தும், 
சிநேகிக்றொிர்கள் : இப்போது நீங்கள் 
அவளனாத் தரியொ இருந்தும், அவரை 
விசுவசிக்கிறீர்கள். விசுவ௫த்து, 

09. உங்கள் விசுவாசத்தின் கதியா 
யெ ஆத்தும இரட்சணியத்தை அடை 
விர்களென்பதால், வாக்குக்கெட்டாத 
அம், மகமை நிறைந்ததுமான சந்தோ 
ஷத்தால் ௮கமூழுவிர்கள். 

10. உங்களுக்கு வரவேண்டியிருந்த 
இந்த வரப்பிரசா ச.த்தைக் குறித்துத் 
தீர்க்கதரிசனம் உணாத்த தீர்க்கதரிசி 
கள் Das இரட்சணிய இரகசியத்தை 
ஆராய்ந்து, இயானித்தார்கள், (மத். 

| 13-17.) 

11. இவர்கள், கிறீஸ்துநாதர் படும் 
பாடுகளையும், அதற்குப்பின் அவருக்கு 

வரவேண்டியிருக் த மடிமைகளையும் தங் 

  
| 

| 
| 

கள் உள்ளத்திலிருந்து தங்களுக்கு : 
முன்னறிவித்த இறீஸ்துவின் இஸ்பிரத் ; 
துவானவர் எந்தக்காலத்தையும், எவ 

அ ஆராய்ந்தார்கள். 

19. அவர்கள் தங்கள் நிமித்தமாக 
அல்ல, உங்கள் நிமித்தமாகவே ௮வை 

களை வெளிப்படுத் தினஞார்களென் று அவ 

ர்களுக்கு ன றிவிக்கப்பட்டது. தேவ 
தூதர் உற்றுத் தரிசிக்க விரும்புகிறவ 
ரும் பரலோகத்தலிருந்து அனுப்பப் 
பட்டவருமாகிய இஸ்பிரத்துசாந்து 
வைக்கொண்டு உங்களுக்குச் சுவிசே 
ஃத்தைப் போஇுத்தவா்களாலே இவை 
கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிவிக் 

! கப்படுகன்றன. 

13. ஆதலால், உங்கள் மனதின் 
இடையைவரிரஈ்துகொண்டு, உள்ளடக்க 
    

14. 

முள்ளவர்களாய், யேசுக்கிறீஸ்துகாதர் 
வெளிப்படும் காலத்திற்காக உங்களுக் 

ட் அளிக்கப்படுகிற வரப்பிரசாதத்இன் 
ப ரில் பூரண ஈம்பிக்கையாயிருங்கள். 

11. நீங்கள் அறியா மையினாலே 
முன் கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி. 
இனி நடவாமல், By £ழ்ப்படி தலுள்ள 
பிள்ளைகளாய், :: 

19. உங்களை அழைத்த பரிசு,த்தரை 
ப்போல், நீங்களும் உங்கள் சர்வஈடபடி 
ச்கைகளிலும் பரிசு த்தராயிருங்கள். 

16. எனெனில், நாம் பரிசுத்தராயி 

ருக்கிறபடியால், ங்களும் பரிசுத்தரா 
யபிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கின் ற.து. 

லேஸி. 11-14.) 

17. அன்றியும் பாரபட்சமில்லாமல், 

அ௮வனவனுடைய இரியைகளின்படியே 
நடுத்தீர்க்கிறவரை நீங்கள் பிதா என்று 

அமைத்தால். இங்கே நீங்கள் பாதேகி 
=f LB, f 3 sh 

் [ ் Owen ட் . . . . 
விதமான காலத்தையும் குறித்தா௦ ன Hart யச் சயசய கும ௮ பயத்தோ 

டே. நடந்துகொள்ளுங்கள். (உபா. 10- 

  

17; உரோ. ?-11; கலாத். 2-0.) 

18. உங்கள் பிதாக்கள் வழியாய் நீங் 
கள் அதுசரித் துவந்த வஸ்ண்னதசாரங் 
களினின்று ௮ழிவுள்ள பொன்னினா 

லம், வெள்ளிபினாலும் நீங்கள் இரட்சிக் 
க்ப். படாமல், 

19. மாசுமறையற்ற ஆட்டுக்குட்டிக் 
கொப்பாகிய இறிஸ் தகா தருடைய விலை 
யேறப்பெற்ற இர தீத, See இசட்சிக் 

சப்பட்டிருக்கிறிர ர்கள் என்று அறிந்து 
கிறீர்கள். (1, கொ, 6-20; te 

எமி, 0-] rh) 

பயத்தோடு நடந்துகொள்ளுங்கள் என்பசத்கு lava. siGasser ச கமக்குப் 
, பிதாவாயிருக்கற தினாலே, பெற்ற தகப்பனைப் பிள் ளை மனகோகப்பண் ணுவதற்குப் பயந்து 
தகப்பனுக்கு ஏற்க ஈடப்பதுபோல், நாமும் சர்வேசுரன்மட்டில் பத்தியோடும், பயத்தோடும் 
நடச்கக்கடவோம் என்றும், 2-வ.த. சர்வேசுரன் நமக்குப் பிசாவாயிருக்கற தமன் தி, கம்மை 
நடுத்தீர்க்சிற நியாயா இப ,தியாகவும், பாரபட்சமில்லா தவரும் கோணாத நீதியுள்ள ஈடுவருமா 
பிருப்பதினால் அவருக்குப் பயந்து ஈடக்கச்கடவோம் என்றும் கருத்தாகும்,     eam



1-இசாயப்பர் 2ம். ௮திகாசம், 
பவயவமள்௭பலைகஷள்ரடி, 
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20. அவர் உலக ஆரம்பத்துக்குமுன் 
குறிச்சப்பட்டவராயிருந்து, இந்தக் 
கடைசிக் காலங்களில் உங்களுக்காக 
வெளிப்பட்டார். 

21. அவர் வழியாகவே நீங்கள் சர் 
வேசுரன்பேரில் விசுவா சமாயிருக்கறீர் 
கள. உங்கள் விசுவாசமும், ஈம்பிக்கை 
யும் தமது பேரிலிருக்கும்படி சர்வேசு 
ரன் ௮வளா மரித்தோரினின்று உயிப் 
பித்து, அவருக்கு மசமையைக் கொடுத் 
HEB apr. 

22. அகையால் நீங்கள் பாம ௮ன் 

பின் ஈழ்ப்படி தலினாலே உங்கள் ஆத்து 
மங்களைச் சுத் தமாக்கியிருக்க, சகோதர 

சிநேக விஷயத்தில் நேர்மையான மன 
தோடு ஒருவரையொருவர் ARE om & 

% a டி . . . 

சுமாய் சகேடுக்கக்கடவிா கள். 

2௦... ஏனெனில் அழிவுள்ள வித்தினா 
மேயல்ல : ஜீவியரும் என்றென்றைக் 

கும் D208 ற்பவருமாகிய கடவுளுடைய 

வார்த்தையான அழியா வித்தினாலே 

மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டி. ருக்கி 

றீர்கள், 

மாம்சமெல்லாம் 214. எனெனில் 

' புல்லைப்போலவும், ௮இின் மமையெல் 
லாம் புல்லின் பூவைப்போலவும் இருக் 
இன்றது. 4. உலர்க்து, ௮.இன் பூவும் 

99-09... 
| மறுபிறப்பே, ஆசாரமான முகாச்.தரமாகும், 

  

  
நாம் , ஒருவரையொருவர் - அன்போடு 9 சகேடப்பதற்கு நாம் ் அடைந்திருக்றெ 

ஈம.து வெளி நிலைமையும் BF OD SIL எப் 

உதிர்க்தது. (இசை, 40-0; யாக,1- 
10.) | 

2௦. ஆண்டவருடைய வார்த்தை   யோ என்றென்மைக்கும் நிலைத்திருக் | 
இன்றது; உங்களுக்குச் சுவிசேஷிக்கப் | 

பட்டதே இந்த வார்த்தை. 

9-ம். அதிகாரம். 

உலகப்பற்றுதலெல்லாம் விட்டு, மேலான 
வைகளை நாடவேண்டுமென்று போதி 
க்கிருர், 

1. அகையால் எவ்வித தூர்க்குணத் 

தையும், எவ்வித கபடத்தையும், எவ 

வித அபிரயத்தையும், Gum penis cer 

யும், எவவித புறணிகளையும் ஓமித் 

துகிட்டு, (உரோ, 0-4.) 

2. இப்போதே பிறந்த பிள்ளைகளைப் 
போல், கலப்பில்லாத ஞானப்பாலை 
உண்டு இரட்சணியத்துக்காக வளரும் 
படி அதன்மேல் விருப்பமாயிருங்கள். 

3. அ௮ண்டவர் மதுரமுள்ளவரென்று 
நீங்கள் ருசி பார்த்திருக்காலல்லோ 

(இப்படிச் செய்விர்கள்.) 

4. மனிதர்களால் தள்ளப்பட்டதா 
யினும், சாவேசுரனால் தெரிந்து, மக 
மைப்படுத்தப்பட்ட ஜீவனுள்ள கல்லா 
கிய ௮வரை அண்டினவர்களாய், 

  படியிருக்தாலும், ஞானஸ்கானத்தின் வழியாய் காம் அடைந்த மறுபிறப்பினா2ல நாம் எல் 
“லாரும் சர்வேசுரனுடைய பிள்ளைகளாகவும், ஒருவருக்கொ ருவர் சமானஸ்தராகவும், சகோ 
த.ரராகவும் இருக்கிமேம். அழிவுக்குரிய வி.ச்தினால் அல்ல, அழியா வித் தாய நித்திய கட 
வுளஞுடைய வாக்கியச்சை விசுவரித் து, ஞானஸ்கானத்சா £ல் அந்தச் கடவுளுக்கு காம் பிள் 
ளைகளாகிறஇனால், ஒருவரையொருவர் குறையற்ற சிகேகத்தோடு நேிக்கச் கடமைப்பட் 

டிருக்கிரோம். 
2, ஞானப்பால் என்பது ஞான உபதசேசமென்று அர்த்தமாம். பிறக்ச குழந்தை 

வளர்ந்து பலப்படுவதற்குப் பால் ஆசாரமாவ.துபோல;, ஞானஸ்கானத்தினால் மறுபிறப்ப 
டைக்சவர்கள் இரட்சணியத் துக்காக வளர்ந்து பலப்படுவகற்கு ஞான உபசேசமாயெ 
ஞானப்பாலை ஆவலோடு தேடிச் சாப்பிடவேண்டிய, 

4. ஜீவனுள்ள கல்₹--யேசுகாதர் ஞான ஜீவியத்திற்கு ஊற்றும் மூலமுமாயிருப்பதி 
னாலே அவர் ஜீவனுள்ள கல் என்னப்படுகிளுர்,       eee 
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626 1-இராயப்பர் 2-ம் அதிகாரம். 
  

5, நீங்களும் ஜீவனுள்ள கத்களைப்போ 
ல யேசுக்கிறீஸ் அவின் வழியாய்ச் சர் 
வேசுரலுக்கு உகந்த ஞானப்பலிகளை 

ஒப்புக்கொடுக்கும்படி,, பரிசுத்த GOS 
துவமும், ஞானமாளிகையுமாகக் கட் 
டுப்பட்டு எழும்புங்கள். 

0. இ௫னிமித்தமே இதோ, தெரிக் 
துகொள்ளப்பட்டதும், விலையேறப்பெ 
தறதுமான முக்கிய மூலைக்கல்லை 
சியோன்ககரில் வைக்கிறேன் ; அதன் 
மேல் விசுவா சமாயிருக்கிறவன் கலங்க 

' மாட்டான் என்று வேதத்திலே சொல் 
, லியிருக்கின்றது. (இசை. 28-10; 
உரோ, 9-33.) 

். 7. துகையால் விசுவ௫ிக்கிறவலாக 
or Bus WE CHE HS மூமையாயி 

। ருக்கின்றது. சுவாசியா தவாகளுக் 
கோ, கொத்தர்களால் தள்ளுண்டு, 

மூலைக்குத் தலைக்கல்லாகிய அந்தக் கல், 
(௪௩. 07-32; மத. 21-12.) 

8. அவர்களுக்கு இடறுகல்லாகவும் 
தவறிவிமுவதகற்கு ஏதுவான கற்பா 
றையாகவும் இருக்கின்றது. ௮வர்கள் 
அிசவரியாதரிமித்தம் தேவ வாக்கியத் 

  

  

அக்கு விரோதமாய் DDE yt ss. 
wing Sr_pusoCs sure ene 
விடப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

0. நீங்களோ, இருளினின்.று உங்க. 
ளைத் தமது ஆச்சரியமான ஒளிக்கு. 
அழைத்தவருடைய வல்லப செய்கை 
களைப் பிரசித்தமாக்கும்படி க்கு, தெரி. 
ந்னு கொள்ளப்பட்ட வம்சமும், இரா. 
OT & WF huss கூட்டமும், பரிசுத்த 

ஜனமும், அவருடைய சம்பாத்திய 

பிரஜைகளுமாயிருக்கிறீர்கள். (யாத். 

19-6.) 

10. ஒருகாலத்தில் சாவேசுர னுடை 
'ய ஜனங்களாயிராத நீங்கள் ப்பொ ர் 
மூது ௮வருடைய ஜனங்களாயிருக்கி 
றீர்கள். மூன்னே இரக்கம்பெருதி 
ருக்கு நீங்கள் இப்போது இரக்கம்பெ 
நறவர்களாயிருக்கிறீர்கள். (ஓசை, 2- 

91; உரோ. 13-14.) 

11. மிகவும் பிரியமானவர்களே, நீங் 
கள் அ௮ர்நியரும் வழிப்போக்கருமாயி 

ருக்கக்கொள்ள, அத்துமத்துக்கு 6 
ரோதமாய்ப் போராடுகிற மாம்ச இச் 

சைகளை விட்டு விலக, 

5. as ஸ்.துவர்கள் அனைவரும் ஜீவச்சல்லாயெ யேசகாதரிடத்திவிருக்து பொழிந்து 

வரும் தேவூரேகத்தைப் பெற்று, அந்தச் சிரேகத்தால் அவரிடச்இல் நிலைமையாய் ஒன் தி 

_தீஇருந்து தர்மக்கிரியைகளைச் செய் துவருவதினால், தாங்களே ஜ்வக்கற்களாய் அவரிடத்தில் 

- கட்டப்படிகிற ஞான மாளிசையைப்போலாவதுமன் ஜி, பரிசுக் ச ஆசாரியக் கூட்டமுமாகி 

ர்கள்,  யேசுகாதர் இவ்வுலகத் இிவிருக்கும்போது, தமது தேவபிதாவை ஸ்தோச்தரி 

தீது எவ்விதம் தம்மை ௮வருச்கு ஒப்புக்கொடுத்தாரோ, அந்தக் கருத்தோடு அவர்களும் 

தங்கள் தவம், ஒறுத்தல், ஜெபம் முதலிய புண்ணியக்கருத் இயங்களை ஒப்புக்மிகாடுக்கும் ' 

போது சர்வேகுரனுக்கு ஏற்சையான ஞானப் பலிகளாஜெொர்கள், 

9. தேரிந்துகொள்ளப்பட்ட வம்சம் : --பூர்வச்தில் இஸ்ராயேல் ஜனங்கள் சர்வேசு 

ரனால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட பிரஜைகளாயிருக்த துபோல், இறீஸ் துவர்கள் எல்லாரும் 
சர்வேசுரனுடைய விசேஷ இருபைபெற்ற ஜனங்களாயிருக்கொர்சள். (இசை. 48-20.) 

டுராஜரீக ஆசிரியக்கூட்டம் : --சர்வேசுரன் இஸ்ராயேல் ஜனங்களைக் தமக்கு ' 
இராஜாீகக் குருத்துவமுடையவர்களாகச் தெரிர்துகொண்டதுபோல், இறீஸ் துவர்களையும் 

யேசுகாதரிடத்தில் தெரிந் தகொண்டார். ஆகையால் இறீஸ் தவர்கள் எல்லாரும் இழீஸ்.து 

, நாதருடைய இராஜ துவத் துக்கும் அவருடைய கருச் துவச் துக்கும் “நிசானிகளாவிருச்சிறுர் 

களென்று அர்த்தமாம். (யாத். 19-60.) | 
  

| 
|      
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12. புறஜாதியார் உங்களைக்குறித்து, 18. ஊழியர்களே, உங்கள் எஜமான் | 
நீங்கள் அக்கிரமிகளென்.று அவதாறு | களுக்கு எவ்வித அச்சத்தோடும் கீழ்ப் | 
சொல்லும்போதே அவர்கள் உங்கள் படிந்திருங்கள், நல்லவர்களுக்கும், சார் 
கற்கிரியைகளால் உங்களை மதித்து,  தகுணமுள்ளவர்களுக்கும் மாத்திரமல் | ' 
சந்திப்பின்காளிலே சரவேசுரனை ஸ்து | ல, வடக அ துணைமுள்ளவர்களுக்கும் 
இக்கும்படியாக, நீங்கள் ௮வர்கள்ஈடு பணிர்திருங்கள். 
வில் நல்ஈடக்கையுள்ளவர்களாயிருக்க டட. 
வேண்டுமென்று உங்களை மன்றாட) 19. ஏனெனில், சர்வேசரனைச்சார் 
மேன். ந்த மனச்சாட்சியினால் ஒருவன் நி 

. யாயமாயப் பாபெட்டு, உபத்திரவங்க 
13. ஆகையால் சர்வேசுரனைப்பற்றிச் | ளைப் பொறுமையோடு சூக்தால்,௮து 

சகல மனுஷ சிஷ்டிக்கும் €ழ்ப்படிர்தி | வே அவருக்குப் பிரியமாயிருக்கும். 
ருங்கள். (உரோ. 192-].) 

  
20. ஏனெனில் நீங்கள் குத்றஞ்செய் . 

14, இராஜாவானால், எல்லாரிலும் | து கன்னத்தில் ௮மையப்படும்போ து, 
மேன்மைப்பட்டவனாய் இரு )ப்பதினாலே சடுத்துக்கொள்வதினால் உங்களுக்கும் 
அவனுக்கும், அதகொரிகளானுல் துஷ் | பெருமை என்ன : 8 ஆனால் ஈன்மைசெய்.. 
டர்களைத் தண்டிபப்ப 15 ற்கும், ஈல்லவர்க | யும்போது பொறுமையோடு துன்பங்க . 
சைப் புகழுவதற்கும் அவனால் அனுப் | சைச் சடித்தால், ௮துவே ei Cars gy 

, பப்பட்டவர்களாயிருப்பதினாலே, அவ | டைய சமுகத்தில் உகந்ததாயிருக்கும்... 
| ர்களுக்கும் கீழ்ப்படிர்இிருங்கள். (மத். 5-10.) ப 
        15. இந்தப் பிரகாரமாய் நீங்கள் நன் 21. இதற்காகவே நீங்கள் அழைக் 
மையைச்செய்வதஇனால், மதியீன மனித | கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஏனெனில் கிறி. 
ருடைய அறியாமையை அடக்குவது | ஸ்துகாதரும் நமக்காகப் பாடுபட்டு, ' 
சர்வேசுரனுடைய சித்தமாமே. , தம்முடைய : அடி.த்தடங்களை நீங்கள். 

. டட ர ரர ' பின்பத்றும்படியாக உங்களுக்கு மா | 
10, உங்கள் சுயாதீனத்தைச் தூரக் | BA வைஅவிட்டுப்போயிருக்கறார். 

குணத்திற்கு மூடுபோர்வையாகக்கொ | 
ள்ளாமல், மெய்யாகவே சுயாதீனராய், ட. 92, வர் பாவம் செய்யவுமில்லை. 
சர்வேசுரனுடைய get went Cum a அவருடைய வாயில் வஞ்சனை காணப் 
பணிக்து நடங்கள். ப டவுமில்லை. (இசை. 58-9.) 

17. எல்லாருக்கும் மரியாதைசெய் 23. அவர் தாஷணிக்கப்படும்போ : 
யுங்கள். சகோதரரை தேயுங்கள். | அ, தாவணித்தவருமல்ல, பாடுபடும் ' 
சர்வேசுரனுக்குப் பயந்திருங்கள், இரா: போது மிரட்டினவருமல்ல, ஆனால் அகி. 
ஜாவுக்குச் சங்கை செய்யுங்கள். (உ | யாயமாய்த் தமக்குத் திர்ப்பிட்டவனுக் ' 
சோ. 12-10.) குத் தம்மை ஓப்புவித்தார்.           

19. இர்ச வாக்யெத். க்கு இர்த்தமேதென்றால், ஒருவன் சான் துன்பப்படுவது சர் ' 

வேசுரனுடைய சித்தமென்று அறிந்து, அப்படித் துன்பப்படுவது சர்வேசுரனுடைய Ris 
மானதால், தனக்குச் உடமையென்று எண்ணி, அதைப் பொறுமையோடு சச் துக்கொண் | 

டால், தேவசமுகத்தில் ஏற்கையாயிருக்கும். 

20. Hb suds தங்கள் எஜமான்களால் அன்பப்படுற ஊழியர் பொறுமையோடு | 
அந்தத் துன்பங்களை அ.நுபவிக்கிறது சர்வேசுரனுக்கு உகந்த தாயிருக்குமென்று இவ்வாக் 

மெத்தால் அதிக.    



  

628 1-இராயப்பர் 8-ம் அதிகாரம். 
  

24. காம் பாவங்களுக்கு மரித்தவர் 
களாய் நீதிக்கு ஜீவிக்கும்படி, Mot sr 
மே சிலுவைமரத்தின்மேல் தமது சரி 
ரத்தில் ஈமது பாவங்களைச் சுமந்தார். 
அவருடைய காயங்களினால் சொஸ்த 
மாக்கப்பட்டீரகள். (இசை, 53-05; 
1. அருள்.3-6.) 

இருந்தீர்கள். இப்பொழுதோ உங்கள் 
ஆக்துமங்களுக்கு மேய்ப்பரும் ௮த்இி 
யட்சருமானவரிடத்தில் இரும்பி வந்தி 
ருக்கறீர்கள்,   
ஸ்திரீ புருஷர்களுடைய கடமைகளையும், நா 

| னாவிதசுடர்த புச்திமதிகளையும் சொல் 

். இடுருர், 

அதிகாரம். 

95. சிதறிப்போன ஆசதெளைப்போல் | 
| ளும் ஈன்மையைச்செய்து, எவ்வித அ 

  

௦. இவ்வண்ணமே பூர்விகத்தில் சர் 
வேசுரன்பேரில் ஈம்பிக்கைவைத்த பரி 
சுதத ஸ்.இரீகள் தங்கள் புருஷர்களுக் 
குக்கீழ்ப்படிந்து, தங்கக் அலங்கரித் 
கார்கள், 

6. அந்தப்படியே சாராள் ௮பிரகா 
மை ஆண்டவனென்று சொல்லி, ௮வ 

னுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தாள். நீங்க 

பகீதுக்கும் CHEM BH Vy [OU CHS 
குக் குமாரத்இகலாயிருப்பிர்கள் (ஆதி. 

15-12.) 

7. அப்படியே புருஷர்களே, மனைவி   
-யானவள் பலவீன பாத்திரமாயிருக் 

: கிறதினாலே, உங்கள் கெபங்களுச்குத் : 

தடையுண்டா. BA ppl HQ. க்கு நீங்கள் வி | 

வேகத்தோடு அவர்களுடன் வாழ்ந்து, 
உங்களுடனே உட அவர்களும் ( (நித்தி. 

௨ இந்தப் பிரகாரமாய் ஸ்திர்கள் 
pies புருஷாகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்த 

ருக்கக்கடவார்கள். ௮ப்பொழுது ௮வ 
டர்களில் யாராவது தேவவாக்கியத்தை 
 விசுவசியாதிருந்கால், (எபே.4-22.) 

2. பயத்தோடுகூடிய உங்கள் கற்புள் 
டள நடக்கையைக்கண்டு, ௮வர்கள் போ 

தனையின்றியே மனைவிகளுடைய நல் 
நடக்கையினலே அதாயமாக்கிக் 
“கொளளப்படுவார்கள். (1, தீமோ,9-0) 

3. உங்களுடைய அலங்கரிப்பு கூக் 
. தலைப்பின்னுவதும், பொன்னாட LT GODT IBY 5 

"க அணிவதும், அல்லது உயார்த வஸ் 
இரங்கலை உடுத்திக்கொள்வதுமாகிய 

வெளி அ௮லங்கரிப்பாயிராமல், 

Gur, 2-9.) 

! 4, இருதய உள்ளரங்க மலுஷத்துவ 

(1. சீ   
. மானது சாந்தமும் அமரிக்கையுமான : 
மனத் தூய்மையினாலே அலங்கரிக்கப் ' 

' படவேண்டியது, இதுவே சர்வேசுர 
' ணுடைய சமுகத்தில் விலையேறப்பெழ் 

Osi. 

| 

| 

ட. வன் பொல்லாட் ப்புக்குத் தன்ராவையும், 

ய)ஜீவியக்தின் வரப்பிரசாதத்தைச்சுத 
ந்தரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களானபடி : 
யினாலே அவர்களுக்குச் செய்யவேண் ! 
டிய கனத்தைச் செய்யுங்கள். (1. கொ, ' 
7-3.) 

8. கடைியாய் நீங்கள் எல்லாரும் 

ஒரு மனப்பட்ட. வர்களும், அர்நியோந் . 
நிய இரக்கமுள் எவர்களும், சகோதர 

கேசமுள்ள வா் களும், மன உருக்கமுள ப 

ளவர்களும், ச க்கமும் , தாழ்ச்சியுமுள் 

ளவர்களுமாயிருங்க 1 ள். 

1). நீங்கள் தின்மைக்குத் இன்மை. 
செய்யாமலும், சாபத்துக்குச் சாபமி. 
Loi மலும் இ ருப்பதுந்த Saas, HFG 

பதிலாக நீங்கள் ஆசிர்வா FSO BE சுத: 
ந் Bill த்துக்கொள் ளும்படி HED ழக்கப்ப 
ட்டவா களாகையால, ஆசீர்வதியுங்கள். ! 

(பத. 17-13; உரோ. 12-17; |. தெச. 
59-15.) 

10. ஏனெனில், ஜீவனை விரும்பி, | 
நல்ல நாட்களைக் காணும்படி ஆசிக்கெ 

கபடமான பேச்சுக்களுக்குத் தன். ௨௪ 
ுகண்யும் அடக்கி, (சங். 68-18.)  



  

  

11. தன்மைக்கு விலக, நன்மையைச் 168. எனெனில் (இல் துராதரும் ஈம் 

பின்பற்றுவாளாக, (இசை. 1-10.) கும்படி. ஈம்முடைய பாவங்களுக்காக 

ஒருதரம் மரித்தார், அீதருக்காக 
நீதிமானாகிய ௮வர் மரித்தார், அவர் 
மாம்சத்தில் கொலையுண்டு, ஆத்தமத் 
தில் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டவராய், (உரோ, 
9-0; எபி, 90-28.) 

12. ஏனெனில், அ௮ண்டவருடைய 

கண்கள் 8ீமொன்கள்மேலும் அவரு 
டைய செவிகள் அவர்களுடைய ஜெப 

த்தின்மேலும் கோக்கமாயிருக்கின் றன. 
அனால் தின்மையைச் செய்கிறவர்கள் 

மேல் அ௮ண்டவர் கோபறுகமாயிருக் 

| கருர். 

  
19. அந்த அத்துமத்தில் ௮வர் போ 

ய, சிறையிலிருந்க அத்துமங்களுக்குப் 
பிரசங்கித்தார். 

13. நீங்கள் நன்மையை நாடிச்சென்றா 

ல், உங்களுக்குத் தீங்குசெய்பவன்யார?   20. அந்த அத்துமங்கள் பூர்வத்தி 

14, அடூலும் நீங்கள் நீதியினிமித் | லே கோயனுடைய காட்களில் ௮வன் 
தம் ஏதேனும் பாடுபட்டால் பாக்க | பேழையைச் செய்யும்போது, சர்வே 
-வான்கள். ஆதலால் அவர்கள் மிரட் ' சுரனுடைய நீடியபொறுமையை எதிர் 
டலுக்குப் பயப்படாமலும், கலங்காம | பார்த்துக்கொண்டு ௮விசுவாஇிகளாயி   .௮மிருங்கள்.- (மத், 5-10,) ருந்தவர்கள். அ௮ந்தப்பேழையில் சொ 

_ நபப்பேராகிய எட்டுப்பேர் மாத்திரம் 
ஜலத்தினின் று இரட்டுக்கப்பட்டார் 
கள். (அதி. 6-14; மத். 24-87,) 

15. ஆண்டவராகிய கிறீஸ்துநா தரை | 
"உங்கள் இருதயங்களில் ௮ர்ச்சியுங்கள். | 
உங்களிலுள்ள ஈம்பிக்கையைக்குறித் து | 

உங்களிடத்தில் விசாரித்துக் கேட்கிற 

யாவருக்கும் சாக்கக்தொடும், வணக்க | 
த்தொடும் திருக்கு. பதில்சொல்லும்படி ' 

| எப்போதும் ஆயத்தமா யிருங்கள். 

21. ௮தற்கொத்த ஒப்பனையான 
ஞானஸ்கானமானது சரீர அழுக்கை 

நல்ல மனச்சாட்சி உண்டாவென்று 
அத்தாட்சியாயிருந்து, யேசுக்கிறீஸ்து 
நாதருடைய உத்தான த்தைக்கொண்டு 
நம்மை இரட்டுக்கிறது. 

10. ஆபினும் இறிஸ்துநா தருக்கேற் : 

கையான உங்கள் நல்நடக்கையைத் 
தூஷணிக்கிறவா்கள் உங்கள்மேல் அவ : 
தூறு சொல்லும் விஷயத்தில் அவர்க 
Gar Dan Ai? போகும்படி. நல்மனச் 
சாட்சியுடையவா்களாய் இருங்கள். 

90. நாம் நித்திய ஜீவிய க்குச் 

ச.தந்தரராகும்படி. அவர் மரணத்தைச் 
a B & 5D oor பரலோகத்துக்கு எழுந்த 

17. தஇன்மையைச்செய்து துக்கத்தை | ரளி, சர்வேசுரனுடைய Ved BIT AE | 
௮நுபவிப்பதிலும், சாவேசுரனுக்குச் | இல் உட்கார்க்திருக்கிமுர், தூ BT ECHL, 
-சித்தமானால், ஈன்மையைச்செய்து, அக் | UNAM FE SHL, F FHMUE( HO MUGHSGHS   கத்தை ௮. நுபவிப்பது நலமாமே,. : £ழ்ப்பட்டிருக்கிருர்கள், (எப். 1-21.) 

19-30. அப்போஸ்தலர்களால் உண்டாக்கப்பட்ட விசுவாசம் திரத்.இில் சொல்லியிரு 

ப்பதுபோல், யேசுகாதர் மரித்சவுடனே அவருடைய இரு ஆத்துமம் பாதாளங்களிலே, ௮தா 
வது: பிதாப்பிதாக்கள் ஸ்தலத்திலே இறங்கெனது. அங்கிருந்த ஆச்.துமாக்கள் யாரொனில் 
' யேசுநாதருடைய இரு மரணத்துக்கு முன்னிருந்கவர்களில் மெய்யான சர்வேசுரனையும், 

வர இருந் ச இரட்சகராயும் விசுவசத் துச் சாவானபாவமில்லாமல் மாத தவர்களுடைய ஆச் 

துமாக்களாம். அந்தச் சகல ஆத்துமாக்களுக்கும் யேசுகாதர்சுவாமி தம்முடைய மரணத் 

செய்து, சமாதானத்தை நாடி அதைப் | மைச் சர்வேசுர னுக்கு ஒப்புக்கொடுக் | 

_ நீக்குவதா uD gm ined, சாவேசுரன்மட்டில் ! 
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1-இசாயப்பர் ம், அகாரம். 
  

4-ம். அதிகாரம். 

பாவத்தை விலக, ஜெபத் இலும், ௮க்கியோ 

சீரிய சிரேகத்திலும் நிலைத் இருக்கவும், 

எல்லாவற்றையும் தேவ ஸ்சோத்திரமா 
கச்செய்யவும், கிறீஸ் தகா கருடைய பாவ 

னையாகத் துன்பங் ஈளில் பொறுமையாயி 

ருக்கவும் கற்பிக்இருர், 

1. ஆகையால் கிழீஸ்துகாகர் நமக்கா 
கத் தமது சரீரத்தில் பாடுபட்டிருக்கக் 
கொள்ள, நீங்களும் அப்படிப்பட்ட சர் 
தனையை அயுகமாககத் தரித்துக்கொள் 
ளுங்கள். (உரோ. 0-7.) 

2, ஏனெனில், சரீரத்தில் பாடுபட் 

டவன் இனித் தான் சரீரத்2தாடிருக் 
கும் காலம்வராயில், மனுஷருடைய 

। இச்சைகளின்படி. நடவாமல், சாவேசுர 
    

இன்படி கடப்பதற்கு இவைகளில் செல 
-வழித்தகாலம் போதும், 

4., இப்பொழுதோ வெட்கத்தக்கு 
ரிய அப்படிப்பட்ட துர்மார்க்கத்திலே 
அவர்களோடுகூட நீங்களும் ஈடவாததி 
னாலே அவர்கள் அச்சரியப்பட்டு, உங் 
களைச் தூஷணிக்கரர்கள். 

Do. அவர்கள் ஜீவியர்களையும் மரித்த 
வர்களையும் ஈடுத்தீர்க்க ஆயத்தமாயிருக் 
கயவருக்குக் கணக்குக் கொடுப்பார் 
கள், 

6. இதினிமித்தம் மரித்தோரானவ 
ர்கள், மனுஷர் முன்பாகச் சரீரத்தில் 

தீர்வையிடப்பட்டிருந்காலும், சாவேசு 
ரன் முன்பாசு ஆத்துமத்தில் பிழைக் 
கும்படியாகுவர்களுக்குச் சுவிசேஷம் 
பிரசங்கிக்கப்பட்டது. 

7. எல்லாவந்றித்கும் முடிவு சமீப 
னுடைய இித்தத்ன்படியே நடக்கத் 
தக்கதாகப் பாவங்களைவிட்டு விலகியி 
ருப்பான். (எபே. 4-28.) 

மாயிந்று. ஆகையால் விவேகிகளாயிரு 
ந்து, செபம்பண் ஹுவதில் விழித்திருங் 
கள. 

8. எல்லாவந்றிற்கும் மேலாக ஒரு 
வசரோடொருவர் நிலைமையான சிநேக 
முள்ளவர்களாயிருங்கள். ஏனெனில் 
சிகேகமானது இரளான பாவங்களை 
மூடும். (பழ. 10-12.) 

தால் அடைர்த இரட்சணியமாகய நல்ல செய்தியை, அதாவது? சுவிசேஷத்தை அறிவிக் 
கப்போனார். HES ஆச்.துமங்களுக்குள்ளே கோயன் காலத்தில் ஜலப்பிரளயத்தில் ௮மிழ் 
ந்தி மடிந்த ௮கேக ஆத் துமங்களும் இருக் சன. எப்படி யெனில், ௮ப்பொயு து ஏறக்குறைய 
எல்லோரும் பாவிகளாயிருக்தாலும், அவர்களுக்குள் ஒருவனும் அஞ்ஞாணியா யிர் ௪ தில்லை. 
ஏனெனில் ஜலப்பிரளயத் தக்குப்பின் பாவை. வேறபட்டு, ஜனங்கள் பற்பல பிரிவுகளா 

3. ஆகையால், காமவிகாரம், துரா 
சை, மதுபானம், பேருண்டி, குடிவெறி, 
அக்ரெமமான aS ra ஆரா, தனை ஆகி 
ய இவைகளில் உழன்றவரா்கள் உண்டே, 

அவர்கள் அஞ்ஞானிகளுடைய மன         

  
we பிரிர் தபோனபிறகு அஞ்ஞான மார்க்கங்கள் உண்டானதேயொழிய, அதற்குமுன் ! 
சகலரும் மெய்யானசர்வேசுரனை ஆராதித்து, இரட்சகர் வருவாரொன்று எதிர்பார்த் இருக்கார் | 

கள், ஜலப்பிரளயம் 'வரப்போகிறதென்று கோயன் அவர்களுக்கு எச்சரித் துப் புத்திசொல் 
ஓும்போது, அவர்கள் ஈம்பாமல் சர்வேசுரன் நீண்டகாலம் பொறுமையாயிரப்பாரோன்று 
சொல்லி, மனந்திரும்பா இருர்தார்கள். ஆயினும் ஜலப்பிரளயந் துவக்செவுடனே அவரு 
டைய வார்த்தைகள் உண்மையென்று சம்பி, அவர்களில் அகேகர் தங்கள் பாவங்களுக்காக 
மனஸ்தாபப்பட்டு மனந் இரும்பினார்களென்று எண்ணுவதற்கு இடமுண்டு. 

| 0. இந்த அதிகாரத்தின் SIDE BY FOV விளங்குறெபடி. மறு ஜீவியம் உண்டென்று 
, விசுவியாத அஞ்ஞாணிகளைப்போல் இறீஸ் தவர்கள் ஈடக்கப்படாதென்றும், அவர்கள் நிந் 
சை பரியாசம்பண்ணினாலும், அவர்கள் ஜீவியனாயும் மரித்தோராயும் நஈடுத்திர்க்கப்போ 

| இற கர்த்.தருக்குக் கணக்குக் கொடுக்கவேண்டியசென் றங்காண்பித்தபின்,மற ஜீவியம் உண் 
| டேன்று தெளிவிக்கும்படி. முந்தின ௮.இகாரம் 19-ம் 20-ம் வசனங்களில் சொல்லியதைச் 
| இரும்பவு். சொல்துகிருர். 
      Satta 3 டண ட 
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“].இராவப்பர். Bub அதிகாரம். 

  

  

நி, மதுமுழுப்பில்லாமல் ஒருவரை 
யொருவர் உபசரியுங்கள். (உரோ, 12- 

19; எபி, 13-2; 908, 2-14.) 

10. அவனவன் பெற்றுக்கொண்ட 
வாத்தின்படியே சர்வேசுரனுடைய 
பலவித வரப்பிரசாதங்களைப் பங்கிட 
இற ஈல்ல உக்கிராணக்காரணாப்போல், 
நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய் 
யுங்கள். 

Ll. ஒருவன் போதித்தால், தேவ 
வாக்கியத்துக்கேற்கப் மபோதிக்கக் 
Storer, ஒருவன் பணிவிடைசெய் 
தால், சாவேசுரன் தனக்கருளியபெலத் 
இன்படி செய்யக்கடவான். இப்படியே 
சகல காரியங்களிலும் யேசுக்கிறீஸ்து 
வின் மூலமாய்ச் சர்வேசுரனுக்கு ஸ்து 

இயுண்டாகும்படி செய்விர்களாக, 
அவருக்கே மகிமையும் இராச்சியபார 

மும் ௮கவரதகாலங்களிலும் உண்டா 

கக்கடவது. அமென். 

12. மிகவும் பிரியமானவர்களே, உங் 
| , களைச் சோதிக்கும்படி உங்களுக்கு கே 
'ரீிடுகிற (துன்பமாகிற) ௮க்கினியைப் 

பற்றி ஏதோ நாதனமென்று௮ச்சரியப் 
படாமல், 

18. கிறீஸ்துகாதருடைய மகமை. 
வெளிப்படும்போ து,நீங்கள் களிகூர்க்லு 
மகிழும்படியா க அவருடைய பாடுகளு 
க்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதினாலே ' 

சந்தோஷப்படுங்கள். (மத். 56-10.) 

14. நீங்கள் இறீஸ்துகாதருடைய கா 
மத்தைப்பற்றி நிந்திக்கப்பட்டால், பாக் 

தஇயவான்கள். ஏனெனில், சர்வேசுரனு 
டைய மாட்கிமையும் மகிமையும் வல்ல 
மையுமாகே ௮வருடைய இஸ்பிரீ தது 
வானவர் உங்கள்மேல்தங்கயிருக்கிருர், 

“D2, இதில் சொல்கப்பங்தெ அக்னி, ன்ப அரிதம்களின் பெருக்கம்: 
  

15. உங்களில் ஒருவ னும் கொலை 
பா தகன், இருடன், S/O SF MAEM OGY 
பவன், பிறர் பொருளை ௮பேட்டிக்கிற 
வனாக ஆக்கைப்படக்கூடாது, 

16. ஆனால், ஒருவன் இறீஸ் துவனு 
யிருப்பதைப்பற்றிப் பாடுபட்டால் 
வெட்கப்படாமல், இந்த mrs Ber 
நிமித்தம் சாரவேசுரனை மகிமைப்படுத் 

துவானாக. 

17. ஏனெனில், கடுத்தீர்வை சர்வே 
சானுடைய விட்டிலே அுவக்குங்கால 
மாயிருக்கின்றஅ. நம்மிடத்திலே ௮.து 
முந்தித் துவக்கினால்,சாவேசுரனுடைய 
சுவிசேஷத்துக்குக் சழ்ப்படியாதவர்க 
சூடைய முடிவு என்னமாயிருக்கும் £ 

18. நீதிமானே இரட்சணியமடைவது 
அ௮ரிதானால், தேவதுரோகிக்கும் பாவிக் 
கும் இடம் எங்கே? (பழ. 11-51.) 

1). ஆகையால் சாவேசுரனுடைய 

சித்தத்தின்படி அன்பப்படுகிறவர் கள் 
நற்கிரியைகளைச் செய்து, தங்கள் பிர 
மாணிக்கமுள்ள சர்ஷ்டிகராயெ அவர் 
கையில் தங்கள் ஆத்.துமங்களை ஒப்புவி 
க்கக்கடவார்கள். 

3-ம். அதிகாரம், 
மூப்பர்களாகய குறாக்கள். தங்களுக்கு ஒப்பு 

விக்கப்பட்ட ஞான மர்தையைச் தங்கள் 
வார்த்தையினாலும் மாதிரியினாலும் மேய் 
க்கவேண்டுமென்றும், சிறியோர் ௮வர்க 

est | 

  

  
ளுக்குக் £ழ்ப்படிர்இிருக்கவேண்டுமென் | 
றும் கற்பிக்கிறார், 

. ஆகையால், உங்களிலுள்ள மப் : 
கண்க உடன்மூப்பலும், இறீஸ்து 

நாதருடைய பாடுகளுக்குச் சாட்சியும், 
இனி வெளிப்படப்போடுற ம௫இமைசக் | 

ப் பங்காளியுமாகிய நான் மூப்பாக 

ளைக் கேட்டுக்கொள்ளுகறெதாவது. 
  

எனெ 

னில் தட்டானானவன் அக்கிணனியினால் பொன்னைப் பரிசோ தித் தச் சுத் சமாக்றெதுபோல், 
சர்வேசுரனும் சகல புண்ணியா த் ் துமாக்களையும் பெருந் துன்ப துரிதங்களினால் சோ இத் தப் | 
பாரிசுத்தமாக்குவது வழக்கமாயிருக்க, ஈமக்கு ஏதேனும் துன்பதுரிதம் நேரிடும்போ த, அது 
தூதனமென்று எண்ணித் இசைக்கலாகாதென்று அறியவும். 

1. மப்பர்:- இவ்விடத்தில் மூப்பர் என்னுஞ் சொல், இருச்சபையின் மேல் அதிகா 
ரம்பெற்ற குருக்களையும் மேத்றிராணிமார்களையுக் குறிக்றெ.து. 
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, மாச்சந்திக்கும் காலத்தில் 

லைகளையும் வைத்துவிடுங்கள். 
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9, உங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட 
சர்வேசுசனுடைய மந்தையை மேய்த் 
அ, கட்டாயமாயல்ல, கடவுளுக்கேற்க 
வலியபனதோடும், இழிவான தாயத் 
தை . நாடியல்ல, மனப்பிரீதியோடும், 
(௮ப். 20-28.) 

8. (கர்த்தருடைய) சுதந்தரவாளி 
களின்மேல் ௮திகாஞ் செெலுத்று 
இறவர்கள்போலல்ல ; ஈல்லமனதோடும் 
மந்தைக்கு மாதிரிகளாகக் கண்காணித் 
தவாருங்கள. (அக. 22-22.) 

4, இவ்விதமாய், பிரதான மெய்ப் 
பர் வெளிப்படும்போது மமையுள்ள 
வாடாத இரீடத்தைப் பெற்றுக்கொள் 
ளுவீர் கள், 

௦. வாலிபர்களே, மூப்பருக்குக் கீழ் 

ப்படிந்இருங்கள். நீங்கள் எல்லாரும் 

ஒருவருக்கொருவா மனத்தாழ்மை வி 

ளங்க நடந்துகொளளுங்கள், ஏனெ 
னில், சாவேசுரன் ஆங்காரிகளை எ௫ர் 
த்துத் தாழ்ச்சியள்ளவர்களுக்குக் கம 
தூ வரப்பிரசாதத்தை அுளிக்கிளுர். 

(உரோ. 19-10): யாக. 4-2.) 

0. ஆகையால், , சாவேசுரன் உங்க 
உங்களை 

, உயாத்தும்படிக்கு அவருடைய வல்ல 
மையுள்ள கரத்தின்கீழ் உங்களைத் தா 
இத்திக்கொள்ளூங்கள், (யாக. 4-10.) 

£. ௮வர் உங்களை விசாரிக்கிறவரா 

கையால். pani Gua உங்கள் சகல சுவ 

(FH, 

54-23; மத. 0-25.) 

8. மனஅடக்கமும் விழிப்பும் உள்ள 

வர்களா யிருங்கள். எனெனில் உங்கள் 

  

  

1-இராயப்பர்.$-ம் அதிகாசம்; 

சத்துருவாகிய பசாசு கர்ச்சிக்றெ சிங் 
சத்தைப்போல் யாரா விழுங்கலாமோ 

வென்று தேடி, சுற்றித்திரிகறது, 
9. ஆகையால் நீங்கள் விசுவாசத்தில் 

உறுஇயுள்ளவர்களாய், அதற்கு எதிர்த் 
த நில்லுங்கள். உலகத்திலுள்ள உங்கள் 

சகோதாருக்கும் இவ்வித துன்பங்கள் 
உண்டென்று ௮றிந்துகொள்ளுங்கள். 

10. இறீஸ்துயேசுவுக்குள் நம்மைத் 
தமது நித்திய மகிமைக்கு ௮மைத்தவ 

ராகிய சர்வ கிருபையுள்ள சர்வேசுரன் 
கொஞ்சக்காலம் துன்பப்படுகிறவர் களை 
உத்தமராக்க, உறுதிப்படுத்தி ஸ்இிரப் 

படுத்துவார், 

11]. அவருக்கே ௮கவரதகாலமும் 
மகிமையும் இராச்சியபாரமும் உண்டா 

அமென். ANGIE, 

12. உங்களை மன்ராடவும், நீங்கள் 

நிலைபெற்று நிற்கிற இஷ்டப்பிரசாதம் 
சாவேசரனுடைய மெய்யான இஷ்டப் 
பிரசாதபென்று சாட்டு ௦ கொடுக்கவும், 

இதைச் ஈருக்கமாய் எனக்குத் தோன் 
றுகி௦படி எழுஇ உங்களுக்கு உண்மை 
யுள்ள Con grees சில்வான் வழி 
யாய் அனுப்பினேன். 

13. உங்கி?ிளொடு தெரிந்துகொள்ளப் 
பட்ட பபிலோனிலுள்ள திருச்சபை 

யும், என் குமாரனாகிய மாற்கும் உங்க 

ளுக்கு மங்களஞ் சொல்லுகிறார்கள், 

1]. பரிசுத்த முத்தத்தோடு ஒருவ 
சொருவருக்கு மங்களஞ்சொல்லிக்கொ 
ள்ளுங்கள். இறீஸ்அவுக்குள்ளிருக்கறெ 
உங்கள் ௮னைவருக்கும் இஷ்டப்பிரசா 
தம் உண்டாவதாக, அமென், 

  

12. சில்வான் அல்லது சீலா என்பவர் இந்த நிருபத்தைக் கொண்டுபோனவர். 
இவர் அர்ச், இராயப்பருக்குச் கோழனாயிருக் சவர். 

அர்ச். இராயப்பர் இவ்விடத்தில் தாமிருந்ச உரோமாபுரியைப் பபிலோனென்று 
ஏனெனில் ௮.து பழைய பபிலோனைப்போல் அஞ்ஞானச்திலும் பாவா 

13. 
சொல்லுரர், 

(௮ப், 15-27. காண்க.) 

, கீரமத்திலும், சுக செல்வ வாழ்விலும் மிகுச்ச பட்டணமாயிருந்தது. 

\) 
OS 

௨௨ TOYO aa a LABS 
இராயப்பர் 1-நிறாபம் மூற்றிற்று, (f 2 

Se 2 

  
 



பாயிரம், 

கலையான அ௮ப்போஸ்கலராகிய அர்ச், இராயப்பர் இந்த 9-ம் நிருபத்திலே 

தம்முடைய மரணம் அடுத்திருக்கிறுதை வெளிப்படுத்தி, எவ்வித துர்க்குணங் 

களையும் விசேஷமாய் அ௮ச்நாட்களிலிருக்த பஇிதர்சளுடைய துர்க்குணங்களையும் 

விசுவாசிகள் விலகி நடக்கக் கற்பித்துப் பற்பல சுலரஐ புத்திமஇகளையுஞ் 

சொல்லி, தாம் மரணமான 00-ம் வருஷத்தில் உரோமாபுரியிலிருந்து இதை 
% 

எழுதினார். 
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தவயான அப், அர்ச். இராயப்பர் 
6 

திருச்சபைக்கு எழுதிய 

2-1. நிருபம். 
  

முதல் அதிகாரம், 

தங்கள் ஈடேற்றத்தை நிச்சயப்படுத்தும் 

பொருட்டு விசுவாசத்தோகெடடிய சகல 
புண்ணிய முயற்ெளையும் அறுசரிக்க 

வேண்டுமென் ற: புச்்திசொல்லுஇளர். 

1. யேசுக்கிறிஸ் துகா தருடைய ஊழி 
யனலும் ௮ப்பே ரஸ்தலனுமா இய 

சீமோன் இராயப்பன்,ஈம்முடையதேவ 
TL eu ௨ GO னும் இரட்சகருமாகிய யேசுக்கிற ளது 

நாதருடைய நீதியில் எங்களோடு சரி 

யொத்த விசுவாசத்தைக் கைக்கொண் 
டவாகளுக்கு எழுதுவது : 

2. சாவேசுரனையும் ஈம்முடைய ஆண் 
டவராடய யேசக்கஇறீஸ் அவையும் ௮, றி 
இற Py: 1) afl @) ல்ல. BIG OHSS) இ ALI 1 

சாதமும் சமாதானமும் சம் பூரண 

மாய் உண்டாவதாக, 

8. தம்முடைய சுய மகமையாலும் 
கருணையாலும் ஈம்மை ௮அழைத்தவரை 
அறியும் அறிவினால் ஜீவியத்துக்கும் | து 
ே தவபக்திக்கும் வேண்டியவைகள் யா 

வும் அவருடைய தெய்விக வல்லமை 
யால் நமக்கு 'அளிக்கப்பட்டிருக்கின் 
றன.     

      

4. அவர் வழியாக (சர்வேசன்) 
ஈமக்கு மகா மேன்மையும் விலையேதப். 
பெற்றதுமான வாக்குத்தத்தங்களைக் | 
கொடுத்து, அவைகளால் நாம் உலகத் ! 
சிதுள்ள ுரிச்சைகளின் கேட்டுக்குத் ! 
தப்பி, தெய்விக ஈுபாவத்றுக்குட்' த 

காளிகளாகும்படி செய்கிருர், 

5. அப்படியிருக்க, நீங்களும் ce 
ளாலான முயற்சியெல்லாஞ் செய்து, 
உங்கள் விசுவாசத்தோடு புண்ணியத் | 

பை த்யும், | 

0. புண்ணியத்தோடு விவேகத்தை. 
யும், விவேகத்தோடு இச்சையடக்கத் , 
தையும், இச்சையடக்கத்தோடு பொ. 

றுமையையும், பொறுமையோடு பக்தி. 
யையும், 

7. பக்தியோடு சகோதர சிநேகத் 
தையும், சகோதர சகேகத்தோடு தேவ: 

சிரேகத்ை தயும் சேர்த்து அரநுசரியுங் | 
கள, 

8. இவைகள் உங்களிடத்தில் இருக் 
பெருகுமானால், நம்முடைய அண். 

டவராகிய யேசுக்கிறீஸ் துவை அறியும். 
அறிவில் உங்களை வெ துமையானவர்க 
ளும் பலனத்றவர்களுமாய் இ ருக்க| 
வொ ட்டாது,    



  ar 
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9. இவைகள் எவனிடத்தில் இல்லை | 10, ஏனெனில் காங்கள் தந்திரமான 
யோ, அவன் குருடனும், கையாலீதட | கட்டுக்கதைகளை அறுசரிக்றெவரா்க 
வுறவனுமாயிருப்பதுமன்றி, தன் | ளைப்போல் அல்ல; ஈம்முடைய கார்த்த 
பழைய பாவங்களினின்று சுத்தமான | ராகிய யேசுக்கிறிஸ்துவின் மகத்துவத் 
தையும் மறந்தவனாகிருன். | தைக் கண்ணால் சண்டவர்களாகவே | 

| .. . | அவருடைய வல்லமையையும் வருகை 
4 ~ we oe சால் , பள்ளத் ம் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தி 

லையும் உங்கள் ஈற்கிரியைகளால் நிச்ச னோம். (1. கொ, 1-17.) 

யப்படுத தி க்கொள்ளும்படி. “I திக * 17. எப்படியெனில் மகத்துவம் 
அதிகமாய்ப் பிரயாசப்படுங்கள். இப் ெ ய மமையினில 
படிச் செய்தால் போதும் பாவத் | முதிய மகமை ௮ PT GTM 
ae Bry DOE NP சப்தத்து, அவரைகோக்கி: இவர் என் 

தில் விழமாட்டீர்கள். ௦ 1“ , 
ஈசகுமாரன், இவர்பேரில் பிரியமாயி 

11. இவவிதமாய் நம்முடைய ஆண்ட ருக்கிறேன் : இவருக்குச்செவிகொடுங் 
வரும், இரட்சகருமாகிய யேசுக்கறிஸ் | கள என்றபோது, ௮வர் பிதாவாகிய 
அவின் நித்திய இராச்சியத்தில் பிரவே சாவேசுரனிடத்தினின்று மசமையை 

சிக்கும் பாக்கியம் உங்களுக்குத் தாரா யும் பெருமையையும் பெத்றுக்கொண் 

| or torus அளிக்கப்படும். டா. (மத, 17-5.) 

12. ஆகையால் கான் இப்பொழுது 18. ஈாங்களும் பரிசுத்த மலையில் 
உல்களுக்குச் சொல்லுக சத்தியத் அவருடனே இருக்கையில் வானத்தி 
தை நீங்கள் அறிந்து, இதில் உறுதிப் | னின்று உண்டான இந்தச் சப்தத்தைக் 
பட்டவர்களாயிருக்தாலும், இவைகளை | i", ath, 

| ப்பற்றி உங்களை எப்பொழுதும் எச்ச 

ரித்துக்கொண்டே வருவேன். 19. இவவிதமாய்த் தீர்க்கதரிசன 
வாக்கியமும் நமக்கு அதிக உறுதியா 
யிற்று, பொழுதுவிடிஈ்து, விடிவெள்ளி 
உங்கள் இருதயங்களில் உதயமாகுமள 
வும், இருண்ட ஸ் தலத்தில் எரிகிற 
விளக்கைப்போன்ற ௮ந்த வசனத்தை 
நீங்கள் கவனித்துவநர்தால், நன்மையா 

18-14. ஈம்முடைய கர்த்தராகிய 
யேசுக்கிறீஸ்துநாதர் எனக்கு ௮றிவித் 
சபடியே, நான் இந்தச் சரீரக்கூட்டை 
விட்டுப் பிரியுக்காலம் விரைந்துவருகி 
றதென்று எனக்கு நிச்சயமாயிருப்ப 
தால், கான் இந்தச் சரீரக்கூட்டிலிருக் ன் 

 குமளவும் உங்களை எச்சரித்துத் தண் பிருக்கும். 
(வ. று எண்ணுவேன். கதன் எண்கள். ப மதம் கேசம் | லுள்ள எந்தத் தீர்க்கதரிசனத்தக்கும் 

. 15. அல்லாமலும் என் மரணத்துக் | ௮வனவன்தானே வியாக்கியானஞ் 
குப்பின்னும் நீங்கள் இவைகளை அடிக் | செய்யத்தக்கதல்லவென்று முந்தமுந்த 
சுடி ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ளுவதற்கு | அறிர்துகொள்ளக்கடவிீர்கள். (2. 
ஏதுவுண்டாகும்படி வழிபண் ணுவேன். | தீமோ, 8-10.) 

    
  

20-21. இறீஸ்துவர்கள் பரலோக மகிமைப் பிரதாப ஒளியில் சேருர் தனையும் இவ்வு 
லக அர்தகாரத்தில் நடக் றெதினாலே, எப்போதும் தேவகாகயெத்தைத் தஇருவிளக்காகக் 
கையிலேந்தி ௮இன் ஒளியில் கடச்சகவேண்டுமென்று அர்ச். இராயப்பர் படி.ப்பிக்கிறார். இத் 
சோடு இன்னொரு விசேஷத்தையும் சவனிச்சகவேண்டுமென்று அவர் படி.ப்பிக்இருர், என் | 
னவெனில்: பரிசத் ததீர்க்கதரிசிகள் தங்கள்சுயமனதாய் ஒருபோ தும்பேசாமல், இஸ்பிரீத்து       ட க கனை, Sar Rp ஞு ~ Sapo
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21. ஏனெனில், தர்க்கதரிசனமானது 
எக்காலத்திலாவது மலுஷருடைய 
மனதினால் உண்டானதல்ல. சர்வே-கர 
னுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் இஸ்பி 
ரீத்துசாந்துவினல் ஏவப்பட்டுப் பேசி 
ஞர்கள், ் 

2-ம். அஇகாரம். 

கள்ளப்போ சகர்களுடைய அச்ெமத்சை 

யும், அதினால் அவர்களுக்கும் ௮வர்க 

ளேப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்கும் உண் 

டாகும் தண்டனையையும் விவரித் ஆத 

காண்பிக்கிருர். 

1. கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் ஜனங் 
களுக்குள்ளே இருந்தார்கள். அப்படி 
யே உங்களுக்குள்ளும் கள்ளப்போத 
கர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் கேட் 
டுக்கேதுவான பதித மார்க்கங்களை 

தழையப்பண்ணித் தங்களைக் கரயத் 
அக்கு வாங்கெ அண்டவளா மறுதலித் 
அத் தங்களுக்குத்தவிரமான அழிவை 
வருவித்துக்கொள்ளுவார்கள். (மத். 
24-11; யூதா. 4.) 

2. அகர் அவர்களுடைய தூர் 

நடக்கைகளைப் பின்பற்றுவார்கள். 

அவர்களால் சத்தியகெறி தாவணிக் 
க்ப்படும். 

3. பொருளாசையை முன்னிட்டுக் 
' தந்திரமான வார். த்தைகளால் உள்களை 
  

  

      

வியாபாரம் பண்ணுவார்கள். ஏற்கன| 
வே அவர்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக் : 
கிற தீர்ப்பு அயராது, அவர்களுடைய 
அழிவும் உறங்காது. (தத், 1-11.) _ 

4. எப்படியெனில் பாவஞ்செய்த 
தூதர்களைச் சர்வேசுரன் மன்னியா 
மல், ஈரகச்சங்கிலிகளால் அவர்களைக் 
கட்டி, உபாதைப்படும்படி பாதாளத் 
இல் தள்ளி, நடுத்தீர்ப்புக்கு வைத்தி 
ருக்கு. (யோப். 4-18; யூதா. 6.) 

5. பூர்வ உலகத்தையும் ௮வர் மன் 
னியாமல், $தியைப் பிரசங்கித்த எட் 
டாவது ஆளாகிய நோயனைக் காப்பா 
ற்றி, பாவிகள் நிறைந்த உலகத்தின் 
மேல் ஜலப்பிரளயத்தை வரப்பண்ணி 
னாசே. (ஆதி. 7-1.) 

6. சோதோம் கொமோரா என் 
னும் பட்டணங்களையும் சாம்பலாக்கு, 
வைகள் தகர்க்து அழிந்துபோகும் 
படி. ௮க்கனையிட்டு, இனி searing, 
செய்பவர்களுக்கு ௮வைகளை ஓர் இஷ 
டாந்தமாக வைத்தார். (அதி. 19-25.) 

7. அக்கரமிகளுடைய கொடுமை 
யையும், அவர்களுடைய காமவிகார 

நடக்கைகளையுங் சுண்டு, அயரப்பட்டி 
ருந்த லோத்தென்லும் நீதிமானை அவர் 

இரட்டுத்கார். 
  

      சாக் துவானவர் தங்களுக்கு ஏவினபடியே பேரினபடியால், அந்த ஏவலின்படி. அவர்கள் 

பேரினவைகளுக்கும், எழுதினவைகளுக்கும், எவனும் தன் சுயமன இன்படி அர்.தீதமாவது 

வியாக்யொனமாவது செய்யலாகாதென்று கட்டளையிடுஇிருர். இஸ்பிரீத் gers துவினால் 

நடத்தப்படுகிற சத்திய இருச்சபைமாத்திரம் அவைகளுக்கு மெய்யான அர்த்தத்தையும் 

வியாகச்யொனத்தையுஞ் சொல்லக்கூடும். இதினிமித்தம் உரோமன்கத்தோலிக் திருச்சபை 

யிலுள்ள வேதபாரகால்லாரும் வேதவாச்வயெங்களுக்கு வியாக்கயானஞ் செய்யும்போது, 

தங்கள் இஷ்டப்படி. செய்யாமல், இருச்சபையின் படிப்பினையையும் கோச்கத்தையுமுன்னி 

ட்டு வியாக்யொனம் செய்கழுர்கள். அன்றியும் அவர்கள் வேதசம்பர்சமாய் எழுதியதெல் 

லாவற்றையும், இருச்சபையான.து பரிசோதித்து ஆராயும்படிக்கு ௮,தற்கு ஒப்புக்கொடுத்து, 

இருச்சபையால் செய்யப்படும் இருத் தங்களையும், அங்கேரிப்பையும் பெற்றுக்கொள்ளுரர் 
| oe. 
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8. ஏனெனில் தங்கள் ௮க்கரமசெய் | 18. இவர்கள் ஒருகாள் சுகத்தை இன் 
கைகளால் புண்ணிய ஆகீதுமத்தை | பமென்று எண்ணி, தங்கள் கீதத்தின் 

| நாள்தோறும் உபாதித்துவந்த அந்தப் | கூலியைக் கைக்கொள்ளுவறேவர்கள் ; 
' பொல்லாதவர்கள் ஈடுவில் ௮வர் வத் அசுத்தமுள்ளவர்கள், சிற்றின்பத்தில் 
"இருந்தும், தமது பார்வையிலும் கேள்  மிகுக்கவர்கள், தங்கள் விருந்துகளில் 
 வியிலும் நீதிமானாயிருந்தார். உங்களோடு களியா டுகிறவர்கள். 

  | | 

| 9. இப்படியிருக்க, அண்டவர் பக்தி 

.மான்களைச் சோகனையினின்று இரட் 
| Resa, அக்கிரமிக. ளா. உபா க்கப்ப 

இம்படு அவர்களை ஈடுத்தீர்லைகாளுக்கு 
தீதிவைக்கவும் 3 D6 BEB api 

ப ரு ட் % 

14, விபசாரமாம், ஓயாக அக்கிரம 
மூம் நிறைந்த கண்கனயுடையவர்கள்; 
PAWN OG GLI SEC CUSED VF) 
(HOF gana gor, CurtomeuIer பழ 
கின இருசயம் உடையவர்கள், சாபத் 
தின் புக் ர்கள். 

‘ 1 ॥ 

        

| 10. விசேஷமாய் அசுசியான தங் 
er இர ் டார ர கள சரீர இச்சையைப் பின்பற்றுகிற 

| | ஜி ் Woo ! ‘ . ச 

அர்களையும், அதிகாரத்தைப் புறக்க 15. இவர்கள் நேர்மையான வழியை 
. ணிக்கிற தவர்க்யும், ட கல ! விட்டுக் தவறி, அ௮க்கிரமத்தின் சம்ப 

அடும் Bun பாயம்) BTORRNLRDY | ae 6g விரும்பின போசோரின் குமா 
பதிகக்கனங்களே உள்ள அமையப் | ரனா சிய பாலாமின் வழியைப் (பின்பற் 

வலி அஞ்சாகவ ர்களையும் | இனவர்கள். (யூதா. 1[.) 
அப்படிச் சய்வார். 

1(. அனால் ௮வன் தன் மஇியீனத் 
துக்காகக் சகண்டிக்கப்பட்டான். வாய் 

பேசாத பொதிமி mon மனுஷபேச் 

. 11. மேலான வல்லபமும், பெலமு 
(முள்ள தேவ தூதாகள முகலாயக் தங | 

ளுக்குள்ளே சாப் திர்ப்புச் சொல்லத் | 
: அுணியமாட்டார்களே. | 
1 மல ஆரா OO ] 2 | FOS விலக்கி னத. (ஏண். ) 
| 19, இவர்களோ சுபாவமாய்ப் பிடி | 
। பட்டு, அழிக்கப்படவேண்டிய புத்தி. 17. இவர்கள் மீரில்லா ஊற்றுகள், 
1 

யந்த மிருக தீவன்களைப்போல் தங்க ' ஈழல் காற்றினால் அடிபட்டோடும் 
 ஞூக்குத த தெரியா தவைககை தூஷூணில் மேகங்கள், இவர்களுக்கு அந்தகார 

னு, தங்கள் கேட்டிே ல கெட்டழிவார் : இருளே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற அ. 
. 9 

கள், : (யூதா ச | 3.) 

| eh வவ வையமும் டட வட பவதல யய வலவைதது et Sap he Steen seamed: | gta teste tnt மட ப mio ee ee a 8 cece வவட ப my neces naman ES namie . ட 

யும் உள்ளவர்களாயிருந் தும், கெட்டுப்போன அந்தச் சம்மனசுகளைச் தாங்களே சபிக்கவும் 

* தூஷணிக்கவுக் துணியமாட்டார்கள். அப்படியிராக்க ௮இகாரத்சைப் புறச்கணித் த, நிந்இக் 

இற ௮:ரெமிகள் எவ்வளவு ஆக்இனைக்குப் பாத் இரமாயிருக்கிறார்களென் ற: அறியவும். 

16. எண்ணாகமம் 22-ம் ௮தி. 12-ம் வானத்தில் சொல்லியிருக்கிறபிரகாரம் பாலாம் 

! என்கிற தீர்க்கதரிள பாலாக் என்ற இராஜாவுடைய வெகுமானத்துச்கு அசைப்பட்டு 

| ' இஸ்ராயேல் பிரஜைகளைச் சபிச்கப்போரும்போ து, அவன் ஏறிப்போன கழுதை அற்புத 

மாய் வாய்இறந்து, அவனுள்ளச் இவிருர்ச௪ கெட்டகருத்தை நிறைவேற்றாசபடிச்கு அவனைக் 

கடிர்துகொண்டது என்றறிக, 

  
( 
' | 

| 
| 

| 

சைப் பேசி ee GE ENR Hy & BP oor” 

ll. நல்ல சம்மனசுகள் கெட்டுப்போன சம்மனசகளிலும் மேன்மையும் வல்லமை | 
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18. தவறுதலாய் நடக்றெவர்களை | சேற்றில் புளவும்போனதென்று சொ 
விட்டுத் தப்பிவந்தும் வரா இருக்கிறவர் | ல்லப்படுகற மெய்யான பழமொ ழியின் 
களிடத்தில் இவர்கள் ௮சந்தையான | படியே அவர்களுக்குச் சம்பவிக்கின் 
வீண்வார்த்தைகளைப் பேசி, காமவிகா | றது. (பழ. 26-11.) 
சத்துக்குரிய மாம்ச இச்சைகளுக்குள் 
அவர்களைக் தந்திரமாய் இழுக்இருர் | 5-2. அ இகாரம், 
கள, 

யேசுக்றீஸ் தகாதருடைய கடை வருகை 
19. ஆயினும் இவர்கள் தாங்களே யைக்குறித்அப் பரியா சம்பண்ணுகறெவர், 

அரக்குணத்துக்குஅடிமைசளாயிருக்க, களை மறக்கக் இறீஸ்துகாதர் சச்சிரத்" 
அவர்களுக்குச் சுயாதீனத்தை வாக்கு இல் திடோரன வருவாளோன்று ஒப்புவி 

ய் ‘ € தீது அவர் வரவுக்கு ஆயத்தமாயிருக்கச் 

த்த தீதம்பண்ணுகிமுர்கள் அனாலும் சொல்லி, அர்ச். சின்னப்பர் எழுதின 
௮வனவன் எவனாலே தஜெயிக்கப்பட்டி நிருபங்களையும், மற்றும் வேத வசனங்க 

ருக்கிரானோ, அ௮வலுக்கே அடிமைப் ளையும், லர் தங்களுக்குச் கேடாசப் புற 

பட்டிருக்கறான். (௮௫. 8-4; உரோ, ட்டெகிருர்களென்றும் எச்சரித் து நிரு gus 

6-16.) | தை முடிக்இருர். 

30. நம்முடைய அண்டவரும் இரட் 1. மிகவும் பிரியம ரஈனவாகளே, 
0, ) (‘ ஆ ந்த 

சகருமாகிய யேசுக்கிமீஸ்துவை அறி இகோ, இந்த இரண்டாம் Sou ses 
oA a . 1, உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். இவளிரு 

யும் ௮றிவினாலே உலகத்தின் ௮சுத்தங் 
ண ௩ ‘ ; நிருபங்களிலும், 

களுக்குத் தப்பினவா்கள் மறுபடிடிம் 
அவைகளில் சிக்குண்டு ஜெயிக்கப்பட் 2. கான் உங்களுக்கு எடுத்துக் காட் 

டால், அவர்களுடைய முன்நிலைமை | டின பரிசுத்த இர்க்கதரிசிகளின் வாக் 

யிலும் பின்நிலை்மையானது ௮இகக் : இயங்களையும், உங்கள் அப்போஸ்தலர் 
கேடளள காகும். (எபி. 6-4; மத். | களின் வாக்கியங்களையும், கர்த்தராகிய 
12-15.) இரட்சகருடைய கற்பனைகளையும் நீங் 

ன கு படட கள் கினைவுகூரும்படி உங்கள் நேோரமை 
21. அவர்கள் நீதிபின் மாரக்கக்சை | யான மனதை எச்சரிக்துத் தூண்டு 

அறிந்தபின்பு தங்களுக்கு ஓப்பிக்கப் இரேன். 
பட்ட பரிசுக். கற்பனையைவிட்டு வில 
Garo gens i $B aud, அதை அவர்கள் 
அறியாஇருக்கால், அவர்களுக்கு கல 
மாயிருக்கும். 

  
5. முந்த முந்த நீங்கள் ௮றியவேண் 

டியதாவது : கடை$ூகாட்களில் தங்கள் 
இச்சைகளின்படியே நடக்கிற பரியாச 
க்சாரர் வரது, பழிப்புவார் த்தை நிறை 

22. நாய் கான் கக்செதைத் இன்ன ! ந்தவர்களாய், (1. தீமோ.4-1] ; யூதா 
வும், சழுவப்பட்ட பன்றி திரும்பச் ' 17.) 

i 

  
we ப ஆககவதானா் 

18. SUN SUT ) 56@) தவர்களைவிட்டுத்' 'சப்பிவச்தும் வராதிருக்றெவர்கள். என்பது 

அஞ்ஞானத்தினின்று' புதிதாய் மனந்திரும்பினவர்களாம். அப்படிப்பட்டவர்கள் இன் 

னும் விசுவாசச்தில் வேர்ச்கொள்ளாசவர்களாயிருக்க, அக்காள் பதிதர் அவர்களைச் சரீரத் 

இராசாபாச இச்சைகளுக்குள் இழுச் ஐச் கெடுக்கச் தேடினார்கள் என்றமிக. 

19. இன்னும் அர்தப்பதிதர் போதித்ததேசெனில் : இறீஸ்.துகாதர் ஈமக்காகப் பாடு 

பட்டு ஈம்மை இரட்சித்தார். ஆகையால் இறீஸ் வனுக்கு உலகசட்டமும் தேவசட்டமும் | 

இல்லை யென்றும் எதேச்சையாய் நடக்கலாமென்றும் பிதற்றி, இதைக் இறீஸ். தவ சுயா ' 

நினம் என்று படி.ப்பித்தார்கள்.        



கவை. 
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4, அவருடைய வாக்குத்தத்தம் 
எக்கே? ௮வருடைய வருகை எங்கே 
பிதாக்கள் மரணமானதுமுதல் சகல 
மும் சஷ்டிப்பின் ஆரம்பத்தில் எப்படி 
அருக்கசா, அப்படியே நிலை spose 
தே என்பார்கள். (எசே. 12-27.) 

So. சர்வேசானுடைய வார்த்தையி 
னாலே முர்தி வானம் உண்டாயிருக்க 
தென்பதையும், பூமியோ ஜலத்தினின் 
௮ தோன்றி, ஜலத்தால் நிலைபெற்ற 
கென்பதையும், 

  

0. அவைகளாலேயே அப்போ திரு 
ந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தில் ௮ழிந்த 

தென்பதையும், அவர்கள் மனம்பொ 
ருந்தி அறியாதிருக்கிளார்கள். 

7. இப்போதிருக்கற வானமும் பூமி 
யும் ஈடுத்திர்வைக்கும் அக்கிரமிகளின் 
காசத்துக்கும் குறிக்கப்பட்ட காளிலே 
அக்கினிக்கு இரையாய்ப்போவதற்கு 
அர்த வார்த்தையினாலேயே காப்பாற் 
மி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. (2. தெச. 
1-8.) 

8. மிகவும் பிரியமானவர்களே, நீங் 
கள் இக்க ஒரு காரியத்தை அ௮றியாதி 
ருக்கப்படாது; அதாவது: கர்த்தா 

சமுகத்தில் ஒருகாள் ஆயிரம் வருஷம் 
போலும், ஆயிரம் வருஷம் ஒருகாள் 

போலுமாம், 

9. சிலர் எண்ணுகிறபடி ஆண்டவர் 

தமதுவாக்குத்தக் கத்தை நிறைவேற்று 
வதற்குச் தாம௫ப்பதில்லை. அனலும் 
அவர் ஒருவராவது கெட்டுப்போகவிரு 
ம்பாமல், எல்லாரும் தவத்துக்குத் திரு 
ம்பவேண்டுமென்று விரும்பி, உங்களைப்   

பற்றிப் பொறுமையோடு 85506 

இருர். (ede. 18-23.) 

10. கர்த்தருடைய நாள் திருடனைப் 
போல் வரும். அப்போது வானங்கள் 
சண்டப்பிரசண்டமாய் இழிந்துபோம். | 
பூதியங்கள் உஷ்டணக்தால் வெந்து 
உருகிப்போம், பூமியும் அதிலுள்ள 
சகல வேலைப்பாடுகளும் வெந்து ௮ழி 
யூம், (மத். 24-42; 1. Ose, 5-2; 

காட், 8-5.) 

11. இப்படி இவைகளெல்லாம் அழிக் 
அபோகவேண்டியதால், நீங்கள் எவ்வ 
ளவோ பரிசுத்தகனத்தோடும், பயபக் 
தியோடும் ஈடந்துவாவேண்டும். 

12. ஆண்டவருடைய காளின் வரு 

கைச்கு எதிர்பார்த்துத் இவரித்துப் 
போங்கள், ந்த நாளில் வானங்கள் 
வெந்து அழிந்து, பூதியங்கள் ௮க்னி 
யின் உக்கிரத்தால் உருகிப்போம். 

13. அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தி 
ன்படியே நீதிவாழும் புதிய வானமும் 
பு.திய பூமியும் உண்டாகுமென்று காத் 
இருக்க ரோம். 

14. ஆதலால், மிகவும் பிரியமானவர் 
களே, இவைகளை எதிர்பார் த்திருக்கிற 
நீங்கள் மாசும், கறையுமத்றவர்களாய் 
சமா தானத்தோடு ௮ வர் சந்ததியில் 
காணப்படும்படி. பிரயா சப்படுங்கள், 

13, மேலும், ஈமது ஆண்டவருடைய 
நீடிய பொறுமையை உங்களுக்கு இச 
ட்சிப்பென்.று எண்ணுங்கள். இப்படி. 
யே ஈமக்குப்பிரியமுள்ள சகோ தரனாகி 
ய சன்னப்பர் தமக்கு அருளப்பட்ட 
ஞானத்தின்படிக்கு உங்களுக்கு எழுதி 
யிருக்கிறார். (உரோ. 2-% 

    தையாவது குறிக்றெதென்௫ரர்கள். 

6. அவைகன் :--என்பது வானச்சையும் பூமியையும் குறிகசெறத. ஏனெனில் 

வானத்தினின்றும் பூமியினின் றும் ஜலப்பிரளயமுண்டாூப் பூமியை அழித்தது. 

15. இவ்விடத்தில் சொல்லப்பட்ட நிருபம் அர்ச். சின்னப்பர் ஒருக்கால் அவர்களு 

க்குத் தனித்து எழுதியிருச்கச்கூடிய கிருபத்தையாவ.த, எபேசியருக்கு எழுதிய ருசி 

  

 



. இ-இசாயப்பர் 8-ம் அதிகாரம்.     
  

16. தம்முடைய சகலமிருபங்களிதும் 
இவைசளைக்குறித்துப்பேசியிருக்கிறார், 
ஆனால், ௮வர் சொன்னவைகளில் சில 
காரியங்கள் ௮றிவதற்கு அ௮ரிதாயிருக் 
கின்றது. கல்லாதவர்களும், நிலையற்ற 
வர்களும் மற்ற வேதவாக்கியங்களைத் 
தங்களுக்குக் கேடாகப் புரட்டுகிறது 
போல், இவைகளையும் புரட்டுகிருர்கள், 

17. நீங்களோ சகோதரரே, இவை 
களை ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறபடி 
யால், மதிமினருடைய அறியாமையில்   

இழுபட்டு, உங்கள் சுய நிலைமையினின | 
று தவறிவிழாதபடிக்கு எச்சரிக்கை 
யாயப் பார்த்துக்கொளளுங்கள், 

18. இஷ்டப்பிரசாதத்திலும் ஈம்மு 
டைய ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய 
யேசுக்கிறீல் துவை அறியும் அறிவிலும் 
வளர்ந்து வருவீர்களாக. அவருக்கே 
இப்பொழுதும் என்றெனழைக்கும் 
ஸ்தோத்திரமுண்டாகக்கடவது, 

| ஆமென். 

  

16. இக்நிருபம் முதல் அதிகாரத்தின் கடைசியில் கண்டிருக்கறபடி ஒருவனும் தன் 

சுய ௮பிப்பிராயத் இன்படி வேதவாக்கெயக்களுக்கு வியாக்கயானமும் கருத் தஞ் சொல்லக் 

கூடாதென்று அர்ச். இராயப்பர் விலக்யெபின், இவ்விடத்தில் : SHOT Sat SOHO நிலைய 

ற்றவர்களுமாஇப சிலர் அவ்விதஞ் செய்யத் துணிர் த, ௮றிவதற்கரிய வேதவாச்மயெட்களைத் 

தங்களுக்கே கெடுதியாகப் புரட்டிக்கொள்ளுகிழுர்களென்று எச்சரிக்கிறார். இப்படியிரு 

க்க, அவனவன் தனக்குச் தோன்றியபடி வேதவாக்யெங்களுக்கு அர்த்தம் பண்ணிக்கொ 

ள்ளட்டுமென்று யாவர் கையிலும் வேதாகமங்களைக் கொடுக்கிறவர்கள், குழந்தை கையில் 

கூரானகத்தியைச் கொடுக்கறெவர்களுக்கு ஒப்பாய், கல்லாதவர்களும் நிலையற்றவர்களும் 

கெட்டுப்போக வழிபண்் ணுகிருர்கள். 
  

௨ உ. மு. ௨௨ = 
ல இராயப்பர் 2-நிருபம் முற்றிற்று. 

  

 





பாயிரம், 

பன்னிரண்டு ௮ப்போஸ்தலர்களில் ஒருவரும், யேசுகா தரால் விசேஷமாய்ச் 

சிகேடுக்கப்பட்டவரும், சாலு சுவிசேஷங்களில் ஒன்றையும், காட்டு ஆகமத்தை 

யும் எழுதினவருமாகிய அர்ச். அருளப்பர் கர்த்தர் அவதாரமான ஏறக்குறைய 

99-ம் வருஷத்தில் இருச்சபைக்குப் பொதுவாக இந்த நிருபத்தையும் பின்பு 

2-சிறு நிருபங்களையும் எழுதினார். gat எழுதின சுவிசேஷத்தில் எங்கும் 

விளங்குகிற தேவ சிநேகமூம் பிறசிரேகமும் இதிலேயும் முக்கியமாய் விளங்கு 

"சிறது, 
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அப்போஸ்தலரான அர்ச். அருளப்பர் ௦ 6 

எழுதிய 

முதல். நிருபம். 
  

மூதல் ு Ban ni 

யேசுக்கிறீஸ் தகாகருடைய இரத்தத்தால் 

சகலருடைய பாவங்களும் பரிகரிக்கப்படு 

இறதென்பது. 

1. ஆதிமுதல் இருந்ததும், காங்கள் 
கட்டதும், எங்கள சண்களால்காங்கள் 

, கண்டதும் தரிசித்ததும், எங்கள் கைக 
ளால் ஸ்பரிசித்ததுமான ஜீவவார்த் 

| தையைப்பற்றி உங்களுக்கு ௮.றிவிக்கி 
| Sept. 

2. 965 ஜீவன் வெளியாக்கப்பட் 
டது; பிகாவினிடத்திவிருக்து வந்த 
அர், நமக்குத் தோன்றினதுமாயெ 
அந்த நித்திய ஜீவனை நாங்கள் கண்டு, 
அதற்குச் சாட்சிசொல்லி, ௮தை உங் 

"களுக்கு ௮, றிவிக்கிரோம். 

3. நீங்கள் எங்களோடு ஐக்கயமாகத் 
தக்கதாகவும் ஈம்முடையலக்கியம் பிதா 
வோடும் ௮வருடைய ஈுதனாயே யேசுக் 
இமீஸ்துவோடுங்கூட இருக்கத்தக்க 
தாகவும், நாங்கள் கண்டதையும் கேட் 

டதையும் உங்களுக்கு ௮.றிவிக்கிறோம். 

  

4, நீக்கள் மசழ்ச்சியடையவும், உங் 
கள் மகழ்ச்சி பூரணமாயிருக்கவும் 
வேண்டுமென்று இவைகளை உங்களுக் 
கு எழுதும். (௮௬, 15-11.)   

  

2. நாங்கள் அவரிடத்தில் கேட்ட 
தும் உங்களுக்கு ௮.றிவிக்கெதுமாயெ 
விசேல.ம் எதெனில் : கடவுள் ஒளியாபி 
ருக்கிருர் ; அவரிடத்தில் இருள் ௮ற்ப 
மேனும் இல்லை. (௮௬௭. 6-12,) 

(0, அகையால் நாம் ௮வரோடு ஓக் 
Buren heptBCoySincin ன சொல்லியம் 
இருளில் ஈநடப்போமானால், காம் பொய் 
யமசோயன்றி, உண்மைப்படி. நடப்பவர்க | 
ளல்ல. 

ரீ அவா பிரகாசத்தில் இருப்பது 
போல், நாமும் பிரகாசத்தில் நடப்போ 
மானால், நாம் ௮ந்நியோக்நிய ஐக்கிய 
முள்ளவர்களாயிருப்பதுமன்றி, ௮வரு 
டையகுமா rene யேசுக்கிறீஸ் துவின் 

இரத்தம் ஈம்மைச் சகல பாவத்திலுனி 
ன்று சுத்திகரிக்கும். 

8, நம்மிடத்தில் பாவமில்லை என் 

போமாகில், நம்மையே நாம் மோசம் 
போக்கிறோம் . சத்தியமும் நம்மிடத்தி 

லிராது, (8. ௮ர. 3-46.) 

0. ஈம்முடைய பாவங்களை காம் சங் 
கீர் து தனம்பண்ணினால், நம்முடைய பா 
வங்களை ஈமக்கு மன்னித் SBE FEO HE 
சிரமத்திலுனின்,று நம்மைப் பரிசுத்த 
மாக்குவதற்கு ௮வா பிரமாணிக்கமும் 
நீதியும் “ள்ளவராவிருக்கிறுர், 

  ச ஷையவலைவஹயவவவை 
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10. காம் பாவஞ்செய்யவில்லை என் 

போமாகில்,காம் ௮வரைப்பொய்யராக் 

குகிறடம். அவருடைய வாக்கியமும் 

நம்மிடத்திலிராது, 

2-ம். அதிகா ர்ம், 

இறீஸ்துநாதர் பிதாவினிடத்தில் ஈமக்காக 

மன்றாடுகிறவராகையால், நாம் ௮வரு: 
டைய கற்பனைகளைக் கைச்கொண்டு, ஒரு 

வரொருவரைச் சிநேடுக்கவேண்டும் 
எனறு புத்திசொல்லுகிருர். 

1. என்பாலகரே, நீங்கள் பாவஞ் 
செய்யாதிருக்கும்படிக்கு இவைகளை 
உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். ஆகிலும் 

யாதொருவன் பாவஞ்செய்தால், நீதி 
பானாகிய யெசுக்கிறிஸ் துகா தா பிதாவி 
னிடத்தில் ஈமக்கு மனுப்பேசுறவரா 
யிருக்கிளா. 

2. ஈம்முடையபாவங்களுக்கு ௮வரே 

பிராயச்சித்தப்பலியாய் இருக்கிறார். 
| நம்முடைய பாவங்களுக்காசுமா ததர 

மல்ல, சர்வலோக பாவங்களுக்காகவும் 
அவர் பிரா யச்சித்தப்பலியா மே. 

உ. நாம் அவருடைய கற்பனைகளை 
அநுசசிக்சகால், ௮நின் வழியாகவே, 

அவரை ௮.றிந்திருக்கிறோமெ ன்பது 

நமக்குத்தெரியும். 

அருளப்பர் 9-ம் அதிகாரம். 

  

4. நான் ௮வரை அுறிந்திருக்கறே 
னென்று சொல்லியும், ௮வருடைய கற் 
பனைகளைக் காக்காதவன் பொய்யன். 
சத்தியமும் ௮வனிடத்தில் இல்லை, 

9. அவருடைய வார்த்தையை அநு 
சரிக்கிறவனிடத்தில் தேவசிசேகம் மெ 
ய்யாகவே உத்தமமாய இருக்கின்றது. 
நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோமென்ப 

தையும் இதனால் அதிந்துகொள்ளூகி 

ஜோம். (௮௬. 18-85.) 
6. அவருக்குள் இருக்கிறேனென்று 

சொல்லுகிறவன், அவர் நடந்தபடியே 
தானும் நடச்கவேண்டியது. 

7. எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்க 
ளே, கான் உங்களுக்கு எழுதுவது ஒரு 
பு.துக் சுற்பனையைப்பற்றி அல்ல ; அ.இ 
முதல் நீங்கள் கைக்சொண்டிருக்கற 
பழைய கற்பனையைப்பற்றியே எழுது 
கிறேன். ௮கர்தப்பமைய கற்பனை நீங்கள் 
கெட்டிருக்கிற வா ர்த்தைதா ன. 

8. இன்னொருவகையில் ஒரு புதுக் 
கற்பளையைப்பற், றியே உங்க ளுக்கு 
எழுதுகிறேன். இது து அ௮வருக்குளளும் 

உங்களுக்குள்ளும் புதிதென்பது உண் 
மையாமே. ஏனெனில் இருள் ஒழிந்து, 
இப்போது மெய்யான ளிவிசுகன் 

றது, (அருள. 13-34.) 

  

  
10. நாம் பாவஞ் செய்யவில்லை என்போமாலல், ௮வணாப் பொய்யராக்குகறேம் 

அவருடைய வாக்கியம் நம்மிடத்தில் இராதென்பது எப்படியென்முல், பிரசங்கி ஆகமம் 7 
-ம் அதி. 21-ம் வசனத்தில் : பாவஞ்செய்யாத நீதிமான் பூமியில் இல்லையென்றும், 3-ம் ௮௪. 
8-ம் ௮. 40-ம் வசனத்இல் : பாவஞ்செய்யாதவன் ஒருவனும் இல்லையென் றம், ரீ திமொழி 
20-ம் அதி. 09-ம் வசனத்தில்: என் இருதயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறதென்றும், பாவமில்லா 
மல் சுத் சமாய் இருக்சிறேனென்றும், யார் சொல்லக்கூடுமென்றம், நீதிமொழி 24-ம் ௮, 
[6-ம் வசனத்தில் : நீதிமான் ஏழு.தரம் விழுகிரானென்றும், இயாகப்பர் நிருபம் 8-ம் ௮.இ, 
2-ம் வசனத்தில் : காம் 6 எல்லாரும் தீரேக விஷயங்களில் தவறுகமேமென்றம் சொல்லியி 
ருச்றெபடியினாலே : கான் ஒருபாவழு£ம் செய்யவில்லையென்று சொல்லுகிறவன் சர்வேசுரன் 
பொய் சொன்னாரொன்ருற்போலாச்சுது. அப்படிச் சொல்லுகறவன் ௮ந்த வேதவாகஇயங் 
களை ௮றியாதவனென்று அர்த்தமாகும். 

.... 8. எல்லாவற்றையும் பார்க்கச் சர்வேசுரனையும், தன்னைத்தான் சிநேடுக்குமாப்போல் 
பிறனையும் சிகேடக்கவேண்டுமென்றெ. கற்பனை உலச ஆரம்பமு,தல் உண்டாயிருந்த பழைய 
கற்பனைதான். ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் ௮இ௧க உத்தமமான மேரையாக ௮தை அறசரி 
க்கவேண்டியதென்று யேசுநாசர் கற்பித்சபடியால், அவலாப்பத்தியும் சுவிசேஷ வெளிச்ச 
ton fae போ தனையைப்பற்தியும். அது பு அுக்கற்பனையாயிருக்கற து,   

 



  

  

அருளப்பர் 2ம் அதிகாரம். 
  

9. வெளிச்ச த்இல் இருக்கறேனென் 
று. சொல்லியும், தன் சகோதரனைப் 
பகைக்கறவன் இன்னும் இருளில் 
இருக்கியவன் தான். 

10. தன் சகோதரனைச் சிகேடுக்கெ 
வன் வெளிச்சத்திலிருக்கறான். ௮வ 
ன் இடறிவிழுவதற்கே துவில்லை. 

11. தன் சகோதரனைப் பகைக்கிற 
வனோ இருளில் வத்து, இருளில் ஈட 
Sayer. இருள் ௮வன் கண்களைக் 

குருடாக்னெபடியால், தான் போகும் 
இடம் இன்னகென்று அ௮றியாதிருக்கி 
முன், 

192. பிள்ளைகளே, ௮வருடைய நாமத் 
த்தினிமித்தம் உங்கள்பாவங்கள் மன் 

னிக்கப்பட்டிருக்கெறதினால்,உங்களுக்கு 
எழுதுகிறேன். 

13. தர்தையர்களே, ஆதிமுதல் 
இருக்கிறவரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிற 
தினால், உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். 
இளைஞரே, நீங்கள் துர்ச்சனனை ஜெபி 
த்ததினால், உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். 

14. குழந்தைகளே, பிதாவானவ 
ரா நீங்கள் அறிந்தருக்கிறதினால், உங் 
களுக்கு எழுதுகிறேன். வாலிபரே, 
நீங்கள் விரர்களாயிருக்கிறதினா ஓ ம், 
தேவவாக்கியம் உங்களிடத்தில் நிலைத் 
இருக்கெெதினாலும் துர்ச்சனனை நீங்கள் 
கெயித்கடஇனாலும் உங்களுக்கு எழுது 
கிறேன். 

  

  

16. உலகத்தையும் உலகத்திலுள்ள 
வைகளையும் சநேகியாதேயுங்கள், ஒரு 
வன் உலகத்தைச் சிகேகித்தால், அவ 
னிட த்தில் பிதாவின் சிநேகமிராது, 

10. ஏனெனில் உலகத்திலுள்ளயா 
வும் சரீர இச்சையும், கண்களின் இச் 
சையும், ஜீவியத்தின் ௮கங்காரமுமாயி 
ருக்கன்றதஅு.. அவைகள் பிதாவினிட 
தீதினின்று வராமல் உலகத்தினின்றே | 
வருகின்ற து. | 

  
17. ஆபினும் உலகமும் அதின் இச் 

சையும் ஒழிந்துபோம். தெய்வ இத்தத் 
தை நிறைவேற்றுறவனோ என்தென் 

| 

| 
1 

| 
| 

௪ 

றைக்கும் நிலைநிற்பான். 

18. பிள்ளைகளே, இது கடைிக்கால | 
மாயிருக்கின்றது. ௮ர்தஇக்கிறீஸ்து வர | 
வேண்டியதென்று கேள்விப்பட்டிருக் 
இறீர்களே. அப்படியே இப்போது 
௮ந்தஇிக்கிறீஸ் துகள் ௮நேகர் உண்டாயி 
ருக்க௫ர்கள். அதனாலே இது கடை 
சக்காலமென்று அறிகிறோம். 

10. அவர்கள் கம்மிடத்திலிருந்து 

வெளியேறினவர்கள். ஆயினும் அவர் 
கள் ஈம்முடையவர்களாயிருக்கவில்லை. 
ஈம்முடைவர்களாயிருக்தால், சந்தேகமி 
ன்றி ஈம்முடனே நிலைத்திருப்பார்கள். 
ஆயினும் எல்லாரும் ஈம்முடைவர்கள் 
அல்லவென்று வெளியாகும்படிக்கு 
அவர்கள் (பிரிந்துபோனார்கள்), 

    

18. உலகத்தின் முடிவிலே வரவேண்டிய அந்இக்கறீஸ்துவைக்குறித்து 2-ம் தெச 
லோனிக்கர் 2-ம் ௮தி. 13-ம் வசன தீஇன் வியாககயொன ச்சைக் சாண்க. இப்போது ௮நேக 
௮ர்இக்கிறீஸ். துகள் உண்டாயிருக்கிறார்கள் என்பதினால் அவர்கள் யேசுசாதருடைய திருப் 
போதகத் துக்கு விரோதமாய் அப்போஸ்சலராடைய காலந் அவக்டி உலகம் மூடியுமட்டும் 
இருச்சபையினின்று பிரிந் தபோடுற பதிதர்கள் கான் என்றதிக. ஏனெனில், இவர்களும் 
சடைடச்காலத்தில் சோன்றும் ௮ந்இிச்ிறீஸ் தவைப்போல் சாத்தானால் ஏவப்பட்டு, யேசு 
நாதருடைய இருச்சபையைப் பகைத்து ௮தைக் கெடுக்கவேண்டுமென்று இடைவிடாமல் | 
பிரயாசப்படுகிரார்கள். 

19, நம்ழடையவர்களாயிநக்கவிலலை 3--௮,சாவது, அவர்கள் ஸ்.திரமும் நிலேமையு       
மூள்ள' இறீஸ் தவர்கள் ௮ல்ல. ௮ப்படியிருக் சால், ஈம்மோடுகூட திருச்சபையில் நிலைத்தி 

ருப்பார்கள். 
 



    

    

64:4 அருளப்பர் 8-ம் அதிகாரம். 
  

90: நீங்களோ பரிசுத்தரால் ௮பி 
ஷேகம்பெற்று யாவற்றையும் அறிக்க 
(HEB Dt war. 

21. சத்தியதக்கை நீங்கள் அறியாத 
இனுலல்ல, சத்தியக்தை நீங்கள் 

அறிந்திருக்கெதினாலும், சத்தியத்தி 
னின்று பொய்யொன்றும் வராகென்ப 
தை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பதினாலும் 
உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன். 

22. யேசுகாதமாக் இயீஸ்து அல்ல 
வென்று மறுதலிக்கிறவனேயல்லாமல் 
வேறே யார் பொய்யன்? பிதாவையும் 

சுதனையும் மறுகவிக்கிறவனே அதிக் 
இறீஸ்து. 

2:3. எனெனில் சுகனை மறுகலிக்றெ 
எவனும் பிதாவை உடையவனல்ல. ஈத 

னை ஒரத்துச்கொள்ளுகறவன் !கொவை 

யம் உடையவளனாயிருக்கிறான். (ரு. 
15-23.) 

24, அகையால் நீங்கள் ஆதிமுதல் 
கேள்விப்பட்டது உங்களுக்குள் நிலைத் 
இருப்பதாக, ஆதிமுதல் நீங்கள் கேள் 
விப்பட்டது உங்களுக்குள் நிலைக்கொ 
ள்ளுமாகில், நீங்கள் சுகனிலும், பிதா 
விலும் நிலைக்கொள்வீர்கள். 

25. அவர் நமக்குச் செய்தருளிய 
வாச்குக்கத்தம் நிக்திய ஜீவியமா மே, 

20. உங்களை மயக்குகறெவர்களைப் 
பற்றி இவைகளை உங்களுக்கு எழுதி 
யிருக்கிறேன். 

27. அவராலே நீங்கள் பெற்றுக்கொ 
ண்ட ௮பிஷேகம் உங்களிடத்தில் நிலைக் 
  

  

  

இருப்பதாக. அப்பெச முது ஒரு 

வரும் உங்களுக்குப் போதிக்கவேண் 
டியதில்லை. அவருடைய அபிஷேகம் 
சகலத்தையும்பற்றி உங்களைட் படிப் 
பிப்பதினாலே, அந்தப் படிப்பினை உண் 

மையுள்ள 2 தும் பொய் ய்ய த்த துமா 'யிருக் 

படியே அவரிடத்தில் நிலைக்கொள்விர் 
ENTE, 

20. அதலால் பிள்கசாகளே, அவர் 
வருங்காலத்தில் ௮வரால் காம் வெட்க 
மடையாமல், அவருடைய வருகையில் 

ஈம்பிக்சையாயிருக்கும்படி அ௮வரிடக் 

இல் நிலை க்இருங்கள். 

29. அவர் நீதியுள்ளவரென்று அறி 

விர்களாகில், நீதியைச்செய்கிறவனெவ 
னும் ௮வரிடத்திலிருர்து பிறந்கவனெ 
ன்று ௮றிந்துூகொள்ளுங்கள். 

9-ம். அ௮தஇகாரம். 

சர்வேசுரனுக்கு ஈமதுமேலுள்ள Cas song 

யும், நாம் பிறர்மேல் வைக்கவேண்டிய 
சிரேகத்சையும்பற்கிப் போதகர். 

1. நாம் சாவேகசரனுடைய பிள்ளைக 

ளென்று அழைக்கப்பட்டு, மெய்யாக 
வே அவருக்குப் பிள்ளைகளாயிருக்கும் 
படிக்கு. எக்கன்மையான பரம ௮ன் 
பைப் பிகாவானவர் ஈமக்கு & தந்தருளி 
ஞான், நு பாருங்கள், அகையால் உல 

கம் கம்மை அறியாதிருந்தால், AS 
Harcorujd YOu Boiss 150 

குக் காரணம், (உரோ, 8-15; ௮௬. 
| 0-2.) 

  

20. நீங்கள் இஸ்பிரீத் தசார்துவின் இஷடப்பிரசா கச் இனாலும், இருச்சபையின் போ 
தீகச்.தினாலும், விசுவாசிக்கவேண்டிய சச்தியங்களையும் அறுசரிக்கவேண்டிய கற்பனைகளை 
யும் அதாவது : உல்கள் கணாயேற்றத்துக்கு அவசியமான சகலத்தையும் அ.றிர்திருக்கிறீர் 

கள். அதினாலே AGF emus gs புறம்பாயிருச்கிறவர்களிட்த் இல் யாதொன்றையும் கற்றுச் 
கொள்ளுவது உங்களுக்கு ௮அவசரமில்லையென்ற அர்த்தமாம். 

23. 
தீ.தி உங்களுக்கு ௮வல இர்வையிட்டால், வெட்சமடை 

வரால் வெட்கம் ௮டையாமல் என்பதற்கு, அவர் உங்கள்மேல் ம் சும அ ௮ க்கு குற்ற 
ர்சளே. ௮ப்படியாகாமல் அவர் உங் 

் களுக்கு ஈல்ல தீர்கையிடும்படி அவரிடத்தில் நிலைத். து ஈன்மையைச் செய்யுங்கள் என்பது 
கருத்து. 

     



  

2. மகா அன்பரே, இப்போது காம் 

சர்வேசுரனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கி 
ஹோம். இனி எவ்விதமாயிருப்போ 
மென்பது இன்னும் நமக்கு வெளிப்பட 
வில்லை. ௮வர் கோன்றும்போது sa 
ருக்கு ஒப்பாயிருப்போமென்று அறி 
வோம். ஏனெனில் அவர் இருக்கிற 
மாதிரியே அவரைக் தரிசிப்போம். 

3. மீளவும் வுவாமேல் இக்க நம்பிக் 
கை வைத்திருக்கிறவனெவனும், அவர் 
பரிசுத்தமாயிருக்கவறுதுபோல் தன்னை 
யும் பரிசுத்கமாக்கிக்கொள்ளுகிறான். 

1. பாவத்தைச் செய்கிற எவனும் 
௮நீதக்கைச் செய்கழொன். எனெனில் 
பாவம் அநீதமாம். 

2. அவர் நம்முடைய பாவங்களைப் 
போக்கவக்தவரான்றும், அவரிடத்தில் 
பாவமில்லையென்றும் ௮றிவிர்கள். (இ 
சை. 28-0; 1. இரா. 2-12,) 

6. gai g Bev நிலைக்கொள் Gm 0) 

எவலும் பாவக்தைச் செய்யான், 
அனால் பாவச்தைச் செய்கிற எவ 
னும் அவரைக் காணாகவனும், அவரை 
௮றியாதவனுமாயிருக்கறுன்.   1... பிள்ளைகளே, ஒருவனும் உங்களை 
மயக்கவொட்டாகேயுங்கள். ௮வர் நீதி 
பரராயிருப்பதூபோல், நீதியைச்செய் 
இறவன் நீதிமானாயிருக்கிறான், 

5. பாவத்தைச்செய்கிறவன் பசா 
சின் மகனாயிருக்கிறான். ஏனெனில் 
பசாசானது ஆதிமுதல் பாவஞ்செய்கி 
ன்றது. ஆனால் பசாசின் கிரியைகளை 
அழிக்கவேண்டுமென்றே தேவசுதன் 
தோன்றினார். (ரு. 8-4.) 

9. சர்வேசுரனுக்குப் பிள்ளையாய்ப் 
பிறந்த எவனும் பாவத்தைச்செய் 

அருளப்பர் 3ம். அதிகாரம். | 

  

யான். ஏனெனில் அவருடைய வித்து. 
HUME RAM HEE Mg. வன் சர் 
வேசுரனுக்குப் பிள்ளையாயிருக்கிறஇி 
னாலே பாவஞ்செய்யக்கூடா சவனாயிரு 

க்கிருன். 

10. இதைக்கொண்டே தெய்வ புத் 
இரும், பேயின் மக்களும் வெளியாக 
முர்சுள். நீதிமானல்லாதவனுஞ்சரி, 
தன் சகோதரனை நே௫ியா தவனுஞ்சரி, 
இவர்கள் சர்வேசுரனிடக்திலிருக்து 
வருகி ஐவர்கள் அல்ல, 

1 1. எப்படியெனில் ஒருவரொருவ 
ரை நேசிக்கவேண்டுமென்பது ஆதிமு 

கல் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட விசேஷமல் 
லோ. 

12. துர்ச்சனலுக்குப் பிள்ளையாப்த் 

கன் சகோதரனைக்கொன்ற காயிளைப் 
போல் இராதேயுங்கள். எதினிமித்தம் 

அவனைக்கொலைசெய்கான் 2? தன் கிரி 
யைகள் கெட்டவைகளும், தன் சகோ 
தரனுடைய கிரியைகள் கீதியுள்ளவை 
களுமாய இருக்தகைப்பற்றியல்லோ? 

13. என் சகோதரமோ, உலகம் உங் 

களைப்பகைத்தால், ௮கைப்பற்றி நீங் 
கள் ௮இசயப்படவேண்டாம். 

11. காம் சகோதரனாச் டஇுகேகிக்கிற 
படியால் மரணத்இனின்று நீங்கு, ஜீவி 
யக்தூக்குட்பட்டிருக்கிோேமென்று 9 
றிவோம். சிநேகியாதவன் மாணத்தில் 
நிலைக்கொண்டிருக்கிறான். (லேவி, |9- 
17.) 

15. ஆகையால் தன் சகோதரனைப் 
பகைக்கிற ஏவனும் கொலைபாதகன். 

ஆனால் எந்தக்கொலைபாதகனும் தனக் 
குள் நிலைமையான நித்தியஜீவியத்தைக் 
கொண்டிருக்கிறதில்லை என்று அறிவீர் 
கள, 

  

9. அவருடைய வித்து என்பது தேவ இஷ்டப்பிரசாதம். அதைச் காப்பாற்றி, | 

௮,இன் ஏவுதலின்படி நடச்சிறவன் பாவம் செய்யமாட்டான். ௮தின் ஏவுதலைப் புறக்கணி 

க்திறவனே பாவத்தைச் செய்றான். 
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10. சர்வேசுரன் ஈமக்காகத் தம்மு 
Weors கொடுக்ததினல், ௮வருடைய 
அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்க 
ஹோம். அதலால் காமும் சகோதரருக் 
காக கம்முயினாக்கொடுக்கக் கடமைப் 
பட்டிருக்கிறோம். (௮௬. 15-18.) 

17. இவ்வுலக சம்பத்தையுடைய 

ஒருவன் கன் சகோதரன் இக்கட்டுப் 
படுகிறதைக் கண்டும்,௮வனுக்கு (இரங் 
காமல்) தன்னுளள GOH Mpg SEN oor 

டால், தேவ௫கேகம் அவனிடத்தில் 

நிலைப்பதெப்படி $ (லூக், 3-2; யாக 
2-15.) 

18. என் பிள்ளைகளே, ஈம்முடைய 
சிநேகம் வார்த்தையிலும், சாவிலும் 
இராமல், இரியையிலும் உண்மையிலும் 
இருக்கவேண்டியது. 

10. இவ்விதமாய் நாம் சத்தியத் 
துக்குப் பிள்ளைேகளென்று அறிந்து, 

அவருடைய சமுகத்தில் ஈம்முடைய 
இருதயங்களைக் தேற்றிக்கொள்ளு 
வோம், 

200. ஆனால் நஈம்மிருதயமே நம்மைக் 
குற்நஞ்சாட்டினால், ஈம்மிருகயத்திலும் 
சர்வேசரன் பெரியவர் ; sat Fans 
தையும் ௮றிந்திருக்கிறார். 

21. மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஈம் 
மிருதயம் நமதுமேல் குற்றஞ்சாட்டா 

இருந்தால், காம் சர்வேசுரன்மேல் ஈம் 
பிக்கையா யிருப்2ே பாம்.     22. அன்றியும் காம் அவருடைய 
கற்பனைகளைக்கைக்கொண்டு அவர் சழு 
கத்தூக்கு ஏற்கையானவைகளைச் செய 
இறபடியினாலே, நாம் வேண்டிக்கொள் 
வகெதுவோ, ௮கை அவரிடத்தில் 
பெற்றுக்கொள்வோம். (மத். 91-22.) 

29. நாம் அவருடைய சுதனாகிய 

யேசுக்ீஸ்துவின்மேல் விசுவாச 
மாயிருந்து, அவர் நமக்குக் கட்டளை 
பிட்டபடி. யே ஒருவரொருவரைச் 

— Ce   

  

  

அருளப்பர்: 4-ம் அதிகாரம். 

சிகேகிப்பதே ௮வருடைய சுற்பனையா 
யிருக்கிறது. (௮௬. 60-20; 17-85.) 

24. இதினாலே ௮வருடையக ற்பனை 
களை அ.துசரிக்கிறவன் அவரிடத்தில் 
வ௫ிக்கிடுன் ; ௮வரும் அவனிடத்தில் 
வ௫ல்கிரர். அவர் நமக்குக் கொடுத்த 
ருளின இள்பிரித.துவினால் ௮வர் ஈமக் 
குள் வ௫ிக்கருரொன்று ௮றிவோம், 

(அரு. 14-28.) 

4-ம். ௮இகா ரம், 

சர்வேகரணிடச் இலிருந்து உண்டாடிற ஏவு 

சீல் எதுவென்றும், சர்வேசுரனிடச் இலி 

ருந்து வராசத எதுவென்றும் காண்பி 

க்இஞுர், 

1. எனக்கு மிகவும் அன்பரே, நீங் 

கள் எல்லா ஞானிகளையும் ஈம்பாமல், 
அவர்கள் சர்வேசுரனிடத்திலிருந்து 
வந்தவர்களோ என்று சோஇத்து அறி 

ந்துகொள்ளுங்கள், ஏனெனில், உலக 
தீதில் ௮கேகம் கள்ளக் தீர்க்கதரிசிகள் 
தோன்றியிருக்கிறார்கள். (யூதா, 4.) 

2. சர்வேசுரனுடைய ஞானி யாரெ 
னில் : யேசுக்கிறீஸ்றதுகாசகர் மாம்ச ஐக் 
இதயத்தோடு வர்காசொன்று ஏற்றுக்கொ 

ள்ளுகிற எவனும் சர்வேகரனிடக்திலி 
ருந்து வருகிற ஞானி என்ற.றிச. 

“அனால் யேசுநாதரைப் பிரித்தழி 
ச்கிற எச ஞானியும் சர்வேசுரனி 
டத்திலிருஈ.து வருறவனல்ல ; ௮வனே 
அர்திக்கிறிஸ்து. ௮வன் வருகிறதாகக் 
சேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களே. இதோ 
இப்போதே உலகத்தில் இருக்கிருன். 

4, பிள்ளாகளே, நீங்கள் சாவேசுர 
னால் உண்டாயிருக்கிறீர்கள், உங்களுக் 
குள் இருக்கிறவர் உலகத்திலிருக்கற 
வனைவிடப் பெரியவராய் இருக்கிறபடி. 
யால், நீங்கள் ௮வனை ஜெயிததர்கள். 
 



  

| இப்போமாக. 
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ம். அவர்கள் உலகத்தார்கள். ஆசை 
யால் உலகத்துக்குரியவைகளைப் பேசு 
கருர்கள். உலகமும் அவர்களுக்குச் 
செவிகொடுக்கிறது. (௮௬ள,. 8-47.) 

0. நாங்கள் சர்வேசுரனால் உண்டான 
வர்கள். சர்வேசுரனை ௮றிக்தவன் எங் 
களுக்குச் செவிகொடுக்கிறான். சர்வே 
சுரனால் உண்டாயிராதவன் எங்களுக் 
குச்செவிகொடுக்கிறதில்லை. இதினாலே 
சத்தியஞானம் இன்னதென்றும், தப்ப 
றை ஞானம் இன்னதென்றும் உணாகந் 
துகொள்ளுகிறம். 

7. எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் 
களே, காம் ஒருவரொருவரைச் சக 

ஏனெனில் சகம் சா 
வேசுரனால் உண்டாயிருக்கிற து. ஆகை 
யால் சிரேகமூள்ளவனெவனும் சர்வே 
சுரனால் பிறந்து, சரவேசானை அறிந்தி 
ருக்கிரன். 

8. சிரேகமில்லாதவன் சர்வேசுரனை 
அறியான், ஏனெனில் சாவேசுரன் 
சிரேகமாகவே இருக்கிளார். 

9. தம்முடைய ஏக குமாரனால் நாம் 
ஜீவிக்கும்படிக்குச் சர்வேசுரன் ௮வரை 

இவ்வுலகத்தில் ௮னுப்பினதினாலே, சர் 
வேசுரன் நமதுபேரில் வைத்த சிநேகம் 
வெளிப்பட்டது. (௮ர௬ள. 3-10.) 

10. காம் சர்வேசரனைச் சிகேகித்த 
இனால் அல்லவே, அவரே கம்மை முந் 
திச் சநேடுத்து, ஈம்மூடைய பாவங்க 
ளுக்குப் பரிகாரப்பலியாகக் தமது 
குமாரனை ௮னுப்பினதிலே ௮வருடை 
ய ௮ன்பு இன்னதென்று விளங்குகின் 

ற. 

| 

  
் இருக்கிறகாக அறிந்திருக்கிறோம், 

11. மிசவும் பிரியமானவர்களே, சர் 
வேசுரன் நம்மை இத்தன்மையாய்ச் 
சிநேகித்திருக்கையில், நாமும் ஒருவ 
சொருவனாச் சிநேடுக்கக் கடமைப்பட் 
டி ருக்கிறரோம். 

12. சர்வேசுரனை ஒருவரும் ஒருபோ 
தும் கண்டதில்லை. காம் ஒருவரொரு 
வனாச் சிநேகித்தால், சர்வேசுரன் நம் 
முள் நிலைத்திருக்கரர். அவருடைய 
பரம அன்பும் ஈம்மில் உத்தமமாயிருக் 
இன்றது. (அருள. 1-18.) ப 

1௦. அவர் தம்முடைய இஸ்பிரீத்து 
AD Hig நமக்குச் தந்தருளின தினால், 
காம் ௮வரிலும், ௮வர் நம்மிலும் நிலைத் 

(அருள. 14-17.)       14. பஅிதாவானவர் தமது குமாரனை | 

உலக இரட்சகராக ௮லுப்பினாரன்று | 

நாங்களே கண்டு, சாட்சிசொல்லுகி 

றோம். 

15. யேசுகாதர் தேவசு தனென்.று ! 
எவனெவன் அறிக்கையிடுகரனோ, ! 
அவனிடத்தில் சாவேசுரன் கிலைத்திரு | 
க்கிருர். ௮வனும் சாவேசுரனிடத்தில் 
நிலைத்திருக்கிறான். | 

16. சர்வேசுரன் ஈமதுமேல் வைத்தி | 
ருக்கிற நேசத்தை காம் அறிந்து, விசு | 
வாடித்திருக்கிறோம். Ft Cag s or 
திகேகமாகவே இருக்கருர். சிகேகத்: 
இல் நிலைத்திருக்கறவன் சர்வேசுரனி 
டத்தில் நிலைத்திருக்கிறான் ; சாவேசர 

னும் அவனிடத்தில் நிலைத்திருக்கறூர். . 

    

12. சர்வேசுரனை ஒருவரும் ஒருபோ தும் கண்டதில்லை. இவ்வுலகத்தில் அநேகர் சர் 
வேச ரனைக் கண்டதாக வேதத்தில் எழுசப்பட்டிராப்ப.து மெய்யே. 
னப்பர் 1, கொ. 18-ம் ௮. 19-ம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்றெபடியே : கண்ணாடியில் 
கண்டதுபோல அவரைத் தரிசச்தார்களேயன் நி, அவருடைய சுபாவ சொரூபத்தில் 
ஒருவரும் கண்ட இல்லை. 

18. இஸ்பிரித்துவிலிநந்து --அதாவது, யேசுகாதர்சுவாமி இஸ்பிரீச் துசார் துவின் 
வரங்களில் ஈமக்கு வேண்டியதை ௮ளிக்ொன்று அர்த்தமாம். 

ஆனாலும் அர்ச். சின் 
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17. ஈடுத்தீர்வைகாளில் காம் ஈம்பிக் | 21, சர்வேசுரனைச் சிகேகிக்றெவன் 
கையாயிருக்கச் செய்வதே ஈம்மிடத்தி | சன் சகோதரனையும் சிகே௫க்கக்கட 
அள்ள உத்தம தேவசிகேகமாம். ஏனெ | வான் என்கிற இந்தக் கற்பனையையச் 
னில் அவர் எப்படியிருக்கிராரோ நா | சர்வேசரனிடத்தில் நாம் பெற்றிருக் 
மூம் இவ்வுலகத்தில் ௮ப்படியேயிருக் | கிரோம். 
கஜம். | 9-ம். அதிகாரம். 

A: “ys சிரேகத்தோடேகூடிய விசுவாசம் உலகத் 
ட சிகேகத் தி ல பயபில்லை. கி அட சை ஜெயிச்கிறசென்றும், யேசுநாத 
கம பயத்தைப் புதமப தளனாக்த னாப்பற்திச் சாட்சி கொடுக்கிறகர்கள் 

  
௮. பயம் வேதனையுள்ளது. ஆகை மூவரொன்றும், மரணத்துக்கு ஏதுவான 
யால் பயப்படுகிறவன் சிகேகத்தில் உத் பாவங்களும், ஏதுவாகாத பாவங்களும் 
தமனலல. உண்டென்றும் சொல்லி, நிராபத்தை 

டட. டட மூடிக்கரர். 
19. ஆகையால் சாவேசுரன் கம்மை 1. யேசுகாதரே இறீலஸ்து என்று விசு 

மூந்திச் சிகேகித்தபடிபினாலே நாமும் | பாதிக்க எவனும் சர்வேசுரனால் பிறர் 
அவரைச் சிகேடிப்போமாக, தவனாயிருக்கிறான். ௮ன்றியும் ஜெனிப் 

பித்தவனாச் சிநேகிக்கிற எவனும் அவ. 
ரால் பிறக்தவனையும் சிநேகிக்கன். 

”. நாம் சரவேசுரணைர் சிசேகத்து, 
அவருடையகற்பனைகளை அ௮.றுசரிக்கும் 

20. சாவேசுரனைச் சிகே௫க்கிறேன் 
என்று ஒருவன் சொல்லியும், தன் | 
சகோதரனைப் OG SHAN, HUT | 
பொய்யன். ஏனெனில், தான் கண்ணால் 
காண்கிற சகோதாரனைச் சகேகியாத | போது, சர்வேசுரனுடைய பிள்ளைகளை 
வன், தான் காணாத சாவேசுரனை எப்ப யும் காம் சிகேகிக்கிரோமென்று அதி 

டிச் சிகேகிக்கக்கூடும் ? | னால் ௮றிந்துகொள்ளுகிறோம்.   
      | 

y 7. அவர் கம்மைப் பூரணமாய்ச் ACs@EG) m துபோல் நாமும் பிறனாத் தேவ௫ிகேகத் . 
இனால் பூரணமாய்ச் சிநேடுச்.து வருவோம். 

18. உத்தம சிரேகமானது பயத்தைப் புறம்பே தள்ளுறெ.து என்இூழுர். சின்னப்பர் 
பிலிப்பியருக்கு எழுதிய 2-ம் ௮இ. 12-ம் வசன த.இல்: பயத்தோடும் ஈடுக்கச்தோடும் உங்கள் 
இரட்சணியத்தை நிறைவேற்றப் பிரயாசப்படுங்கள் என்இருர். தாலிது இராஜா 18-ம் சங் 
தம் 9-ம் வசனத்தில்: தேவபயமானது பரிசுத்தமுள்ளது ;) ௮து என்றென்றைக்கும் நிலை 
நிற்ெொெது என்று சொல்லியிருக்கருர். இப்படியே வேதாகமங்களில் இன்னம் Cre 
இடங்களில் தேவ பயமானது ஈல்லதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவைகளெல்் 
லாம் அருளப்பருடைய இக்த வசனத்துக்கு விரோதமென்று நினைக்கத்தக்கதல்ல, ௮ 
ளப்பர் பாவிசஞூடைய தீர்வைக்கும் சண்டனைக்கும் பயப்படுற அடிமைப் பய த்சைப்பற் 
றிப் பேசுகிழுர், தாவீது இராஜா, ர்ச். சின்னப்பர் முசலானவர்களோ புத்தி பயத்தைப் 
பற்றிப் பேசுரொர்கள். ௮தேதென்ரால் குற்றஞ்செய்த அடிமைகள் சண்டனைக்குப் பயந்து 
தங்கள் குற்றத்தை எஜமான்கள் சண்டுகொள்வார்களென்று பயப்பவொர்சள், ஈல்லகுண 

। மூள்ள பிள்ளைகள் தங்கள் குற்றத்தால் தங்கள் சகப்பலுக்கு மனவருத்தம் வருவிப்போமே, 
என்று பயப்படுவார்கள். இதுவே தாவீது இராஜாவும், அர்ச். சின்னப்பர் முசலானவர் 
களும் சொல்லுற புத் திரபயமென்று சொல்லப்படும். இப்படிப்பட்ட பயம் தேவசிகேகச் 
துக்கு விரோதமாயிராத தமன் றி, ௮சைக் காப்பாற்றுவதற்கு மகா உசவியாயிருக்கற.து, 

  

      
1. சர்வேசுரனால் பிறந்தவனென்று சொல்லும்போது, நாம் ஞானஸ்கான ச்தினால் 

அடைூறெ ஞானப்பிறப்பைக் குறித்துச் சொல்லுகிருர், கையால் சகல விசுவாசிகளும் 
சர்வேசுரனால் பிறந்தவர்களென்று சொல்லப்படுவார்கள், சர்வேசுரனைச் சிநேகிக்றெவன் 
அவருடைய பிள்ளைகளும், சனக்குச் சகோ தரருமாகய பிறழனா எப்படிச் சரேயொதிருக்கக் 

கூடும், | 
ழகை கள்வனை +   
  

  

 



  

  

  
  

ர் 5-ம் அதிகாரம். 

  

௮௬௪ 
  

படி காம் சர்வேசானுடைய கற்பனை |... 9, காம் மனுகருடைய . சாட்சியத் 
சளை.௮ அசரிப்பதே அவணாச். இகேடுப் | தை ஏற்றுக்கொண்டால், அதைப்பார்க் 
பதாம்... அவருடைய கற்பனைகளும் கிலும் சர்வேசுரலுடைய சாட்டியம் 
பாரமானவைகளல்ல. . ௮இக பெரிதாயிருக்கன்றதே. சர்வே 

சரன் தம்முடைய சுதனைப்பற்றிக் கொ 
டுத்த சாட்சியமே அந்தச் சாட்சியம், 
அது மிசவும் பெரிது. 

A. சர்வேசுரனால் பிறந்ததெல்லாம் 
உலக க்தை ஜெயிக்கின்றது ; நம்முடை 
ய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கின் ற் 

ஜெயமாமே. 10. சர்வேசாரனுடைய சுதனை விசு 
2 வசிக்கிறவன் சர்வேசுரனுடைய சாட் 

, . | கசியத் னக்குள் கொண்டிருக் மாரனென்றுவிசுவாசிக்கிறவனேயன் க் தத்த டூ டு 
3. உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன். யார்? ரன் iad னை விசுவசியாதவனோ, 
(1. கொ. 15-57.) | சார்வேசகுரன் தம்முடைய சுதனைப்பற் 

றிக் கொடுத்த சாட்சியத்தை விசுவ 

0. யேசுக்கறீஸ்துவாகய இவரே யாததனொாலே, அவளாப் பொய்யராக்கு 

ஜலத்தினாலும், இரத்தத்தினாலும் வந்த | கருன். (௮௬. 3-36.) 
வர். ஐல ச்இனால் மாத்திரமல்ல ; ஜல் 

இனுலும், இரத்தத்தினாலும் வந்தவர், 
கிறீஸ்துநாதார சத்தியமென்று இஸ்பி 
ரீத்துவானவரோ சாட்டுகொடுக்கிறவர். 

9. யேசுநாதரோ சாவேசுரனுடைய 

11. சர்வேசுரன் ஈமக்கு கித்திய ஜீவி 
யத்தைக்கொடுத்தார் என்பதே இந்தச் 

சாட்சியம். ௮ர்தஜீவியமோ அவருடை 
ய சுதனில் இருக்கின்றது.   

7. எப்படியெனில், பாலோக.த்திலே 
 சாட்யெங்கொடுக்கெவர்கள் : பிதா, 12. சு தனை உடையவன் ஜீவனை 
வார்த்தை, இஸ்பிரீத்துசாந்து அயெ உடையவன் ; தேவசுதனைக்கொண்டிரா 
மூவர். இம்கூவரும் ஒன்ளுயிருக்கிளுர் | தவன் ஜீவனில்லா தவன், 

wm ட் ் 15. தேவ சுதனுடைய காமத்தை 
... 8. பூலோகத்திலும் சாட்சியங்கொ | விசுவ௫க்கிற நீங்கள் நித்திய ஜீலியத் 
டுக்கிறது : இஸ்பிரீத்த, ஜலம், இரத் ! கைக்கொண்டிருக்கிறீர்சகளென்று ௮றி 
தம் ஆகிய மூன்று. இம்மூன்றும் ஒன்று | யும்படிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு 
கான், எழுகிறேன். 

  
  

6- ர. nes Senor இரத்தத்தினுலும்- -பழைய ஏற்பாட்டிலே யூதர்கள் ஜலச்தை 

யும் இரத்தத்தையுங்கொண்டு தங்கள் பாவங்களுக்குப் பரிகாரச் சடங்குகளை நிறைவேந்தி 

வந்தார்கள். இவ்வித சடங்குகள் உலக இரட்சகருக்குக். குறிப்பாயிருக்சபடியால், யேசு 

நாதசுவாமி ஸ்காபச அருளப்பர் கையால் பச்சாத்தாப் ஸ்சானம்பெற்று, சிலுவையில் தமது 

உதிரச்தைசசிர்இ உயிர்விட்டு, தாம்சாமே உலகத்தை இரட்சிக்க ௮னுப்பப்பட்டவரொன்று 

காட்டினார். இஸ்மிமீச். துசார்துவாகுய சர்வேசுரன் யேசுநாதசுவாமி ஸ்நானம் பெற்ற 

போது அவர்பேரில் இறங்க, இவர்தாம் எனத பிரிய குமாரனென்று பிதாவாகயெ சர்வே 

ரன் தஇருவுளம்பற்றினார். பூமியிலுள்ள சத்திய திருச்சபையிலோ ஜலச்சால் கொடுக்கப்படு 

இற ஞானஸ்கானமும், இரத்தத்தால் குறிக்கப்படுகற யேசுகா தசுவாமியுடைய பாடுகளும், 

இஸ்பிரீத் துசார்தவானவர் விசுவாசிகள்மேல் பொழியும் பரம வரங்களும், யேசுகாத 

சுவாமி உலக இரட்சசாரன்று எண்பிக்கின்றது. ஆகையால் மோட்சத்தில் அர்ச். இறித்து 

வமாகய மூன்றுபேராலும், பூமியில் மூன்று காரியங்களாலும் ஒரே உலக இரட்சகர் சட் 

டி.க்காட்டப்படுகிருர் என்௧. 
    mony வவட 
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அருளப்பர் 6-ம் அ சிகாரம், 
  

ட மீக், காம் அவருடைய சித்.த,த்தின் 
படி. எதெதைக்கேட்டாலும், "மக்கு 
அவர் செவிகொடுக்கிராரன்பதே. ௩ம 
க்கு அ௮வாரமேலுள்ள கம்பிக்கையாகும். 

19. காம் எதைக்கேட்டாலும் அவர் 
ஈமக் செவிகொடுக்கமுன்று 
அ விர்தகக்கிறோம் அவரிடத்தில்காம் 
ற மன்முட்டுகளை அடைகிறோ 

மென்றும் அறிந்திருக்கிறோம். 

16. மரணத்தைப் பயக்காத பாவத் 
தைத் தன் சகோதரன் செய்கறெதாக 
அறிந்திருக்கிறவன் வேண்டிசக்கொள் 
வானாக. அப்டே ரது மரணத்தைப் பயக் 
காத பாவத்தைச் செய்கறவனுக்கு 
உயிர் கொடுக்கப்படும். மரணத்தைப் 

| பயக்குகி ர) பாவமுண்டு, அந்தப் பாவத் 

"தைக்குறித்து எவனும் வேண்டி. க்கொ 
ள்ள கான் சொல்லுகிறதில்லை. 

17. அக்கிரமமெல்லாம் பாவக்தான். 
அசில் மரணத்தைப் பயக்குகற பாவ 
மும் உண்டு, 

    

18. சர்வேசுரனால் பிதந்த எவலும். 
பாவஞ்செய்யானென்று. அறித்திருக் 
இரும். சராவேசுரனால் பிறக்தவன் 
தனனைக் காத்துக்கொள்ளுகிழான். si 
ச்சனன் அவனைத்தொடான். 

19. நாம் சர்வேசுரனால் உண்டாயிரு 
க்கரோமென்றும், உலகமோ முழுதும் 
தன்மையில் ௮மிழ்க்இியிருக்கெறதென் 
றும் அறிந்திருக்கிடோம். 

20. சர்வேசுரனுடைய குமாரன் 
வந்இருக்கருரொன்றும், காம் மெய்யான 
சாவேசுரனை அறிந்து, அவருடைய 
மெய்யானசு கனுக்குள் இருக்கும்படிக் 
கு ஈமக்கு ௮, றிவைத் தந்தருளினாொன் 
அம் அறிந்திருக்கறோம். இவசே மெய் 
யான ௪7 'வேசுரனும் நித. திய ஜீவியமுமா 
பிருக்கிறு ரூர். 

21. சிறுபிள்ளைகளே, விக்கரகங்களு 
க்கு விலகி, உங்களைக் காத்துக்கொள் 
ளுவீர்களாக, மென். 

(gra. 24-495.) 

  

10. மாணதந்தைப் பயக்ககிற பாவம் :--யேசுகாதசுவாமி உலகத்தை இரட்சிக்க 

வந்த சேவசுசன் அல்லவென்று பிடிவாதமாய்ச் சாதித்த பஇிதரைப்பற்றி இவ்விடத்தில் 
பேசுகிற ன்று அதியவும், 

Laan 
SS ஆட அடை —_ Ye. 1 = Fae 

வ் அருளப்பர் 1-நிருபம் முற்கித்ற. (92. 
Sean 0 aja அச சட்ட  



  

| அ௮ப்போஸ்தலரான ரீச். அருளப்பர். 

எழுஇய 

உ.ம். நிருபம். 
  

  

எலெக்த்தா ௮ம்மாளையும் ௮வள் பிள்ளைகளை 

யும் விசுவாசத்இலும் பரம அன்பிலும் 
உறுஇப்படுத் துகரார். 

1. மூத்தோனாகிய கான் எலெக்த் 
தா அம்மாளுக்கும் அவளுடைய பிள 

ளைகளுக்கும் எழுதுவது : உங்களை கான் 
மெய்யாகவே சிகேடுத்துவருகிறேன். 
நான்மாத்இிரமல்ல, சத்தியக்கை ௮றிந் 
தீ சகலரும், 

2. நம்மில் நிலைத்திருக்கிறதும், என் 
தென்றைக்கும் ஈம்மோடு இருப்பதுமா 
இய சத்தியத்தினிமித்தம் (உங்களைச் 
சிநேகிக்கிரூர்கள். ) 

£. பிதாவாகிய சர்வேசுரனாலும், 
பிதாவின் சுதனாகிய யேசுக்கறேஸ்துவி 
னாலும் வரப்பிரசா தமும் கிருபையும் 

சமாதானமும் சத்தியத்திலும் பரம 
அன்பிலும் உங்களோடு இருப்பதாக, 

4, பிதாவினிடத்தில் காம் பெற்றுக் 

கொண்ட கற்பனையின்படியே உம்மு   

டைய பிள்ளைகளில் சிலா சத்தியத்தி 

லே ஈடக்கிறதைச் கண்டு கான் மிசவும் 
சந்தோலப்பட்டேன். 

5. இப்பொழுது நாயக, காம் ஒருவ 
ரையொருவர் சிகேடிக்கவேண்டுமென் 
று உமக்குப் புதிய கற்பனையாக எழுதா 
மல், அதிமுதல் ஈமக்குண்டாயிருக்கெ 
கற்பனையாக எழுதி, உம்மை மன்ஞாடு 
இழேன். 

0. காம் அவருடைய கற்பனைகளின் 
படி நடப்பதே அன்பு, நீங்கள் அதி 
முதல் கேட்டதெப்படியோ அப்படி 
ஈடந்துகொள்வதே அக்கக்கற்பனை, 

(1. ௮௬. 5-3.) 

7. ஏனெனில், இப்போது உலகத்தில் 
மோசக்காரர் ௮கேகர் நடமாடுகிறர் 
கள், இவர்கள், யேசுக்கிறீஸ்துகா தர் 
மாம்சத்தில் வந்தாசொன்று ஏற்.றுக்கொ 
an op Berd. இப்படி ப்பட்டவனே 
மோசச்காரனும், ௮ந்திக்கிறீஸ் துவுமா 
பிருக்கிமுன். 

  

1. மத்தோன்:--அர்ச். அருளப்பர் தம்மையே மூத்தோன் என்கருர். 

எலேந்த்தா :--ஒரு புண்ணிய ஸ்ரீயின் பேர், சிலர் இதை ஒரு குடும்பத்இன் 

| அல்லது சபையின் பேராயிருச்சலாமென்றும் நினைக கரர்கள். 
  

   



  

  

652 2-௮ருளப்பர் நிருபம், 
  

8. நீங்கள்செய்த வேலையை இழக் 
காமல், ௮தின் பூரண சம்பாவனையைப் 
பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு ௪ ச் சரிக் 
கையாயிருங்கள், 

9. இறீஸ்துவின் போதகத்தில் Bena | 
கொள்ளாமல், ௮தைவிட்டு விலகுறெ | } 
எவனும் சர்வேசுரனை உடையவனல்ல. 
அர்தப்போதகத்தில் நிலைக்கொள்ளுகி 
றவனே பிதாவையும் சுதனையும் உடை 

| யவன், 

10. உங்களிடத்தில் வருகிற ௪௮. 
னும் இந்தப் போதகத்தைக் கொண்டு 
வராஇருந்தால், ௮வனை விட்டில் ஏற்.   அக்கொள்ளவும், ௮ வனை கோக்க: 
வா। ps என்றுஞ் சொல்லவும் வேண் 

டாம். (உரோ. 10-17.) 

11. ஏனெனில் ௮வனைகோக்க: வாழ்க. 
என்பவன் அவனுடைய அர்க்ரியைக 
சூச்குப் பங்காளியா இருன். 

1௮. உங்களுக்கு இன்னும் எழுத. 
வேண்டிய காரியங்கள் ௮கேகமூண்டு, 
சான்ராலும், ௮வைகளைக் காகிதத்தில் 
மையைக்கொண்டு எழுத எனக்குப். 
பிரியப்படவில்லை. நானே உங்களிடம் 
வந்து, உங்கள் சந்தோஷம் ; ப்ூரணமா 
கும்படி முகமுகமாய்ப் பேசலாமென்று 
-கம்புகறேன். 

13. உம்முடையசகோதரி எலெக்த் 

தா அம்மாளின். பிள்ளைகள் உமக்கு 

மங்கள்ஞ்சொல்லுஜெர்கள். 

  

140, இந்த வாச்சயெத்தினால் மெய்யான விசுவாசத்தைவிட்டுப் பிரிந்தவர்களோடு 
சகேகப் பழக்கத்தால் உண்டாகிற தன்மைகள் முதலிய ஆபத் களுக்கு விரோதமாய் எச் 

சரிக்கிருரொழிய எல்லா மணிதர்மட்டிலும் நமக்கு இருக்கவேண்டிய பொது சிரேகச்தை 

யாவது, அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய மகமை ஆசாரங்களையாவது செய்யவேண்டா 

மென்று விலக்குகறதில்லை.” 

  

ஆடை, ட்டி 
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அப்போஸ் தலரான அர்ச், அருளப்பர் 

எழுதிய 

3-LD நிருபம். 
      

  

அர்ச், அருளப்பர் காயு என்பவனிடசத்திலு 

ள்ள பிறசிரேகத்சைப் புகழ்க் த, இயோ 
தீதிரப்பன் என்பவனுடைய கெட்ட ஈட 

ச்கையைக் கண்டித்த), தெமேத்திரிய 

என்பவனைப்பர்றி ஈற்சாட்ரி சொல்லு 

இருர். 

1. மூத்தோனாயெ கான் மெய்யாக 
வே சிரேடுக்கற மிகவும் பிரியமான 
காயு என்பவளுக்கு எழுதுவது: “ 

2. எனக்கு மிசவும் பிரியமுள்ளவ 
னே, உன் அத்துமம் நன்றாய் வாழ்ந்த 
ருப்பதுபோல், நீ எல்லாவற்றிலும் வா 
ழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படிச்குப்பிரார்த் 
இக்கிறேன். 

2, சகோதரர் வந்து, நீ சத்தியத் 
தில் நடக்கரூயென்று உன் னுடைய 

உண்மையைக் குறித்துச் சாட்டு கொ 
டுத்ததினால், மிகவும் சந்தோஷப்பட் 

டன், 

4, என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே ஈட 
க்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்படு 

  

  

இறதைவிட அதிகமான சந்தோஷம் 
எனக்கு வேறே இல்லை. 

3. எனக்கு மிகவும் ௮ன்பனே, நீ 
சகோதரர்களுக்கும் விசேவுமாய் ப 
நியர்களுக்கும் செய்ற யாவற்றையும் 
பிரமாணிக்கமாய்ச் செய்ஒருய். 

0. அவர்கள் உன்னுடைய சுநேகத் 
தைக்குறித்துச் சபைக்கு முன்பாகச் 

சாட்டி சொன்னாங்கள், நீயும் அவர்க 
rs தேவசமுகத்துக்கு ஏற்கையான 
படி. வழிவிட்டு அனுப்புவது ஈலமாயி 

ருக்கும். 

1. ஏனெனில், அவர்கள் புறஜாதியா 
ர்களிடத்தில் ஒன்றும் வாங்காமல், ௮வ 
ருடைய காமத்தினிமித்தம் பயணப்ப 
ட்டார்கள். 

8. அகையால் நாம் சத்தியத்திற்கு 
உடன்வேலையாட்களாய் இருக்கும்படி. 

௮ப்படிப்பட்டவர்களை ஏற்றுக்கொள் 
ளுவது ஈமது கடமை. 

  

7. இப்பேர்ப்பட்டவர்கள் பணத் துக்காக வேலைசெய்கிருர்களென்று தோன்ருதபடி, 
அவர்களை விசாரிக்கவேண்டுமென்று அப்போஸ்தலர் சொல்லுகருர். 
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9, நான் ஒருவேளை சபைக்கு எழுதி 
யிருப்பேன். ஆனாலும் அவர்களில் முத 
ன்மையாயிருக்க விரும்புகெற தியோத் 
இரப்பன் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள 
வில்லை.   10. ஆகையால் கான்வர்தால், ர்ச் 
சன வார்த்தைகளால் அவன் எங்களுக் 

விரோதமாய்ப் பிதற்றி, செய்துவரு 
Bp சிரியைகளைப்பற், றிக் கண்டிப்பேன். 
அவன் அப்படிச்செய்வதும் போதா 
தென்றாற்போல், கானே சகோதரர் 
களை ஏற்துக்கொள்ளாமலிருப்ப தி 
| மன்றி, ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களை யும் 
தடுத்து, அவர்களைச் சபைக்குப் புறம் 

| பாக்குகிறான். 

| 

  

1]. எனக்கு மிச ௮ன்பனே, நீ இன் 
மையைப் பின்பற்றாமல், ஈன்மையைப் 
பின்பற்று. நன்மையைச் செய்கிறவன் 
சர்வேசுரனிடத்திலிருந்து வருகிறான்.   

இன்மையைச் செய்கிறவன் சர்வேசுர 
னைக் காணாதவன்.. 

12. தெமேத்திரியு எல்லாராலும் 
தற்சாட்டியம் பெத்றிருக்கதெதுமன்றி, 
சத்தியத்தாலும் ஈற்சாட்சியம் பெற்றி 
ருக்கறான். நாங்களும் சாட்டுயங் கொ 
டுக்கிறோம். . எங்கள் சாட்சியம் உண் 
மை என்பது உனக்குத் தெரியும், 

13. கான் உனக்கு எழுதவேண்டிய 
காரியங்கள் ௮0கேகமுண்டு, அனால், மை 
பினாலும் இறகினாலும் எழுக எனக்கு 
மனமில்லை. 

14. சீக்ரெத்தில் உன்னைக் காண்பே 
ன் என்று ஈம்புகிறேன். அப்பொழுது 
மூகமுகமாய்ப் பேசிக்கொள்வோம். 

உனக்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக, 

சிநேகிதர் உனக்கு மங்களஞ்சொல்லு 
இருர்கள். நீயும் சிநேகிதர்களுக்குப் 
போபேராகமங்களஞ்சொல்லுவாயாக, 
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அப்போஸ்தலரான அர்ச். யூதா 

or ap Sur 

நிருபம். 
  

  

அக்காலத்திலிருஈ்த பொல்லாசவர்களுடை 

ய தர் ஈநடச்கைகளை வெளிப்படுத் இ, 

அவர்களை விலகெடக்கக் கற்பித்து, 

அவர்களுடைய அவலமான முடிவை 

எடுச். துக் சாண்பிகஇருர். 

1. யேசுக்கிறீஸ் துகாதருடைய ஊழி 
யனும், யாகப்பருடைய சகோதரனு 
மாயெ யூதாவாகய (கான்), பிதாவாகி 
ய சர்வேசரனால் கேக்கவும், யேசுக்கி 
நீஸ்.துகாதரால் காப்பாற்றவும்,௮ழைக் 
கவும்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு 
வழ: 

எழுது 

2. இருபையும், சமா தானமும், பரம 
அன்பும் உங்களுக்குப் பூரணமாய் உண் 
டாவதாக, 

5. மிகவும் பிரியமானவர்களே, உங் 
கள் பொதுவான இரட்சணியத்தைக் 
குமித்து எழுதும்படி சான் மிகவுங் கவ 
லையுற்றவனாயிருக்கையில், பரிசு. த்தவா 
ன்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட 
விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் உற்சாகமா 
ய்ப் போசாடவேண்டுமென்று உங்களு 
க்கு எழுதுவது ௮வசியமாயித்று.   

4, ஏனெனில் நமது சா்வேசுரனு 
னுடைய வரப்பிரசாதத்தைத் தங்கள் 

அர்மார்க்கத்துக்கே துவாகப் புரட்டி, 
நம்முடைய கர்த்தரும் ஆண்டவருமா 
இய யேசுக்கிறீஸ்துவை மறுதலிக்தெ 
அவபக்தரான சில மனிதர் தந்திரமாய் 
வந்து நுழைந்திருக்கிறார்கள். இவர் 
களுக்கு அடியில்கண்ட அக்கினை ஏற்க 
னவே விதிக்கப்பட்டிருக்கறத. 

9. நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக் 
தாலும், நான் உங்களுக்கு கினைப்பூட்ட 
விரும்புவதென்னவெனில், யேசுகாதர் 
பிரஜைகளை எஜிப்தினின்று இரட்சித 
து, பின்பு விசுவசியாதவர்களைச் சங்க 
ரித்தார். (எண், 14-87.) 

0. தங்களுடைய ஆதி மேன்மை 
யைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளாமல், தங் 
கள் வாசஸ்தலத்தைக் கைவிட்ட தூதர் 
களையும் மகாநாளின் தீர்ப்புக்கென்.று 
நித்திய சங்கிலிகளினால்கட்டி, ௮க்தகா 
ரத்தில் அடைத்துவைத்திருக்கருர், 
(2. இரா. 2-4 

  

9, யேசுகாதர் சர்வத்துக்கும் கர்.த்தராயிருக்கிறபடியால், சர்த்தர் என்ற வார்த் 
தையைப் பிரயோடுக்கவேண்டிய இடத்தில் யேசு என்னும் வார்த்தையைப் பிரயோூக் 
இரர். 

6. ஆஇதிமேன்மை :--இஷ்டப்பிரசாச,த்தோடு அவர்கள் sa Ese சிருஷ்டிச்சப் 
பட்ட பாசமான ஸ்இதி. 
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7. அப்படியே சோதோம்கொமோரா” சென்றவர்கள்; பாலாமைப்போல் 
பட்டணத்தாரும், அவர்களைப்போல : தவறி, கூலிக்காக விழுந்தோடினவர் 
விபசாரிகளாக, அக்நிய மாம்சத்தைப் கள்; கோளராயனைப்போல் எதிர்த்து 
பின்பற் நின மற்றச் சுற்றுப்புறத்தாரும் | நின்று நாசமானவர்கள். (அதி, 4-8; 
நித்திய அக்னியின் ஆக்கையை எண். 22-95 ; 16-32 ) 

அடைந்து, மதறவர்களுக்குப், படிப்பி, |; : 791 இவர்கள் : savedt. வி ந்துகளில் 
ளையானார்கள். '(தி. 19- 24,) கடிகள், மினல் விருந்தா 

8. இந்தப்பிரகாரமாய இவர்களும் { வர்கள் ; தங்களைத் தாங்களே மேய்த் 
மாம்ச. த்தைக்கறைப்படு ததிக்கொண்டு, 1 துக்கொள்ளுறெவர்கள். இவர்கள் 
அதிகாரத்தைப் புறக்கணித்து, மகத்து காத்றில் ௮டி.பட்டோடும் நீரில்லாத மே 

வத்தக் தூகாணிக்கறார்கள். ௫. இரா தங்கள்;  இலையுதிர்க்து, கனியற்று, இரு 

2-10) 'தாஞ்செத்து, வேரற்றுப்போன மரக 
கள். (2, இரா. 2-17.) 

13. இவர்கள் தங்கள் வெட்கக்கேடு 
௧௯ நுணாயாகத்தள்ளும் ௮மளியான 
கடலலைகள் ; மார்க்கந்தப்பி ஐடும் நட் 

யிடத் துணியாமல், ஆண்டவரே உனக் சத்திர குகள், இலா களுக்காக அர்த 
கு அக்யொபிப்பாராக என்றுர், (௪௧, | IF சழல்காற்று நித்தியத்துக்கும் 
3-2.) வைக்கப்பட்டிருக்கினறது. 

11. ஆதாமுக்கு TPT BNO 
யான ஏனோக்கு இவர்களைக்குறி fas 
தீர்க்கதரிசனமாக : இசேோ், ஆண்டவர் 
எல்லாருக்கும் நியாயத் தீர்ப்பியுவதம் 
கும், எல்லா ௮க்கிரமிகளுக்கும் ௮வர் 
கள் அுக்கிரமமாய்ச்செய்த சகல ௮க் 

11. இவர்களுக்கு ஐயோ கேடு! | ரம செய்கைகளைப்பற்றியும், (காட்சி, 
ஏனெனில் இவர்கள் காயீன் வழியில் | 1-7.) 

9. ௮திதூ தராகிய மிக்கயேல் மோமி 
சனுடைய சரீரத்தைக்குறித்துப் பசா 
சுடனே தர்க்தத்துப் பேசனபோது, 
அவனுடைய தாலணத்துக்குத்தீர்வை 

1(). இவர்களோ, தங்களுக்குத் தெரி 
யாதவைகளையெல்லாம் தூஷணித்து, 
சுபாவமாய்த் தாங்கள் ௮றிந்தவைகளி 
ல் வாய்பேசாதமிருகங்களைப்போல் தங் 
களை அழுகப்பண்ணுகிருர்கள்,   

8. மகத்துவத்தைத் தூஷணிக்கிறம்கள் உலோக ௮.இிகாரிகளுக்கு விரோதமாய்ப் 
பேசுவதுமன்றி, தேவமகத் தவத்தையும் ௮வர்கள் தூாஷணிக்ொர்கள். 

9. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வாக்குவாதம் வேதபுஸ்.தகத்தில் எந்த இடத்தி 
லும் குறிக்கப்பட்ட இல்லை. ஆகையால் இது விசேஷ தேவ எவுதலால் அதியப்பட்டு, 

- பாரம்பரியமாய் யூதர்களுக்குள் தெரியப்பட்ட விஷயமாயிருக்கவேண்டும். பசாசு மோமீச 
னுடைய சரீரத்தைச் கைக்கொண்டிருந்சால் ஒருவேளை அதத்கு யூசர்கள் தேவ ஆராதனை 
செய்யத் தாண்டிக் கெடுத்திருக்சக்கூடும். இதனாலே அர்ச், மிக்கயேல் ௮வனைக் சண்டிச் 
திருக்கிறார். 

11. கள்ளப்போதகர்கள் காயின்வமியிலே நடக்கிறார்கள், எப்படியெனில் காயீன் 
sor சம்பியைக்கொஃலசெய்.த தபோல், அவர்களும் தங்கள் சகோதரருடைய ஆச் துமங்களைச் 
கொலைசெய்ரொர்கள். பாலாமையும் பின்சேல்லுகிறர்கள், எப்படியெணில் பாலாக்கு 
ராஜா கொடுச்ச உடன்பட்ட கைக்கூலிக்கு ஆசைப்பட்டு அவன் இஸ்ராயேல் பிரஜைகளைச் 

 சபிக்கத்துணிர்் த துபோல், இவர்களுஞ் சம்பளத் துக்கு ஆசைப்பட்டு, சர்வேசுரனுடைய திருச் 
, சபையைத் தூஷ்ணிக்கத் துணிஎமுர்கள். கோரை என்பவனையும் பின்சேவலுகிறர்கள், எப் 
படியெனில் அவன் மோமீசனையும் ஆரோனையும் எதிர்த்துச் தேவனுக்குத் தூபம் கொடுக் 
கத். துணிந்த துபோல், இவர்களும் இருச்சபையை ஆளு. இறவர்களை ௪.இர்.த் து)வேதத்தைப்போ 

[கிச்ச் அணிலருர்கள். இப்படியே இரச மூவருக்கும் வத ஆக்இனை இவர்களுக்கும் வரும். 
  

 



  

தசா திருபம், 
  

15. அவபக்கரான பாவிகள் கடவு 
க்கு விரோதமாய்ச்சொல்லிய ௪கல 

£'காடிய . வார்த்தைகளைப்பற்றியும் 
அவர்களைக் கண்டிப்பதற்குக் தம்மு 
டைய ஆயிரமாயிரமான அர்ச்சியசஷ் 
டவர்களோடேகூட வருகருர் என்று 
சொல்லியிருக்கிுர், 

10. இவர்கள் முதுமுறுத்து முறை 
யிடுகிறவர்கள் ; தங்கள். அ ச்சைகளின் 
படி ஈடக்கிறவர்கள் ; வீம்பு பேசும் 
வாயையுடையவாகள்; ஆதாயத்துக் 
காக முக ஸ்துதி சொல்லுகிறவர்கள். 
(ea. 16-10.) 

17. நீங்களோ என் அன்பரே, ஈம.து 
கார்த்தராகய யேசக்கிறீஸ்துவின் அப் 
போஸ்தலரால் முன் சொல்லப்பட்ட 
வார்த்தைகளை கினைத்துக்கொள்ளுங் 
கள். (2. தீமோ. 3-1.) 

18, கடைசிக்காலத்தில் தங்கள் இச் 
சைகளின்படியே துனமார்க்கங்களில் 
நடக்கிற பரியாசக்காரர் தோன்றுவார் 
களென்று ” அவர்கள உங்களுக்குச் 

சொல்லியிருக்கிருர்களே. 

1), இவர்கள் தாங்களாய்ப் பிரிந்து 
போகிறவர்கள் ; இந்திரிய ஜீவன்கள் ; 
ஞான ஜீவனற்றவர்கள். 

20. நீங்களோ மிகவும் பிரியமுள்ள 
வர்களே, உங்கள் மகாபரிசுத்த விசு 

வாசத்தின்மேல் உங்களை மாளிகை   

யாக எழுப்பி, இஸ்பிரீததுசார்துவில் 
ஜெபித்து, டம 

21. உங்களைத் தேவூகேகத்தில் 
காப்பாற்றி, நித்திய ஜீலியத்துக்கே.து 
வான தமது இரக்கத்தை சமது கரத்த 
ராகிய யேசுக்கிறீஸ்துகாதர் அளிக்கும் 
படி. எதிர்பார்.த்திருங்கள். 

22. ஆகையால் அவதீர்வைக்கு 
உள்ளானவர்களைக் சண்டியுங்கள். 

28. சிலரை அக்கினியினின்று இழு 
தீது இரட்.சியுங்கள். மற்றவர்களமட்டி 
லோ இரக்கமாயிருங்கள் ; ஆனாலும் 
அச்சமும் வேண்டியது, மாம்சத்தால் 
கழைபட்ட துணியை முதலாய்வெறுத் 
HEFT HHS. 

24. பாவமின்றி உங்களைக் காப்பாற் 
ற்வும், ஈமது கர்த்தராகிய யேசுக்கிறிஸ் 
துகாதர் வரும்போது தம்முடைய மக 
மையுள்ள சந்நிதியிலே மாசற்றவர்க 
ளாய் மிகுக்த மகிழ்ச்சியோடு உங்களை 
நிறுத்தவும் வல்லமையுள்ளவரும், 

2௦. ஈமது ௮ண்டவராகிய யேசுக்கி 
றீஸ்துவின்வழியாய் கம்மை இரட்சிக்க 
வருமாகிய ஏக கடவுளுக்கு மகமையும், 
ஸ்தோத்திரமும், கர் த்தத் தவமும், வல் 
லபமும் காலாகாலக்களுக்குமுன் (இரு 
ந்ததுபோல்) இப்பொழுதும் sears 
காலங்களிலும் உண்டாவதாக, 

ower, 

  

22-83. பிதருக்குப் புத்தி சொல்லுறெ விஷயச் கிலே மூவித ஜனங்கள் காணப்படு 
இருர்கள். சிலர் பாவத்தில் மூர்க்சராயிருக்கறவர்கள் ; அப்படிப்பட்டவர்கள் ஈடுத்தீர்க்சப் 
பட்டவர்களென்று எண் ணி, அவர்களைச் கண்டித்துப் புத்திசொல்லவேண்டியது, வே 
றே சிலா ௮க்கினியினின்று இழுத்தாற்போல் பாவவழியினின்று பலவக்தமாய் இழுத் 
துக்கொள்ளவேண்டும். பலவீன த்தினாலும் ௮றிலவீனத்இனாலும் கெட்ட்ப்போகிற வேதே 
சிலருக்குத் தயவோடும் இரக்கத்தோடும் புத.தி சொல்லவேண்டும். ஆனால் பாவிகளைத் சய 
வோடும் இரக்கத்தோடும் நடத்தினாலும், ஆச் துமத்சையும் சரீரத்தையும் ௮சுசிப்படுத் தற 
சரீரத்துச்கடுச்ச எவ்வித நேசத்தையும் ௮ருவருத்து விலக்கவேண்டுமென்் ந Mis S01 G0. 
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பாயிரம், 

௮ப். அர்ச், ௮ருளப்பர் தொமிரியானு என்றெ இராயனால் பத்மோஸ் 

என்ற இவுக்குப் பரதேசியாச ௮னுப்பப்பட்டிருக்கையிலே கர்த்தர் அவதாரத் 

இன் 98-ம் வருஷத்தில் இந்த அருமையான காட்சி அகமத்தைக் இரேக்குப் 

பாஷையில் எழுதினார். முதல் மூன்று அதிகாரங்களில் சின்ன ஆசியாவிலுள்ள 

ஏழு மேற்றிராணிமார்களுக்கு எழுதும்படி தமக்குக் கற்பிக்கப்பட்டவைகளை 

எழுதுஇிருர். மற்ற ௮இகாரங்களில் கடைசிமட்டும் திருச்சபையில் ஈடக்கப் 

போற பிரதான காரியங்களையும், விசேஷமாய் உலக முடிவில் வரப்போகிற 

௮ந்திக்கிறீஸ்துவின் செய்சைகளையுங்குறித்து அழ்ந்த கருத்துள்ள தீர்க்கதரிச 

னங்களை வெளிப்படுத்தியிருக்ளொர். 

இர்த ௮திசயத்துக்குரிய பிரபந்தத்திலே எத்தனை வார்த்தைகள் உண்டோ 

௮ த்தனை பரம இரகசியங்கள் உண்டென்று சொல்லுவதுமாத்திரம் போதாது, 

ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பற்பல ஞான அர்த்தங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன 

என்று மிகவும் பேர்போன வேதபாரகராகிய அர்ச். எரோனிமூஸ் என்பவர் 

வசனித்திருக்கறார். 

அதின்பேரில் வியாக்கியானம் பண்ணின சாஸ்திரிகளுக்குக் கணக்கில்லை. 

நாமோ, இந்தத் தீர்க்கதரிசனங்களுக்கு உள்ள அர்த்தம் இன்னதென்று 

சொல்லத் துணியாமல், வா௫க்றெவர்களுக்குக் கருத்து விளங்கும்படியாகச் 

சிறிது வியாக்யொனங்களைமட்டும் சோ த்திருக்கறோம், 
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ட உ 

அப்போஸ்தலரான அர்ச். அருளப்பர் 

வெளிப்படு த்தன 

காட்சியாகமம். 

முதல் அதிகாரம். 

ஏழு பொற் குத்துவிளக்குகளால் குறிக்கப் 

பட்ட ஆசியாவிலுள்ள ஏழுசபைகளுக்கு 

அர்ச். அருளப்பர் எழுதச் சத்பிச்கப்பட் 

ட டது. 

1. சிக்கிர த்தில் நடக்கவேண்டியவை 
களைத் தம்முடைய ஊழியர்களுக்கு 
தெரிவிக்கும்பொருட்டு, சாவேசுரன் 
யேசுக்கிறீஸ்துவுக்கு ஒப்புலித்ததும், 
அவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, 
தம்முடைய ஊழியனாகிய அருளப்ப 
ருக்கு அறிவித்ததுமாயெ காட்சி : 

2. இவர் சர்வேசுரனுடைய வாக்கு 
யத்துக்குச் சாட்சியஞ் சொல்லி, தாம் 
கண்ட யாவற்றையும் யேசுக்கிறீஸ்து   

ணி 

நாதருடைய சாட்சியாக வெளிப்படுத் 

set. 
3. இந்தத் தீர்க்கதரிசன த்திலுள்ள 

வாக்கியங்களை வாடக்கறெவனும், கேட் 
இறைவனும், இதிலே எழுதியிருக்கறவை 
கா ௮ .நுசரிக்கிறவனும் பாக்கியவான். 
ஏனெனில்காலம்சமீபித்திருக்கின்றது. 

4, அருளப்பன் அரியாவிலுள்ள 
ஏழு சபைகளுக்கும் எழுதுவதாவத : 

இருக்தெவரும், இருந்தவரும், இனி வரு 
பவருமானவராலும், அவருடைய ௫ல் 
சாசனத்துக்கு முன்பாக நிற்கிற ஏழு 
௮ருபிகளாலும், யேசுக்கிறீஸ்துகாத 
ராலும் உங்களுக்கு "இஷ்டப்பிரசா த்। 
மும் சமாதானமும் உண்டாவதாக, 
(wag. 3-14.) 

  

  சீக்கிரத்தில் என்பதை நாம் நினைப்பதுபோல் எண்ணத்தகாது. 
த்தில் ஒருநாள் ஆயிரம் வருஷூம்போலவும், ஆயிரம் வருஷம் ஒருராள்போலவும் இருப்பத. 
ஞை, நமக்கு வெகு காலமாய்த் தோன்.றுவது சுவாமிக்கு ஒரு க்ஷணமாசவும், நமக்கு. 9௫ 
க்ஷ்ணமாய்த் தோன்றுவது அவருக்கு நெடுங்காலமாசவும் இருக்சலாம். 

1. இந்தச் காட்சியானது seu Bus சர்வேசுரனால் அல்லது அர்ச், sus NS pws 
இனால் யேசுசாதருடைய மனுஷ சுபாவத் துக்கும், யேசுகாதரால் தம்முடைய SE OSU 
சம்மனசுவுக்கும், சம்மனசானவரால் அர்ச். அருளப்பருக்கும், அர்ச், 
ரண திருச்சபைக்கும் வெளிப்படுத்தப்பட்டதென்று அறிக, 

௮ருளப்பரால் சாதா 

கடவுள் சமுக 

3. இந்த ஆகமத்தில் சொல்லப்பட்டவைகளில் சில காரியங்கள் அக்காலத்தில் உட 
னேயும், சலவைகள் பிற்காலங்களிலும், இன்னம் சிலவைகள் உலக முடிவிலும், கடை$ி 

  

யாய் மற்றவைகள் மோட்சத்தில் நித்தியமாயும் நிழைவேறவேண்டியவைகளாம்,    



  

660 "ருளப்பர் காட்டி 1-ம் அதிகாரம். 
  

5, இவர் உண்மையுள்ள சாட்டுயும், 

மூடைய பாவக்களினின்று ஈம்மைக் 
கழுளி, (1, கொ. 15-21] ; எபி. 09-14.) 

. 6. சம்முடைய பிதாவாகய சாவே 
சுரனுக்கு முன்பாக நம்மை இராஜாக்க 
ஞும் குருக்களுமாக்கினார். ' அவருக்கே 
அவர தகாலத்துக்கும்மசிமையும்வல்ல 
மையும் உண்டாவகாக, ஆமென், 

7. இதோ, மேகங்களின்மீது வரக 
மூர். கண்கள யாவும் ௮வனாக்கா ணும்; 
அவளாக் குத்தினவர்களும் ௮வரைக் 
காண்பார்கள். பூமியிலுள்ள எக்குலத் 
சாரும் ௮வணாப் பார்த்து, தங்கள் 
மேல்கொந்து அழுவார்கள், அப்படியே 
ஆகும், மென். (இசை, 58-13; 
மத். 24-30) | 

8. நானே அல்பாவும், ஓமேகாவும், 
ஆதியும் அந்தமும் என்று ௮ண்டவரா 

ய கடவுள் சொல்லுகிழுர். இவ? 
இருக்கிறவர், இருந்தவர், இனி வரப் 
போகிறவர், சர்வ வல்லபமுள்ளவர். 
(இசை, 41-1; காட். 20-0.) 

9. உங்கள் சகோதரனும், யேசுக்கி 
தீஸ்துவுக்குள் துன்பத்துக்கும் இராச் 

1 இயத்துக்கும் பொறுமைக்கும் உடன் 
பங்காளியுமாகிய அருளப்பன் என்னப் 
பட்ட கான் தேவ வாக்கயெத்தைக்குறி 
த்தும், யேசுகாதருடைய சாட்டியத் 
தைக்ருறித்தும்பாத்மோஸ் என்னப்ப 
ட்ட தீவிலே இருந்தேன். 

மரித்தோரிலிருந்து முதல் பேருன:| 
வரும், பூமியின் இராஜாக்களுக்கு ௮ : 
பதியுமாயிருக்ளொர். இவர் ஈம்மைச் : 
கேக்கு, சமது இரத்தத்தினாலே ஈம். 

  

  

10. கர்த்தருடைய ராளில் நான் பர 
வசமா௫, எனக்குப் பின்னாலே எக்காள 
சத்தம்போன்ற ஓர் பெரும் ௪ச்தத்தை 
கீகேட்டேன். 

11. அது: நீ காண்கிறதை ஒருபுஸ் 
தகத்திலே எழு தி, அரியாவிலுள்ள 
எபேசு, சிமிர்னா, பெொ்காமு, இயத்தி 
ரா, சார்திஸ், பிலதெல்பியா, லவோ 
திக்கையா என்னும் ஏழு சபைகளுக் 
கும் அனுப்பு என்றது. 

19. அப்பொழுது என்னுடனே 
பேன சத்தம் இன்னதென்று பார்க் 
கும்படி. திரும்பினேன். இரும்பின ௮ள 
வில் ஏழு பொ ிகுத்.துவிளக்குகளையும், 

13. ௮அவவேழு பொற்குத்துவிளக்குக 
ளின் மத்தியில் மனுமகனுக்கு ஒப்பாயி 
ருந்த ஒருவனாயும் கண்டேன். அவர் 
நிலையங்கி தரித்து, மார்பினருகேபொஜ் 
சுச்சை கட்டியிருந்கார். (தனி, 7-18.) 

14. அவருடைய தலையும், மயிரும் 

தூய்மையான ஆட்டு ரோமத்தைப் 
போலவும், உறைக்க பனியைப்போல 
வும் வெண்மையாயிருந்தது. அவரு 
டைய கண்கள் அக்கினிச் சுவாலைபோ 
லிருக்கன. 

19. அவருடைய பாதங்கள் உலைக் 
களத்தில் காய்கிற வெண்கலத்துக்கு 
ஒப்பாயிருக்கன, அவருடைய குரலோ, 
பெரும்வெள்ள த்தின் இணை ச்சலைப்போ 
லிருந்தது, 

    8. இந்த ஆகமம் அர்ச். ௮ருளப்பரால் எழுதப்பட்ட இரேச் பாஷையில் அல்பா என் 
பது முதல் எழுத்தும், ஒமேசா என்பது ஈடைசி எழுத்துமாயிருக்கன்றது. ஆகையால் 
சர்வேசுரன் நாமே, அல்பா ஒமேகா என்று சொல்லும்போது எல்லாச் துக்கும் ஆதிசாரண 
மூம் முடிவும் கதியும் ராமே என்று சொல்றலுகிறாரோன்.று அ௮தியவும். 

9. பாத்மோஸ் என்றெ வு ஏஜ் என்றெ கடலிலே இரீஸ் சேசத் துக்குச் சமீபமாயிருக் 
கின்றது. அத்திவிலே முர்.தூறு ஜனங்கள்போலே குடியிருச்சிருர்கள். ன 

10. கர்த்தநடைய நான்; ஞாயிற்றுக்கிழமை.  



  

பர் காட்டி 8-ம் அதிகாரம். 

  

  

16. அல்லாமலும் அவர் தம்முடைய 
வலதுகரத்தில் எழுநட்சத்திரங்களை ஏக் 
இக்கொண்டிருந்தார். அவருடைய 
வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்கான 
பட்டயம் புறப்பட்டது. அவருடைய 
மூகம் கன் பெலனெல்லாங்கொண்டு 
ஜொலிக்க சூரியனைப்போலிருந்தது.   

17. கான் ௮வனாக் சண்டவுடனே 
-செத்தவனைப்போல் அவருடைய பா 
 துத்திலே விழுக்கேன். அனால் அவர் 
- தம்முடைய வலது கரத்தை என்மேல் 

"வைத்து, என்னைப்பார்க்துச் சொன்ன 
தாவது: பயப்படாதே; நானே அதி 

(காட். 21-0.) பும் அந்தமும், 

18. ஜீவியருமாயிருக்கிறேன். கான் 
- மரித்தேன் ; ஆனாலும் இதோ, என்றெ 
_ன்றைக்கும் ஜீவனுள்ள வனாயிருக்கிறே 
டன்... மரணம் நரகம் இவைகளின் இறவு 
. கோல் என் கையிலிருக்கனே றது. (காட். 
20-18.) 

.... 19. ஆதலால், நீ கண்டவைசளையும், 
' இருக்கிறவைகளையும், இவைகளுக்குப் 

| பின் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளையும், 

20. என் வலது கரத்தில் நீ கண்ட 
ஏழு நட்சத்திரங்களின் இரகசியத்தை 
யும், ஏழு பொற்குத்துவிளக்குகளையும் 

பற்றி எழுத. அந்த ஏழு ஈட்சத்திர் 
களும் ஏழு சபையின் தாூகர்களாம் ; 
அந்த ஏழு விளக்குகளும் ஏழு சபைக 
ளாம். -         

2-ம். அதிகாரம். 

எபேசு, சிமிர்னா, பெர்காமு), தியத்தீரா என் 

னும் பட்டணங்களிலுள்ள, சபைகளின் 

தூதர்களுக்கு எழுதவேண்டியவைகள் 

சற்பிசக்சப்படுகின். றன, 

1. எபேசு சபையின் தூதனுக்கு 
எழுது : ஏழு நட்சத்திரங்களைக் தம்மு 
டைய வலதுகரத்தில் ஏந்திக்கொண்டு, 
ஏழு பொற்குத்துவிளக்குகளின் நடுவே 
உலாவுகிறவர் சொல்லுகிறதாவது : 

2, உன் கிரியைகளையும், உன் பிரயா 
சத்தையும், உன் பொறுமையையும் 
௮.றிந்திருக்கறேன். நீ பொல்லா தவர் 
களைச் ச௫க்கமாட்டா இருக்கிறதையும், | 

௮ப்போஸ்தலராயிராமல் தங்களை அப் 
போஸ்தலாொன்று சொல்லுகறெவர்களை 
நீ பரிசோதித்து, அவர்களைப் பொய்யர் 

என்று கண்டறிந்திருக்கிறதையும், 

5, மீ பொறுமையாயிருக்கிறதையும், 

களர்ந்துபோகாமல், என் காமத்தின். 
நிமித்தம் துன்பப்பட்டகையும் அறி. 

ந் இருக்கிறேன். 

4. ஆனாலும், கீ முன் கொண்டிருந்த 
பரம அன்பை விட்டுவிட்டாயென்று 
உன்பேரில் எனக்கு முறைப்பாடு 
உண்டு, ப 

  
      18. முதலும் கடைசியும் என்பத எல்லாவற்றையும் படைத்.த, எல்லாவற்றிற்கும் 

 கதியாயிருக்றெ சர்வேசாரனென்றும் ; மரணம், நரகம் இவற்றின் திறவுசோல்களைக் கைக 
கொண்டிருக்கிறேன் என்றெதினாலே உயிர்வாழப்பண்ணவும் சாகடிக்கவும், நரகத்தில் 

- விழாதபடிச்கு இரட்டுக்சவும், ஈரகத்தில் தள்ளவும் வல்லபராயிருகசிறேனென்று அர்த்த 
கிரீம், 

20. இரண்டாம் மூன்றாம் ௮இகாரங்களில் சொல்லப்போடுறபடியே, ஏழு நட்சத்தி 
ரங்களால் குறிக்சப்பட்ட ஏழு தூதர்கள் அநத ஏழு சபைகளின் மேற்றிராணிமார்களாம். 
அந்த ஈட்சத்இரங்கள்,யேசுமாசருடைய வலது கையில் இருகனெறன. அதாவது: மேற் 
திராணிமார்கள் யேசுநாதருடைய பிரதான ஸ்தானாபதிகளென்றும், அவர்கள் ஈட்சத்திரல் 
களைட்போல் சுவிசேஷ வளிச்சத்தைத் தங்களைச் சுற்றிலும் பிரசாசிக்கப்பண்ணுகறார்க 
ளென்றும், அவர்கள் தவறிப்போகாமலும், ௮ஞ்சாமலும் சுவிசேஷ ச்சைப் பிரசங்கிக்கும்படி. 
யாச யேசுசாதருடைய வல.துகரச்சால் சாங்கப்படுகறார்களென்றும் அர்த தமாம்.  



  

        

662 அருளப்பர் காட்சி ௪ம் அதிசாசம், 
  

5. ஆதலால், மீ இன்ன நிலைமையிலி 
ருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைவு 
கூர்ந்து, தவஞ்செய்து, முந்தின (தரமக்) 
கிரியைகளைச் செய். இல்லாவிட்டால் 
இதோ, கான் உன்னிடத்திற்கு வந்து, நீ 
தவஞ்செய்யாதிருக்தால் உன்விளக்குக் 
தண்டை அுதினிடத்தினின்று தள்ளி 
விடுவேன், 

0, ஆகிலும் கான் வெறுக்கிற 8க்கொ 
லாய்த்தாருடைய கிரியைகளை நீயும் 
வெறுக்கிருயே. இந்த நற்காரியம் உன் 
னிடத்தில் உண்டு. 

7. இஸ்பிரீத்துவானவர் சபைகளுக் 
ச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் 
கட்கக்கடவான். ஜெயங்கொள்ளுகிற 

வனுக்கு என் சர்வேசுரனுடைய சிங் 
காரச்தோட்டத்திலுள்ள ஜீவவிருட். 
சத்தின் கனிகளில் பக்கக் கொடுப் 
பேன். (ஆதி. 2-9.) 

8. சமிரனா சபையின் தாூதனுக்கு 
எழுது : ஆதியும் ௮ந்தமுமானவர், மரி 

தீதும், உயிரோடிருக்கிறவர் சொல்லு 
இறதாவது : 

0. உன் உபத்திரவத்தையும், உன் 
தரித்தா. த்தையும் ௮றிந்இருக்கிறேன். 
அனாலும் நீ ஐசுவரியவானாயிருக்கிடய். 
தங்களை யூகொன்று சொல்லியும் யூக 
ராயிராமல், சாச்சானுடைய கூட்டமா 

பிருக்கறவர்களால் ரீ தாஷணிக்கப்படு 
இருய். . ப 

10. ஆலும் நீ படப்போகிற பாடு 
களைக்குறித்து எவ்வளவும் பயப்படா 
தே. இதோ, நீங்கள் சோதிக்கப்படும் 
படியாகப் பசாசானது உங்களில் சில 
ராக் காவலில்போடப்போூறது. 
பத்துசாளைக்கு உபத்திரவப்படுவீர் 
கள், ஆகிலும் நீ மரணபரியந்தம் பிரமா 
ணிக்கமாயிரு ; அப்பொழுது ஜீவ கரி 
டத்தை உனக்குத் தருவேன். 

1]. இஸ்பிரீத்துவானவர் சபைகளு 
க்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் 
கேட்கக்கடவான். ஜெயங்கொளளுகி 

றவனை இரண்டாம் மரணம் தீண்டாது. 

12. பொர்காமு சபையின் தூதனுக் 

கு எழுது : இருபுறமும் கருக்குள்ள 
பட்டயத்தை உடையவர் சொல்லுகிற 
தாவது : 

18. சாத்தானுடைய சங்காசனமி 
ருக்கிற இடத்தில் நீ வசக்கிறதையும், 
என் நாமத்தை நீ கைப்பற்றியிருக்கிற 
தையும், உங்கள் ஈடுவில் சாத்தான் குடி. 
யிருக்கம இடத்தில் எனக்கு உண்மை 
யுள்ள சாட்டியாகிய ௮ந்இப்பாஸ் கொ 
லையுண்ட நாளிலே முதலாய் நீ என்மே 
லுள்ள விசுவாசத்தை ப.றுதலியா இருக 
ததையும் அ.றிந்திருக்கிறேன்.   

5.  தவத்சேய்:--வேதசாகமத்தில் சவஞ்செய்சல் என்னும் வாக்கியச் துக்கு சன் பாவ 
ங்களைக்குறித்து மனதில் கொந்து வியாகுலப்பட்டு அவைகளைச் துவேஷித் துத் தள்ளுற 
தென்றும், மன வியாகுலத்தைக் காண்பிக்க வெளி ஒறுச்தல்களை ௮நசரிச்றெதென்றும் 
அர்த்தமாம். கான்வந்து விளச்குச்சகண்டை தள்ளுவேன் என்பது, உனக்குப்பதிலாக வே 
றொரு மேற்திராணியாரை ஸ்காபிப்டேனென்ற அர்த்தமாகும். அல்லது நீ ஆளுற சபை 
யானது உன்னுடைய தப்பிதத் தனாலே கெட்டுப்டோனபிறகு அதற்குப் பதிலாக வேமொரு 
சபையை ஸ்தாபிப்பேனென்றும் அர்த்த௩்கொள்ளும், 

6. அச்ச கீச்கொலாய்த்தார் யாரொன்ருல் அப். 0-ம் ௮. ப-ம் வசனத்இல் சண்ட நீக். 
கொலா என்ற 'இயொாக்கோனால் உற்பத்தியான பஇதமார்க்கமாமென்று வேசபாரகர் சொல் 
ஓுொர்கள். இறீஸ் துவர்களுக்குள்ளே விபசாரம் பாவமல்லவென்ப தும், பரிசுத் தவான் களு 
க்குள்ளே எல்லாம் பரிசுத், சமாயிருக்கிறசென்பதும், விக்கிரசங்களுக்குப் படைத் தவைகளைப் 
பொிக்கலாமென்பதும், ௮ மார்க்கத் திலுள்ள ஒரு விசேஷ துர்ப்போ தனையாயிருர்த த. 

10, உலகபொருட்களில் நீ தரித்தினென்ருலும், புண்ணியத் இல் நீ ஐசுவரியவானா 
மிருக்இறாய். இதுவரையில் நீ பட்ட துன்பத்திலும் இன்னும் ௮௧ துன்பமுண்டாகும். 
அ.இனாலே £ பயப்படாதே. ௮வைகள் சொற்பகாலக் தானிருக்கும் என்பத கருத் து. ; 

OL. இரண்டாம் மரணம் என்பது ஆத்தும மரணம். ஆத்துமம் தேவ இஷடப்பிரசா 
தீ.த்தை இழந்து நித்திய நரகாகனைக்குப் பிராப்தியாஇற நிர்ப்பாக்கியமாம், | 

ணா படட. a 
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ப்பர் காட்டி 2-ம் அதிகர்சம். 
  

14. தலும், ல காரியங்களைக் 
குறித்து உன்பேரில் எனக்கு. முறைப் 
பாடு உண்டு, விக்கரசங்களுக்குப் 
படைத்தவைகளைப் YALL DHL, 
வே௫ித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவா 
ன இடறலை இஸ்ராயேல் புத்திராமுன் 
பாகப் போடும்படி பாலாக் என்பவனு 
க்குப் போதனைசெய்த பாலாமுடைய 
போதகத்தைக் கைக்கொள்ளுகிறவர் 
கள் உன்னிடத்தில் உண்டு, (எண், 24- 
3.) 

1d. wy. Gu நீக்கொலாயத்தாரு 
டைய போதகததைக் கைக்கொள்ளு 
கறவர்களும் உன்னிடத்தில் உண்டு. 

10. ஆகையால் நீ தவஞ்செய, 
இல்லாவிட்டால் நான் சிக்கிரமாய் உன் 
னிடத்தில் வந்து, என் வாயின் பட்டய 

ததைக்கொண்டு ௮வர்களோடே யுத் 
தம் பண்ணுவேன். 

17. இஸ்பிரீத்துவானவர் சபைகளு 
க்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் 
கேட்கக்கடவான். ஜெயங்கொள்ளுகிற 

வனுக்கு நான் மறைவான மனனாவைக் 
கொடுப்பதுமன்றி, அவனுக்கு வெண் 
மையான குறிக்கல்லையுங்கொடுப்பேன். 
அந்தக் குறிக்கல்லின்மேல் ஓர் புதிய 

| உன் ஊழியத்தையும், உன் பொறுமை 

  
நாமம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதை | விட்டுச் தவஞ்செய்ய மனமில்லை. 

| 

   வாங்குததவனொழிய வேெறவலும் | 
ADS Sf Ouse, | 

18, இயத்தீரா சபையின் தாதனுக்கு' 
எழுது: அக்கினிச் சுவாலைபோன்ற 
சண்களும், வெண்கலம்போன்ற பாதக். 
களுமுள்ள தேவ சுதன் சொல்லுற 

தாவது: ன ரூ 

19. உன் கிரியைகளையும், உன் கிசு 
வாசத்தையும், உன் பரம அன்பையும், 

யையும், நீ முன்பு செய்த கரியைகளி 
லும் பின்பு செய்தவைகள் அ௮திசமாயி 
ருக்கறதையும் அறிந்திருக்கிறேன். 

20. ஆலும் உன்மேல் எனக்குச் சில 
முறைப்பாடுகள் உண்டு, என்னவெ 
னில்: தன்னைத் தீர்க்கதரிசியென்.று 
சொல்லுற ஜெசாபெல் என்னும் 
ஸ்திரீயானவள் என்னுடைய ஊழியர் 
கள் வேசித்தனம்பண்ணவும், விக்கிர 
கங்களுக்குப் படைத்தவைகளைப் பொ 
சிக்கவும் அவர்களுக்குப் போதித்து, 
அவர்களை மயக்கும்படி. நீ ௮வளுக்கு 
இடக்கொடுக்கிரய், 

21. அவள் தவஞ்செய்யும்படியாய் 
அவளுக்குக் காலம் கொடுத்தேன். 
௮வளுக்கோ sor Cab ssa sons 

  

15. மோமீசன் எண்ணாகமம் 22-0 ௮இகாரமுதல் சொல்லியிருக்இறதுபோல் மோ 
வாப்பித்தாருடைய ராஜாவாகிய பாலாக் என்பவன் இஸ்ராயேல் பிரஜைகளைச் சபிக்கும்படி. 
பாலாமென்னும் தர்ச்கதரிசியை வரவழைத்திருந்தான். ஆனால் அவன் அவர்களைச் சபிப் 
ப.தற்குப் பதிலாய் ௮வர்களை ஆசிர்வதிக்கும்படி ஒருதேவதாகன் ௮வனைக் கட்டாயஞ் செய் 
தார். ஆசையால் ௮வன், இஸ்ராயேல் பிரஜைகள் மோவாப் ஸ்.திரீ்களோடு பாவச்சைக்கட் 
டி.ச்கொள்ளவும், ௮இனாலே அவர்கள்பேரில் தேவகோபாக்னையை வருவிக்சவும் வழிபண் 
ணவேண்டுமென்று பாலாக் என்பவனுக்குத் துராலோசனை சொன்னான். ௮வனைப்போ 
லவே நிக்கோலாய்த்தர் என்னப்பட்ட பதஇதரும் இறீஸ் சவர்கள்மேல் தேவகோபம் உண்டா 
கும்படி. தங்கள் துர்ப்போதனைகளால் அவர்களைச் கெடுக்சப்பார்த்தார்கள். 

17.- மறைவான மன்னு :--தங்கள் ஞானசத் அருக்களை ஜெயிக்க புண்ணியவான் 

ளுக்குச் சர்வேசுரன் இவ்வுலகத்தில் அளிக்கும் இஷ்டப்பிரசா தமும், மறு உலகத்தில் ௮ளிச் 
கும் நித்திய சம்பாவனையுமாம். ‘ 

0, இங்கே சொல்லப்பட்ட ஸ்திரீ நீக்கொலாய்த்தாருடைய பதித மார்க்கத்திலே 
உட்பட்ட ஒர் மேன்குல ஸ்திரீயாமே, ௮வள் செல்வத்திலும் துஷ்டத்தனத்திலும் பேர் 
போனவளாய் இருர்தபடியால், பழைய ஏற்பாட்டிலே காணப்படுகிற ஜெசாபேல் என்கிற     துர்மார்க்ச இராகனெயின்பேர் அவளுக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருச்கிற தாகத் தோன்துகற.து. 
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92. இதோ, கான் அவளைக் சட்டி 
லில் படுகிடையாக்குவேன். அன்றியும் 
அவளுடனே விபசாரஞ் செய்தவர்கள் 
தங்கள் ரெயைகளைவிட்டுத் தவஞ்செய் 
யாதிருக்தால், அவர்கள் அகோர துன் 
ப.த்துக்குள்ளாவார்கள. 

23. அவளுடைய மக்களையும் கொ 
ல்லவே கொல்லுவேன். அப்போது 
உளளிர்இரியங்களையும் இருதயல்களை 
யும் பரிசோதிக்கிறவர் நானே என்று 
சகல சபைகளும் அறிந்துகொள்ளும். 
இப்படியே உங்களில் ஒவ்வொருவனுக் 
கும் தன்தன் இரியைகளின்படியே பல 
னளிப்பேன். (1. ௮ரச. 10-7; சக். 11 
-20; தெசே. 11-20.) 

24. பின்பு உங்களுக்கும் தியத்திரா 
விலுள்ள மற்றவர்களுக்கும் கான் சொ 
ல்லுகிறதாவது : அந்தப் போதகத்தை 
ஏற்றுக்கொள்ளாமலும், மகா அழ்ந்த 
தென்று ௮வர்கள்சொல்லி வருகிற 
சாத்தானுடைய ஞானங்களை அறியாம 
இம் இருக்கிறவர்களாகயெ உங்கள் மேல் 
வேறே பாரத்தைச் சுமத்தமாட்டேன். 

25. அனாலும் நீங்கள் கைக்கொண் 
டிருக்கிறதை நான் வருந்தனையும் 
கடைப்பிடியுங்கள். 

20. ஜெயங்கொண்டு, முடிவுபரியந 
தம் என் இரியைகளைக் காப்பாற்றினவ 
னெவனோ, அவனுக்கு ஜனங்கள் மேல் 
அ. இகசாரங்கொடுப்பேன்.   

27. அவன் இருப்புக்கோலால் அவ 
ர்கசா ஆளுவான். satan Grae! 
லம்போல் கொறுக்கப்படுவார்கள். இவ் 
வித ௮திகாரம் என் பிதாவினிடத்தில் 
பெற்றுக்கொண்டேன். 

28. அன்றியும் விடிவெள்ளியையும் 
அவனுக்குக் கொடுப்பேன். 

29. இஸ்பிரீத்துவானவர் சபைகளு 
க்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் 
கேட்கக்கடவான். — 

9-ம். அ Sian ro. 

சார்திஸ் பிலதெல்பியா, லவோதிச்கையா 

என்ற சபைகளுக்கு எழுதவேண்டிய 

வைகள் சற்பிக்கப்படுகின் உன. 

1. சார்திஸ் சபையின் தாதலுக்கு 
எழுது: சர்வேசுரனுடைய ஏழு அரு 
பிகளையும், ஏழு நட்சத்திரங்களையும் 
உடையவர் சொல்லுகிறதாவது : உன் 
கிரியைகளை அறிந்திருக்கறேன். நீ 
உயிருள்ளவசனன்று பெயர்கொண்டி 
ருந்தும் செத்தவனாயிருக்கிருய். 

2. ர விழிப்பாயிருந்து, சாகப்போன 
வைகளை ஸ்திரப்படுத்து. எனெனில் 
என் சர்வேசுரலுக்கு முன்பாக உன்டரி 
யைகள் பூரணமானவைகளாசக் கா 

ணேன். 

  

26. காட்சி, 22-ம் ௮. 16-ம் வசனம் காண்க. விடிவேள்ளி என்பது நித தியகாலம் 

விடியப்போடுறதைக் காண்பிக்கிறது, அதாவது: ஒருபோதும் ௮ஸ்தமிக்காத நித்திய 

பிரகாசமுள்ள நாள் பரிசுத் தவான்களுச்குத் துவச்கப்போகுிறசைச் குறிக்கிற து. 

1. சேத்தவனுயிநக்கிறய்1--சார்.இஸ் ஈகரத்.துச் சபையாரில் அநேகர் தங்கள் பாவ 

ங்களால் சேவ இஷ்டப்பிரசாசமாகய ஞான உயிரை இழக்து, ஞான சாவு செத்தவர்களா 

யிருந்தார்கள். 

2. சாகப்போனவைகளை :-- என்பது சாகறதற்குரிய ஆபத்தில் இருர்சவர்களென் 

றும், கர்த்தர் எச்சரியாதேபோனால், அவர்கள் ஞானவிதமாய்ச் செத்திருப்பார்கள் என் 

| லும் அதிக. 
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9. ஆகையால் கீ எவ்விதம் பெற்றுக் 
கொண்டாயென்றும், எவ்விதம் சொல் 
லக்கேட்டாயென்றும் நினைவுகூர்ந்து, 
அதைக் கைக்கொண்டு தவஞ்செய். நீ 
விழித்திராவிட்டால் திருடனைப்போல் 
உன்னிடத்தில் வருவேன். கான் எந்த 
கேரம் உன்னிடத்தில் வருவேனென் 
றும் ௮றியாம், (1, தெச. 5-2; காட். 
16-15.) 

4, அ௫ூலும், தங்கள் வஸ்இரங்களை 
அ௮சுகிப்படுக்தாச திலபேர் சார்திஸ் 
ஈகரில் உனக்குண்டு. அவர்கள் வெண் 

மையான வஸ்திரந்தரித்து, என்னுட 
னேகூட நடப்பார்கள். ஏனெனில் ௮2 
ற்கு அவர்கள் பாத்திரவான்கள், 

9. இப்படியே ஜெயங்கொள்ளுகிற 
வன் வெண்மையானவஸ்இிரம் தரிப்பிக் 
கப்படுவான். ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து 
அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்க 

மாட்டேன். என் பிதாவின் முன்பாக 
வும், அவருடைய தாதா முன்பாகவும் 

௮வனுடைய நாமத்தை விளம்புவேன். 

(0. இஸ்பிரித் துவானவர் சபைகளுக் 
சீ சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் 
கட்கக்கடவான். 

7. பிலதெல்பியா சபையின் தூத 
னுக்கு, எழுது £ பரிசுத்தரும், சத்தி   

யரும், தாவீதின் திறவுகோலை உடைய 
வரும், எவனும் பூட்டாவண்ணம் இற 
க்கிறவரும், திறக்காவண்ணம் பூட்டுகி 
றவருமாயிருக்கறவர் சொல்லுறெதா 
வது: (இசை. 22-22 ; யோப். 12-14.) 

8. உன் இரியைகளை அறிந்திருக்க 
தேன். இகோ, உனக்குழுன்பாக வாச 

லைத் திறந்துவைத்திருக்கிறேன்; ௮தை 
ஒருவனும் பூட்டமாட்டான். ஏனெ 
னில் நீ சற்றுப் பெலனுள்ளவனாய் என்: 
வார்த்தையைக் காத்து, என் நாமத்தை 
யும் மறுதலியாதிருந்தாய், 

9. இதோ, யூதரல்லாதிருந்தும், தங் 
களை யூதொன்று பொய்சொல்லுகிற 
வர்சகளாகிய சாத்தானுடைய கூட்டத் 
தாரில் சிலரை உனக்குக் கொடுப்பேன். 
இதோ, அவர்கள் உன் பாதங்களுக்கு 
முன் வந்து ஈமஸ்கரிக்கச்செய்வேன். 
௮ப்போது நான் உன்மேல் அ௮ன்பாயி 
ருக்கிறதை அவர்கள் அறிந்துகொள் 
வார்கள். 

ர 

10. பொறுமையைக் கற்பிக்கும் என் 
வாக்கியத்தை நீ காத்துக்கொண்ட படி 
யினாலே, பூமியின்மேல் வாசமாயிருப்ப 
வர்களைச் சோதிக்கும்படியாக உலக 
மெங்கும் வரப்போகிற சோதனைவே 
காயில்கின்று நானும் உன்னைக் காத் 
அுக்கொள்வேன். 
  

  

          
      

  
7. தாவீதின் திறவுகோலையுடையவர் தாவீது ராஜா கட்டின €யோன் சோட் 

டையானது திருச்சபைக்கும் பரலோகத் துக்கும் ஓர் உருவகமென்ற வேத,ச்தில் பல இட 

ங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறகறிவோம். தாவீது ராஜா அந்தக கோட்டையின் வாசல் 

இறவுசோலைக்கொண்டிருந்து, அக்தக்கோட்டையின் மேல் அதிகாரஞ் Kegs Sas sri, 

ஆகையால் யேசுசாதர் தாவிஇன் இறவுகோலையுடையவரன்கும்போது பரலோகத்தி 

ன்மேலும் இருச்சபையின்மேலும் சர்வா தகொரமுடையவர் என்பது கருத்தாம். 

10. நீ வேத கலகங்களுக்கு பயப்படுகிற பலவீனமான சுபாவமுடையவனாயிருந் தும், 

என் நாமத்தை மறுதலிக்சாமல், என் வாக்கெத்தைக் சாத் தக்கொண்டபடியினாலே அந்தப் 

புண்ணியத் துச்குச் சம்பாவனையாக இதுவரைக்கும் உன்னை எதிர்த்து நின்ற பசாசின் 

மக்களாகிய யூதர்களுக்குள்ளே உனக்கு ஒரு வாசலைத் இதர து; அவர்களில் சிலர் உன் போத 

கத்துக்கு சாத கொடுத்து உன் பாதத்திலே விழுந்து வணங்க உன் கையினாலே ஞானஸ் 

நானம் பெறப்பண்ணுவேன். அப்போது நீ எனக்கு உகர ஊழியனாயிருக்கிருய் என்று 
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11. இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன், 
| ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துச் 
கொள்ளாதபடிக்கு உன்னிடத்திலுள் 
ளதை வைத்துக்கொள். 

12. ஜெயங்கொள்ளுகறவனெவனோ 
அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்தில் 

(ஒரு தாணாக ஏற்படுத்துவேன் ; ௮ 
னின்று அவன் ஒருபோ தும் வெளியே 

பாகான். என் தேவனுடைய நாமத் 
தையும், என் தேவனால் பரலோகத்தி 
னின்று இறங்கிவருகற புதிய எருசலே 
மாகிய என் தேவனுடைய mars Ror 
நாமத்தையும், என் புதிய காமத்தையும் 
அவன்மேல் எழுதுவேன். (காட்சி, 
19-13.) 

18. இஸ்பிரீத்துவானவர் சபைபைக 
ளுக்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ள 
வன் கேட்கக்கடவான். 

14. லவோதிக்கையா 
தூதனுக்கு எழுது: poe என் 

னப்பட்டவரும், பிரமாணிக்கமும் ௪த் 

தியமுமுள்ள சாட்டியானவரும், சர்வே 
சுரனுடைய சிஷ்டி.ப்புக்கு ஆதியுமான 
வா் சொல்லுகிறதாவது. (அருள. 

14-6.) 

சபையின்   

15. உன் சியைகளை BGs 
கிறேன். நீ குளிர்க்தவனுமல்ல, அ௮னலு 
ள்ளவனுமல்ல. நீ ஒன்றில் குளிர்க்தவ 
ஞய் அல்லது ௮னலுள்ளவஞனாய் இருர் 
தால் தாவி௯, 

10. ஆனால் நீ குளிர்ந்தவனாயாவது, 
அனலுள்ளவனாயாவது இராமல், வெது 
வெதுப்புள்ளவனாய் இருக்கிறபடியால், 
என் வாயினின்று உன்னை வாந்திபண் 
ணத் துவக்குவேன், 

17. நீநிர்ப்பாக்கியலும் பரிதாபத்து 
க்குரியவனும் தரித்தாலும் குருடனு 
மாயிருக்கரய் என்பதை அறியாமல், 
நான் ஐசுவரியவான், செல்வம் நிறைந் 
தவன், எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை 
யென்று சொல்லுகிறெபடியால் : 

18. நீ செல்வனாகும்படி. நெருப்பில் 
புடமிடப்பட்ட பொன்னை என்னிடத் 

தில் விலைக்கு வாங்கிக்கொள்ளவும், 
உன் நிர்வாணத்தின் இலச்சை தோன் 
GENIE வெண்மையான வஸ்திரங் 
களை உடுத்திக்கொள்ளவும் உனக்குப் 
Ys SOF VME per. மேலும் உன் 

கண்கள் பார்வை அடையும்படிக்கு 
உன் கண்களுக்குக் கலிக்கம்போட்டுக் 

கொள். 

  
எல்லாரும் ௮றிக்துகொள்வார்கள். அல்லாமலும் இதுவனாக்கும் உனக்கு நேரிட்ட துன் 

பங்களில் சான் போதஇத்தபடி நீ பொறுமையாயிருக்சபடியால், இப்போது. கொஞ்சத்துச் 

குள்ளே உலகமெங்கும் வரப்போகிற ௮இிக பெரிதான வேதகலகச்தில்டின்று உன்னைக் 

காப்பாற்றுவேன். உன் முடியை வேறொருவரும் சைக்கொள்ளாதபடி. இதுவரைக்கும் நீ 
புண்ணிய நெறியில் நிலைச்சதுபோல் கடைசமட்டும் உறுதியாய் நிலைக்கொள் என்று அர்த் 
தமாம். 

11. உன்னிடச்தில் உள்ளத: உன் விசுவாசமும், பொறுமையும் என்றறிக. (ரொ 
ம்போன்.) ் 

14. யேசுகாதசுவாமி மனுவஷினாகியமட்டும், தம்முடைய மேன் மையினாலே சசல சிர் 

ஷ்டிப்புகளுச்கும் மு.சன்மையாயிருக்இருர், 

13. குளிர் என்பது பாவமாகய செத்த ஸ்திதியையும், ௮னல் என்பது புண்ணிய 

மாகிய உயிருள்ள ஸ்இதியையும் குதிச்சி த, 

18. புடமிட்ட பொன் என்பது : சோதனையில் பரீட்சிச்சப்பட்ட விசுவாசத்தையும், | 
வெள்ளுடையென்பது மனத்தூய்மையையும், கலிக்கமென்ப து இஸ்பிர்த்துசார் துவின் ப 

| ener Gu ஞான தைலத்தையும் குறிக்றெ.து, _ ரொம்போன். ) 
  

 



        

  

  

      . அருளப்பர் காட்டு 4-ம் அதிகாரப் 
  

| 19, கான் கேடிக்கிறவர்களைக் கடிந்து | ஏறிவா, இவைகளுக்குப்பின் சம்பவிக்க 
கொண்டு சிட்டிச்கியேன். ஆகையால், | வேண்டியவைகளை உனக்குக் காண் 
நீ உரோசமடைந்து தவஞ்செய். (பழ. | பிப்பேன் என்றது. க 
8-12; எபி, 12-60.) 9 ே த 

| . உடனே ரான் பரவசமானேன் : 
20. இதோ, கான் வாசற்படியிலே அப்பொழுது இதோ, பரலோகத்தில் 

நின்று தட்டுகிறேன். எவனாவது என் | ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருக்க, | 
குரலைக் கேட்டுக் கதவைக் இறந்தால், | அந்தச் சங்காசனத்தின்மேல் ஒருவர் 

அவணிட்த்தில் நான் பிரவேடித்து ௮வ விற்றிருந்தார். 
னுடு பாஜனம் பண்ணுவேன், என் 9. வி 5 ந் தந்தவர் பார்வைக் 

னோடு அவனும் போஜனம்பண்ணு adbreie een GerBone doce 
வான, . ச . ச * 

ஒப்பாயிருக்தார். மரகதம்போல் தோ 

21. கான் ஜெயங்கொண்டு, என்பிதா ன்றிய வானவில் அந்தச் 'சிங்காசனத் 
வோடேகூட ௮வருடைய இங்காசனத் | அதச் சூழ்ந்துகொண்டிருந்தது. (எசே. 
இல் உட்கார்க்திருக்கிதுபோல், ஜெ | 1-2.) 
பல்கொள்ளுகத எவனும் என்னுடைய 4, அந்தச் இங்காசனத்தைச் சுற்றி 
ங்காசனத்தில் என்னோடேகூட உட் | இருபத்துகாலு ஆசனங்கள் இருந்தன. 

STG OMNES அவனுக்கு HHO இருபத்துகாலு வயோதிகர் வெண்மை 
வேன். யான வஸ்திரங்களை ௮ணிதந்து, தங்கள் 

25. இஸ்பிரிச்துவானவர் சபைகளு Sassen பொன்முடி சூடி. அகத அசி | 

க்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் னவ்களில உட்கார்ந்திருக்தார்கள். 

கேட்சுக்கடவான். 5. அன்றியும் அந்தச் சிங்காசனத்தி 
லிருந்து மின்னல்களும், குழுறல்களும், 
இடி. முழக்கங்களும் புறப்பட்டன. சங் 

. . | காசனத்துக்குமுன்பாகச் சர்வேசுரனு 
இருபத். துநாலு வயோ இகரும் சாலு ஜீவஜெர் டய ஏழு அ௮ளுபிகளாகிய ஏழு இபக் 

4-ம். அதிகா TLDs 

துக்களும் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்திரு | - எரிக்துகொண்டிருர் தன. (சக் 

க்கிற சர்வேசுரனை இடைவிடாமல் ஈமஸ் | ஈரி. 4-2.) 

கரிக்கிரார்கள். 
0. அந்தச் சிங்காசனத்துக்கு முன் 

1. இவைளுக்குப் பின்பு கான் கண் | பளிங்குக்கு ஒப்பான கண்ணாடிச் சமுத் 
டதாவது: இதோ, பரலோகத்தில் ஒரு | திரம்போலிருந்தது. ௮ந்தச் சிங்காசன 
வாசல் திறக்சுப்பட்டது. அப்போது | த்தின் மத்தியிலும், அந்தச் சிங்காசன 
எக்காள சத்தம்போல் முன்னே என் | த்தைச் சுறுறிலும், முன்னும் பின்லும் 
னுடனே பேசக் கேட்டேனே, ௮௩ | கண்களால் நிறைந்த நாலு ஜீவஜெந்து 

தச் சத்தம் என்னைநோக்கி : 8 இங்கே | க்கள். இருந்தன.   
4, அவருடைய சிங்காசனத்தைச் சுற்றிலும் இருந்த இருபத்துநாலு வயோதிகர் அர்ச் 

தயசிஷடவர்களுக்கு அடையாளமாம். ஏனெனில் சமஸ்த அர்ச்சியசிவ்டவர்சளும் 
மோட்சத்தில் ராஜாதி ராஜனாயெ சர்வேசுரனாலே மூடி சூடப்பெற்று, அவருடைய சிய 
காசனத்தைச் சூழ இவர்களும் ராஜாக்களாய் ஆசனங்களில் உட்கார்ந் திருப்பார்கள். 

5. அந்தச் சங்காசனச்திலிருந்து உண்டாகும் மின்னல், இடி, குழுறல்கள், தேவ | 
வல்லப. மகத்துவத்தை எண்பிக்கும் ௮அடையாளங்களாம், ப 

6. ங்காசனத்துக்குமுன் இருந்த கண்ணாடிச்சமுத்திரமென்ப நு, சர்வேசுரனுடைய 
அளவற்ற ஞானத்துக்கும் அறிவுக்கும் குறிப்பாகும் : பளிங்கயின் வழியாய்ப் பொருட்களை 
  

 



| கக்க்கன் றுக்கு ஓஒப்பாகவும், 

YOU LHI DHL OLD DY BIBT ILD, 
  

7. sor ஜீவஜெந்து HHags gis 
கு ஓப்பாகவும், இரண்டாம் ஜவஜெர்து 

முன் 
“மும் ஜீவஜெர்து மனுவனைப்போல் முக 

"ரூபம் உடையதாகவும், நாலாம் ஜவஜெ 
ந்து பறக்கிற கழுகுக்கு ஓப்பாகவும் 
இருக்கது. 

8. ௮க்த நான்கு இவஜெந்துக்களில் 
ஒவ்வொன்றும் அவ்வாறு சிறகுகள் 
உடையவைகளுமாய், உள்ளும், சுற் 
திலும் கண்களால் நிறைக்கவைகளு 
மாய் இருந்தன. அவைகள் இரவும் பக 
லும் ஓய்வின்றி : இருந்தவரும், இருக் 
கிறவரும், இனி வரு வருமாவயெ 2 சர்வ 
வல்லமையுள்ள கர்த்தராகிய சர்வேசு 
ரன் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுக்கு 

என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கன. 
(இசை. 0-3.) 

9. அப்படியே, சிங்காசன,தஇன்மேல் 
விற்றிருக்து, சகாகாலங்களிலும் ஜீவிய 
ராயிருக்கிறவருக்கு ௮ர்க ஜீவஜெந்து 
க்கள் மகிமையையும், ஸ்கோம்தசக் 
தையும் செலுத்தும்போது, 

10. இருபத்துகான்கு வயோதிக 
ரும் சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்க 
றவர் முன்பாகச் சாஷ்டாங்கமாக விழு   

ந்து, சதாகால ஜீவியரை ஆராதித்து, 
அவருடைய ிங்காசனத்துக்கு முன் 
பாகத் தங்கள் கிரீடங்களை வைத்து 2 

11. எங்கள் கர்த்தராகிய சர்வே 
சுரா, தேவரீர் மகிமையையும், மேன் 
மையையும், வல்லமையையும் அடை 
ந்துகொள்வதற்குப் பாத்திரராயிருக்க 
கீர். ஏனெனில் தேவரீரே சகலத்தை 
யும் சரஷ்டிக்தீர். உமது இத்தத்தினா 
லேயே சகலமும் இருந்தன, சகலமும் 
சாஷ்டிக்கப்பட்டன என்று தொழுதார் 
கள், (கனி, 7-10.) 

எவராலும் இறக்கமுடியா Aang ஏழு முக்தி 
ரையுள்ள புஸ்ககச்சைப் பலியான செம் 
மதிப்புருவையானவர் இறந்ததினாலே, 
நான்கு ஜீவஜெர் துக்களாலும், இருபத்து 
நான்கு வயோதிகராலும், மற்றச் சகல 
படைப்புகளினாலும் கொண்டாடப்படுசி | 

ரூர். | 

1. அல்லாமலும், சிங்காசனத்தின் 
மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவருடைய வல 
துகரத்தில் உள் ம் புறமும் எழுதப் 
பட்டு, ஏழு ம முத திரை பதிக்கப்பட்டிரு 
ந்த ஒரு. புஸ்ககக்தைக் கண்டேன், 
(எசே, 2-9.) 
    

ஊடறுக்துப் பார்ப்பதுபோல், சுவாமி தமது ஞான கீதின்வழியாய்க் சமது சகல கரியை 

களையும்,தாம் படைத்த தும் படைக்சக்கூடியதுமான சகலச்தையும் அறிக் திருக்கிறார் என்க. 

8. காலு ஜீவஜெக் தச்சள் என்பது பொதுவான அர்ச்தச்தில் சமஸ்ச சிர்ஷ்டிகளை 

யுங் குறிச்றசென்றும், விசேஷிச்ச அர்ச்சத்தில் நாலு சுவிசேவ.கனாச் குறிச்சிறசென்றும் 

வேசபாரகர் சொல்லுஇரர்கள். 
திங்கமுகமுள்ளது ௮ர்ச். மாற்குவின் சாயலாம். ஏனெனில் அவர் சிங்கத்தின் வாச 

மாகிய வனத்திலே ஸ்காபக அருளப்பர் பிரசங்கிச்தசைகச்கொண்டு தமது சுவிசேஷத்தை 

ஆரம்பிக்கிமுர். காளைக்கன்று அர்ச், லூக்காஸாக்குச் சாயலாம். ஏனெனில் அவர் பவியிடு 
இற குருப்பிரசா தியாகய சக்கரியாசுக்குத் தேவதூதன் தரிசன மான வர்த்தமானத் இலிருந்து! 

தமது சுவிசேவ.த்சைத் துவக்குகிறார். மனுஷ, முகம் அர்ச், மத்தேயுவுக்குச் சாயலாம். 
ஏனெனில் அவர் யேசுசாதராடைய வம்ச வரிசையைக்கொண்டு சமது சுவிசேஷசத்தைச் 
துவக்குகருர். கழுடனால் அர்ச், அருளப்பர் குறிக்கப்படுகிறார். ஏனெனில்_௮வர் தம்மு 
டைய சுவிசேலுத்தின் ஆரம்பத்திலேயே பூமியை விட்டெழும்பி, வானத்தை நோக்கு 

உயர்ந்து பறந்தாற்போல், யேசுகாதருடைய தேவசுபாவச்தை எடுச்துரைக்ச ஆரம்பிக்இருர், 

முன்பக்கத்திலும் பின்பக்கத்திலும் கண்கள் நிறைர்தவைகள் என்பது இலஸ்பிரீத் தசாந்.து 
வானவர் கொடுத்த அறிவாகிய வரமாம்.     
 



  

அருளப்பர் காட்சி .6-ம் அதிகாரம். 
  

2. அப்போது புஸ்தகத்தைத் இறக் 
கவும், அதின் முத்திரைகளை உடைக்க | 

வும் பாத்திரவான் யார் என்று மிகுக்த 
சத்தமிட்டுக் கூ.றுற பலமுள்ள ஒரு 
தூதனையும் கண்டேன். 

3. ஆனால், வானத்திலும் பூமியிலும் 

பூமியின் £ீழும் அந்தப் புஸ்தக BOGE 
இறக்கவாவது ௮தைப் பார்க்கவாவது 
எவனாலும் கூடாதிருற்க_து. 

A, நானோ, அந்தப் புஸ்தகத்தைத் 
இறக்கவும் பார்க்சவும் பாத்திரவான் 
ஒருவனும் காணப்படவில்லையே என்று 

மிகவும் அழுசேன். 

். அப்போது வயோ இகர்களில் ஒரு 

வர் என்னை நோக்கி: நீ ுழாதேத; 

இதகோ,யூதகா கோத்திரத்தின் சிங்கமும் 
தாவிதின் வேருமானவர் அந்தப் பஸ் 
திக,த்தைத் இறக்கவும், அதின் எழு (ps 

திரைகளை உடைக்கவும் வெற்றியடைச் 

இருக்கிறார் என்றார். (அசி. 49-9.) 

  

  

6. அப்பொழுது கான் கண்டதாவது : 
இதோ, இங்காசனத்திற்கும் நான்கு 
ஜீவஜெந்துக்களுக்கும் நடுவிலும் வயோ 
திகர்களுக்கு நடுவிலும் ஒரு செம்மறி 
ப்புருவை கொலையுண்ட தன்மையாய் 
Ane nen ss கண்டேன். அதற்கு ஏழு 
கொம்புகளும், ஏழு கண்களும் இருக் 
தன. அவைகள் பூமி எங்கும் ௮னுப் 
பப்படும் சரவேசுரனுடைய ஏழு ௮ரூ 
களாம், 

7. ௮வர் வர்து, சிங்காசனத்தில் 

விற்றிருக்கறவருடைய வலதுகரத்தி 
லி ருந்த Lf ஸ்ககக்தை வாங்க, 

8. அந்தப் புஸ்கசுக்தை அவர் இறக் 
கமா த்திரத்தில் ௮ந்த நான்கு ஜீவஜெந் 
துக்களும், இருபத்துகா ane Cum Ba 
ரும் கங்கள் கங்கள் சுரமண்டலங்களை 
யும், பரிசு த்தவான்களுடைய Ques 

ளாகிய தூபவர்க்கத்தால் நிறைந்த 

பொற்பாத்திரங்களையும் பிடித்துக்கொ 
ண்டு, செம்மறிப்புருவையானவருக்கு 
முன்பாக (சாஷ்டாக்கமாய்) விழுந்து : 

  

1-2-3. அந்தப் புஸ்சசம் இது கற்கொண்டு சாட்சியில் - அர்ச், அருளப்பர் காணப் 
போதஇிறவைகள் அடங்கியிருக்க சேவ இரக௫ியங்களுள்ள புஸ்சகமாம். 

ஏழு மூ,த்திரைகளால் அந், தப் புஸ்தகத்இல் அடங்கிய ஏழு பிரசான சேவ இரக 
செட்கள் குதிக்கப்படுகற ௮. ௮ர்ச முச்திரைகளை உடைத்துப் புஸ்தகத்தைத் இறக்க ஒருவ 
னாலும் கூடாதென்றெது ௮.௪ இரகசியங்களைச்சர்வேசுரன் தம்முடைய திருக்குமாரனுக்கே 
யன்றி வேறொருவனுச்கும் அறிவிக்கச் சித்சமில்லாதிருக்கராொன்று அர்த்தமாம். 

யேசுநாதர் மனுஷசுபாவக்இன்படி. யூதா கோச்திரத்தில் பிறந்த தினாலேயும், பசா 
சையும் மரணசத்சையம் ஜெயிச் ௮, ஜெயறட்சொண்ட தினாலேயும், ஆதியாகமம் 40-ம் ௮. 
0-ம் வசனத்தில் பிதாப்பிகாவாகிய யாக்கோபு உரைத்த தீர்க்கதரிசன ச்தின்படியே யூதா 
கோத்இரத்தின் சிங்கம் என்றும், காவீ.இன் பிஇர்வழியில் பிறர் ச கனாலே தாவீது இராஜா 
வின் வேன்றும் சொல்லப்படுகளுர். 

அவர் சிலுவையில் பலியானதினால் கொலையுண்ட செம்மதிப்புருவையென் று 
சொல்லப்படுகளர், ௮வர் உயிர் த்தபிற்பாடு உயிருள்ளவராயிருந் தாலும், தம்முடைய இரு 
மேனியில் ஐந்து இரக்காயங்களை வைதச்திருக்கறபடியினாலே சகொலையண்ட சன்மையாய் 
நிற்கிரொரொன்று சொல்லப்படுகிற து. 

0. ஏழு கொம்புகள் பராக்ொம வல்லமையும், ஏழு சண்கள் அயராக கவனமு 
ள்ள விசாரணையையுங் குறிக்கிறது. இவைகளால் குறிக்கப்பட்ட ஏழு ௮ரூபிகள் முதல் 
௮(இி. 4-ம் வசன ச்இில் சொல்லப்பட்டதுபோல் திருச்சபைக்குப் பாதுகாவலான ஏழு தூதர் 
களாம். 

8, மோட்சவாசிகள் பரிசுத்சவான்்களுடைய ஜெபங்களைப் பொற்பாத்திரத்தில்   ஏந்திச் சுகந்த வாசனையாகத் சேவசமுகத் இலே ஒப்புசக்கொடுக்ரொர்களென்று இந்த வாக்ய 
தீ.தால் தெளிவாயிருக்கையில், சாம் மோட்சவாசிகளை நோக்கி வேண்டிச்கொள்ளுறெ விவ 

| யத்திலே சிலர் இன்னும் குறை காண்பதேனோ? 
    

 



  

  

040. அருளப்பா காட்டு டம் ARE. 

  

9. ஆண்டவரே, தேவரீர் புஸ்தகத் 
தை வாங்கவும், அதின் முத்திரைகளை 
உடைக்கவும் பாத்இரராயிருக்கிறீர், 
ஏனெனில் தேவரீர் கொலையுண்டு, சகல 
கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் 
ஜனங்களிலும் தேசத்தாரிலுமிருக்து 
எங்களை உம்முடைய இரத்தத் தனொலே 
சர்வேசுரலுக்காக மீட்டுக்கொண்டீர். 

10. எங்கள் சர்வேசுரனுக்குமுன்பா 
க எங்களை இராஜாக்களும் குருக்களு 
மாக்கினீர் ; நாங்களும் பூமியில் ௮ரசா 
ளுவோம் என்று சொல்லி, ஒரு புதிய 
பாட்டைப்பாடினார்கள். 

11. மேலும் சான் பார்த்தபோு, 
சிங்காசனத்தையும் ஜீவஜெர்.துக்களையு 

ம், வயோதிகர்களையும் சூழ்ந்திருக்க 
௮கேக தூகர்களுடைய சத்தத்தைக் 
கேட்டேன். ௮வர்களுடைய தொகை 
ஆயிசாயிரமாயிருந்தது. 

12. அவர்கள் மிகுந்த சத்தமிட்டு : 
கொலையுண்ட செம்மறிப்புருவையான 
வர் வல்லமையையும், தெய்வத்துவத் 
தையும், ஞானத்தையும், பெலத்தை 

பும், வணக்கத்தையும், மசமையையும், 
ஸ்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக்கொள் 
ளப் பாத்திரராயிருக்கிளார் GTO apt Bar. 

13. அப்போது வானத்திலும், பூமி 

யிலும், பூமியின் கீழும் உள்ள சகல ச 

ருஷ்டிகளும், சமுத்திரத்திலும் ௮தில 
டங்கிலும் உள்ளலைகளுமாய யாவும் 
சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிறவ 
ருக்கும், செம்மறிப்புருவையானவருச் 
கும் ஸ்தோ த்திரமும், வணக்கமும், ம௫ 
மையும், வல்லபமும், காலாகாலங்களுக் 
கும் உண்டாவதாக என்று சொல்லக் 
கேட்டேன். 

  

    

  

14. அதற்கு ரசான்கு ஜீவஜெந்துக்க 
ளும்: ஆமென் என்றன. இருபத்துகான் 
கு வயோதிகரும் தங்கள் முகங்குப்புந 
விழுந்து, சகாகால ஜீவியரை ஆராதித் 
தார்கள், 

0-ம். அதிகாரம். 

உடைக்கப்பட்ட முர்தின அற மு.த்ிராக 

ளின் விசேஷம் வருமாறு. 

1. பின்பு செம்மறிப்புருவையானவர் 
ஏழு முத்திரைகளில் ஒன்றை உடைக் 
சக் கண்டேன். அப்பொழுது நான்கு 
ஜீவஜெர்துக்களில் ஒன்று என்னைகோக் 
இ; நீ வந்து பார் என்று இடிமுழங்கெ 
ச.ச்கம்போல் சொல்லக்கேட்டேன், 

2. அப்போது ரான் சண்டதாவது : 
இதோ, ஒரு வெண்குதிரை தோன்ற, 
அதின்மேல் ஏறியிருந்தவர் ஒரு வில் 
லைப்பிடி த்திருந்கார். ௮வருக்கு ஒரு Bil 
டங் கொடுக்கப்பட்டது. gat Ogu 
சிலராய் ஜெயிக்கும்படிக்குப் புறப்பட் 

LT, 

9. மேலும் ௮வர் இரண்டாம் முத் 
திராயை உடைத்தபோத, இரண்டாம் 
ஜீவஜெந்து : நீவந்துபார் என்று சொல் 

லக்கேட்டேன். 

4. அப்பொழுது செந்நிறமான வே 
ரொரு குதிரை புறப்பட்டது; அதன் 
மேல் ஏறியிருந்தவனுக்குப் பூலோகத் 
இலிருந்து சமாதானத்தை அகற்றித்: 
தள்ளவும், ஒருவனொருவனைக் கொல் 
லும்படி (செய்யவும்) வல்லமை அளிக் 
கப்பட்டது. ஒரு பெரியபட்டயமும் 
அவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. 

  

2. வெண்குஇராயால் சுவிசேஷ ச்தைப் பிரசங்இப்பதற்கு யேசுகாதர்சுவாமி ௮னுப் 
பிய ௮ப்போஸ்தலரும் அவர்களைத் தொடர்ச் துவரும் மற்றுந்திருச்சபைக் குருக்களும் குறிக் 
சப்படுஇருர்கள். 

.. &, செந்நிறமான 
யும் குறிக்தன்ற.து, 

குதிரை உலகத்தில் நடக்கும் யுத்தங்களையும், வேத சலாபங்களை 

  

  

 



  

அருளப்பர் காட் 6-ம் ௮தி     
  

நி. பின்பு. ௮வர் மூன்றாம் முத்திரை 
(யை உடைத் தபோ ல், மூன்ரும்ஜீவஜெ 
ந்து : நீ வந்து பார் என்று சொல்லக்கே 
ட்டேன். அப்போது இதோ, ஒருகருங் 
குதிரைதோன்றினது. அதன்மேல் 
ஏ.றியிருந்கவன் ஒரு தராசைத் தன் 
கையிலே, பிடித்திருக்தான். 

6. அப்போது அந்த நான்கு ஜீவஜெர் 
அக்களின் நடுவிலிருந்து ஒரு சத்தம் 
புறப்பட்டு : ஒருபணத்துக்கு இரண்டு 
ரா.த்தல் கோ துமையென்றும், ஒருபண 

த்துக்கு Bm ராத்தல் வாற்கோதுமை 
யென்றும், திராட்சரச.த்தையும், ஒலி 
வ எண்ணெயையும் சேதப்படுத்தாதே 
யென்றும் சொல்லக்கேட்டான். 

7. பின்பு ௮வர் நான்காம் முத் 
திரையை உடைத்தபோது, கான்காம் 
ஜீவஜெந்து; நீ வந்து பார் என்று சொல் 
லும் சத்தத்தைக்கேட்டேண், 

8. அப்போது இதோ, ஒரு சோ 
சைக் குதிரைதோன்.றின.௮. அதின் 
மேல் ஏறி யிருந்தவ னுக்கு மரணம் 

என்று பெயர். பாதாளம் ௮வனைப் 
பின்சென்றது.' பட்டயத்தினாலும், 
பஞ்சத்தினாலும், சாவினாலும், பூமியின் 
அஷ்ட மிருகங்களினாலும் கொலைசெய் 
யும்படி. உலகத்தின் காற்றிசையின்மே 
லும் ௮வனுக்கு ௮இகாரம் கொடுக்கப் 
பட்டது. 

9. பின்பு அவர் ஐர்சாம் முத்தினை 
யை உடைத்தபோது, சர்வேசுரலு 
டைய வாக்கியத்தினிமித்தமும் தாங் 

கள் கொடுத்த சாட்சியினிமித்தமும்   

கொ லையுண்டவர்களுடைய pipe | 
களைப் பலிபீடத்தின்கழே கண்டேன். | 

10. அவர்கள் உரத்த சத்தமிட்டு : 
பரிசு த்தரும் ச,த்தியருமாகய அண்ட | 
வரே, தேவரீர் பூமியின்மேல் : குடியிரு 
க்கிறவர்களிடத்தில் எதுவரைக்கும் 
எங்கள் இரத்தத்தைக்குறித்து நியா 
யத்தீர்ப்புச் செய்யாமலும், பழிவாங் 
காமலும் இருப்பீர் என்று கூவிஞர்கள், 

11. அப்பொழுது அவர்களில் ஓவ 
வொருவருக்கும் ஒரு வெள்ளை ae 
கொடுக்கப்பட்ட. அன்றியும் ௮வர் 
கள் தங்களைப்போல் கொலையுண்ணப் 
போகிற தங்கள் உடனூழியரும், தல் 
கள்சகோதரருமானவர்களுடைய தொ 
கை நிறைவாகுமட்டும் இன்னங்கொ 
ஞ்சக்காலம் பொ.றுமையாயிருக்க வே 
ண்டுமென்று அவர்களுக்கு அதினிக்கப 
பட்டது. 

12. பின்பு ௮வர் ஆரும்முத்திரை யை 
உடைத்த்போது நான் கண்டதாவது : 
இதோ, பூமி மிகவும் ௮திர்ந்தது. சூரி 
யன் மயிர்க் சம்பளியைப்போல் கறுத் 
த்து. சந்திரன் முழுதும் இரத்தம்போ 
லாயிற்று. 

18. நட்சத்திரங்களும் பெருங்காற் 
SOY ௮சைக்கப்பட்ட அத்திமரம் 
தன்காய்களை உதிர்க்கிறதுபோல் வா 
ன.தஇிலிருந்து பூமியின்மேல் விழுந் 
தன. 

14. அப்பொழுது வானமானது சுர 
ட்டப்பட்ட புஸ்தகம்போல் சுருங்குப் 
போயிற்று ; மலைகள் தீவுகள்யாவும் தங் 
கள் இடம்விட்டுப் பெயாந்துபோயின, 

  

5. கருங்குதிறைாயானது அந்தந்தக் காலங்களில் தோன்றும் கடும்பஞ்சங்களாம். இரா 

ட்ச இரசத்தையும் எண்ணெயையும் சேதப்படுத்தவேண்டாம் என்பதினால், பஞ்ச காலங்க 

ளிலும் சர்வேசுரன் மனிதர்மேல் இரங்க அவர்களுக்குச் கொஞ்சம் ஆறுதலும் உதவியும் 

உண்டாகும்படி செய்வாரொன்று ௮.றிக, 

8. சோகை நிறக்குதிரை சாவுக்கு அடையாளமாகும். முக்யெமாய்ப் பஞ்சம் படை 
களுக்குப்பின் கொள்ளைநோய் உண்டாக) மனுஷர் உயிரை வதைத்துக் கொல்லுவதினால் 
இந்தக் குதலை கொள்ளைகோயால் உண்டாகும் சாவுக்கு அடையாளமாகும். 

18. நட்சத்திரம் விழந்தன :--மத். 24-ம் ௮209-ம் வசன வியாச்சியானம் காண்சு. 
   



  

  

  

ma 
  

‘15. பூமியின், ராஜாக்களும் பிரபுக் 
களும், சேஞபஇிகளும், ஜீசுவரிய 
வான்களும், பாராக்கிரமசாலிகளும், 
அடிமைகள் யாவரும், சுயாதீனர் யாவ 
ரூம் மலைகளின் குகைகளிலும் கற்பா 
றைகளுக்குள்ளும் ஒழிந்துகொண்டு, 

16. பருவதங்களையும், கற்பாறை 
களையும் நோக்கி : நீங்கள் எங்கள்மேல் 
விழுந்து, சிங்காசனத்தில் of HOHE 
இறவரூடைய முகத்திற்கும் செம்மறிப் 
புருவையானவருடைய கோபத்திற் 

சூம் எங்களை மறைத்துக்கொளளுங் 
கள், (இசை, 2-19. pene. 10-8.) 

17. இதோ, அவர்களுடைய கோ 
பாக்கினியின் மகாகாள் வந்தது; யார 
நிற்கக்கூடும்? என்ஞர்கள். 

7-ம். அதிகாரம். 

ஜீவகடவுளின் முத் இனாயிடப்பட்டவர்க 
ளுடைய தொகை வருமாறு. 

1, இவைகளுக்குப்பின்பு ஈான்கு 
தூதர்கள் பூமியின் நான்கு கோடிகளி 
லும் நின்றுகொண்டு, பூமியின் நான்கு 
காற்றுகளும் பூமியின்மேலாவன சமு 
த்திர.த்தின்மேலாவது ஒரு மரத்தின் 
மேலாவது விசா தபடிக்கு அவைகளை 

| நிறுத்திவைக்கக் கண்டேன். (சக்.0-1,) 

2. அன்றியும் ஜீவகடவுளின் முத்தி 
ஸாக் கோலையுடைய வேரொரு தூத 
ன் சூரியன் உதிக்கிற இசையிலிருக்து 
ஏறிவரக் கண்டேன். இவர் பூமியை 
யும் சமுத்திரத்தையும் சேதப்படுத்து   

வதற்கு ௮திகாரம்பெற்ற அந்த நான்கு 
தூதர்களையும்நோக்டுப் பெலத்த சத் 
தமாய்ச் சொன்னதாவது : 

3. காம் நமது சர்வேசுரனுடைய 
ஊழியக்காரரின் நெற்றிகளிலே முத்தி | 
னாயிடுகிறவராயில் பூமியையும் F (Ips 
தரத்தையும் மரங்களையும் சேதப்படு 
தீ தாதேயுங்கள் என்ளுர், (எசேக். 

9-4.) 

4. இப்போது முத்திரையிடப்பட் 
டவர்களுடைய தொகையைச் சொல் 
லக்கேட்டேன் : இஸ்ராயேல் புத்திர 
ரின் சகலகோத்திரங்களிலும் முத்தி 
மையிடப்பட்டவர்கள் லட்சத்து நாற் 
பத்து நாலாயிரம்பேர். 

5. யூதாகோத்திரத்தில் முத்திரை 

டப்பட்டவாகள் பன் On ரம், 

ரூபன்கோ த்திரத்தில் முத்திரையிடப் 

பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம். காத் 

கோத்திரத்தில் முத்ொயிடப்பட்ட 

வர்கள் பன்னீராயிரம், 

0. ௮சேர் கோத்திரத்தில் முத்தி 
ரையிடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம், 

சநெப்தலி கோத்திரத்தில் முத்திஸா 
யிடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம், ம 

னாஸ்ஸே கோத்திரத்தில் முத்திரையி 

டப்பட்டவா்கள் பன்னீசாயிரம், 
ச i) க டி ந க 2. சிமியோன் சோத்திரத்தில் முத்தி 

ராையிடப்பட்டவாகள் பன்னீராயிரம், 

லேவி கோத்திரத்தில் முத்திரையிடப் 
பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம், ஈசாக் 

கார் கோத்திரத்தில் முத்திரையிடப் 

பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம், 

  

17. உலகம் எப்படி. முடியுமென்று இறக்கப்பட்ட 6-ம் மூத் திரையால். காட்டப்படு 
610 59. இத யேசுநாதர், மத், 24-ம் ௮தி, 20-ம் வசனத்திலும், இன்னம் மற்ற இடங்களி 
லும் சொல்லப்பட்டவைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கின் ற.து. 

1. நாலு காற்றுகள் :--சுவாமி உலகத்துக்கு அனுப்புகிற கொடிய அக்இனைகள், 
இவைகளால் எவ்வித மோசமும்தெரிர் தகொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு நேரிடாதபடி.க்குச் சல 
காலம் அவைகள் நிறுத்திவைச்கப்படுிறதாகக் காண்பிக்கப்படுகிறது. (ரொம்போன்.) 

4, லட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம் என்பது கணக்கில்லாதபேர்கள் என்று அர்த்தம் 
கொள்ளும். 

7. தான் என்ற கோத்திரத்தார் ௮ஞ்ஞானத் திலே விழுக்ததினாலே மோட்சவாசி 
| சளுக்குள்ளே குதிக்கப்படவில்லை, 
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8. சாபுலோன் Gar sir ope முத் 
திரையிடப்பட்டவர்கள் பன்னீரா 
யிரம். யோசேப்பு கோத்திரத்தில் 
மூத்திராயிடப்பட்டவர்கள் பன்னீரா 
யிரம். பென்ஜமீன் கோத்திரத்தில் 
முத்திறாயிடப்பட்டவர்கள் பன்னீரா 
யிரம், 

9. இவர்களுக்குப்பின் Fae ஜாதி 
களிலும், கோத்திரங்களிலும், தேசத் 
தாரிலும், பாஷைக்காரரிலுமிருந்து வர் 
தலும், எவராலும் எண்ணக்கூடாது 

மான இரளான கூட்டமாக ஜனங்க 
சாக்கண்டேன். இவர்கள் வெண்மை 

- யான வஸ்திரந்தரித்து, தங்கள் சைக 
ளில் குருத்தோலைகளைப் பிடித்துக்கொ 
ண்டு, கிங்காசனத்தின்முன்பாகவும், 

'செம்மதிப்புருவையின் சமுகத்திலும் 
அின்ருர்கள். 

10. இவர்கள் மிகுந்த சத்தமிட்டு : 
 சிங்காசனத்இன்மேல் விற்றிருக்கிற ஈம் 
முடைய சர்வேசரனுக்கும் செம்மறிப் 
-புருவையானவருக்கும் ஜெயமங்களம் 
"உண்டாவதாக என்றுசொல்லி அப் 
பரித்தார்கள். 

11. தூதர்களெல்லாரும் சங்காசனத் 
ையும் வயோதிகர்களையும் கான்கு 
'ஜீவஜெர.துக்களையும் சூழ்க துநின்று, சிங் 
காசனத்திற்கு முன்பாக முகங்குப்புற 
விழுந்து சர்வேசாரனைக் தொழுது : 

12. மென், எங்கள் சர்வேசுர 
னுக்கு ஸ்துதியும், மூமைப்பிரதாப 
மும், ஞானமும், நன் மியறிர்த ஸ்தோத் 
இரமும், சங்கையும், வல்லமையும், பல 
மும் காலாகாலங்களுக்கும் உண்டாவ 
தாக, மென் என்முூர்கள, 

19. அப்போது வயோதிகரில் ஒரு 
வர் என்னை நோக்கி: தாய அடை 

| 

  

௮ணிர்த இவர்களயார் ? எங்கிருந்து 
வந்தவர்கள் என்று என்னைக்கேட்டார். 

14. அதற்கு நான்: என் ஆண்டவ 
னே, இதை me அறிவீர் என்க, ௮வர் 
பிரத்்இயுத்தாரமாக: இவர்கள் மிகுந்த 
உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள். 
இவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களைச் செம் 
மறிப் புருவையானவருடைய இரத்தத் 
இலே தோய்த்துவெண்மையாக்கினவர் 
கள். 

15. ஆகையால் இவர்கள் சாவேசுர 
னுடைய இிங்காசனத்திற்கு முன்பாக 
இருது இரவும் பகலும் ௮வருடைய 

ஆலய த்திலே௮வரை ச்சேனிக்கறார்கள். 
சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றி GEE peu 
ரும் இவர்களைத் தமது கூடாரத்துக 

குள் காப்பாற்றுவார், 

16. இவர்களுக்கு இனிப் பசியும் 
இல்லை, தாகமும் இல்லை ; வெயிலாவது 

உஷ்ணமாவது இவர்கள்மேல் படுவ 
துமில்லை. (இசை. 49-10.) 

17. ஏனெனில் சிங்காசனத்தின் மத் 
' தயிலிருக்கிற செம்மறிப்புருவையான 
வோ இவர்களை மேய்த்து, இவர்களை 
ஜீவஜல ஊற்றுகளுக்கு கூட்டிக்கொண் 
டு போவார். சாவேசுரன்தாமே இவர் 
களுடைய கண்களினின்று சண்ணீரால் 
லாம் துடைப்பார் என்னார். (இசை, 
95-89: காட், 91-4.) 

8-ம். அதிகாரம். 

ஏழாம் முத்திரை உடைக்கப்பட்ட தும, ஏழு 
தூதர்களுக்கு ஏழுஎக்காளங்கள் கொடுக் 
கட்பட்டதும், ஈாலுபேபர் எக்காளம் 
ஊதுவதும் வருமாறு, 

1. ௮வர் ஏழாம் முத்திரையை 
உடைத்தபோது, ஏறக்குறைய Meow 
மணிகேரமளவும் பரலோகத்தில் அமை 
தல் உண்டாயிற்று. 

  

1. இந்த அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிற காட்சியில் அர்ச். அருளப்பர் பொதுத் தர் 

வையைக் காண்டமார். 
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2. அப்போது தேவசமுகத்தில் நிற் 
கிற ஏழு தூதர்களையும் கண்டேன், 

டுக்கப்பட்டது. 

8. பின்பு வேரொரு gr serait gi, 
பொன் தூபக்கலச.த்தைக் கையில் ஏக் 

திக்கொண்டு பலிபீடத்துக்குமுன்பாக 
நின்றார். ௮ப்போது சங்காசனத்திற்கு 
மூன்பாக இருக்கிற பொற்பிடத்தின் 
மேல் சகல அர்ச்சியசஷ்டவர களுடை 
ய ஜெப காணிக்கையை ஓப்புக்கொடுக் 
கும்படி மிகுந்த தாபவர்க்கங்கள் ௮வ 
ருக்குக் கொடுக்கப்பட்டன. (சங். 
140-2.) 

4, அகையால் அர்ச்சியசிஷ்டவர்க 
ளுடைய ஜெபங்களிலிருக்து கொடுக் 

கப்பட்ட தூபவாக்கப் புகையானது 

தூதன் கையிலிருந்து சர்வேகானுச்கு 
முன்பாக எழும்பிறறு.       

3. பின்பு தூதன் அந்தத் தா பக்கல 
சத்தை எடுத்து, அதைப் பீடத்தின் 
 கெருப்பினால் நிரப்பி, பூரியிலே கொட் 
டினார். உடனே இடிகளும் முழக்கங் 
களும் மின்னல்களும் பலத்த பூமியதஇர் 

சசியும் உண்டாயின. 

0. ௮ப்போறு ஏழு எக்காளங்களை 
யுடைய OF LP BT 5" SOLO எக்கா al (LD fi 

pS DGS தங்களை அயத்தம் பண்ணி 

“ஞர்கள். 

7. அப்படியே முதல்.தாதன் எக்கா 
ப ளமதினான். ௮ப்போது இரத்தங 
| ச 2 . ச oe, . க 

, கலந்த சுல்மழையும் அக்கினியும் உண் 
டாகிப் பூமியின்மேல் கொட்டப்பட் 

அவர்களுக்கு ஏழு எக்காளங்கள் கொ. 

| 

| 

| 

| 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

| 

      
| 

  
| 

| 

| 

தீது. 

டது. ௮தினாலே. பூமியின் மூன்றிலொ 
ரூ பங்கு எரிந்துபோய், மரங்களின் மூ 
ன்றிலொருபங்கும் தீய்ந்து, பசும்புல் 
லெல்லாம் வெந்துபோயிற்று, 

8. பின்பு இரண்டாம் தாதன் எக்கா 
ளமூதினான். : ௮ப்போது பெரிய எரி 
மலைபோன்றதொன்று சமுத்திர த்திலே 
போடப்பட்டது. உடனே சமுத்திர 
தில் மூன்றிலொருபங்கு இரத்தமாய்ப் 
போக, 

9. சமுத்திரத்திலுள்ள ஜீவஜெர்துக் 
களில் மூன்றிலொருபங்கு மடிந்து, கப் 
பல்களிலும் மூன்றிலொரு பங்கு சேத 

மாயிற்று, 

10. மான்ரும் தாதன் எக்காளஞூதி 
(னான். அப்போது ஒரு பெரிய ஈட் 
சத்திரம் தீவட்டியைப்போல் எரிந்து 
வான தீதினின்று விழுந்தது. ௮து ஆறு 

களில் மன்றி லொருபங்கன்மேலும் 
Bem நறுகளின் மேலும் விழுந்தது. 

11. அர்த ஈட்சத்திர த்திற்கு. எட்டி 
சன்று பெயா, அகையால் தண்ணீரில் 

௪ = . 8 ச ௩ ௩ 

மூன்றிலொருபாகம் எட்டியைப்போல் 

கசப்பாயிற்று, அப்படிக் சுசப்பான 

தண்ணீரினால் மனிதரில் ௮நேகர் மாண் 
மிப னார்கள். 

12. நான்காம் தூதன் எக்காளமூஇ 

னான். அப்போது சூரியனில் மூன்றி 

லொரு பங்கும், சர்தஇரனில் மூன்றி 

| லொருபங்கும், நட்ச த.இரங்களில் மூன் 

_றிலொரு பங்கும் அடிபட்டு, ௮ததுக 
ளில் மூன்றிலொரு பங்கு இருளடைக் 

பகலிலே மூன்றிலொரு பங்கும் 
இராவிலே மூன்றிலொரு பங்கும் ஒளி 

ர் ° [5 ௩ . 

யு றுப ௦ பாயிற்று. 

  “70. இதில் சொல்வப்பட்ட கட்சத்திசம் தேவரீதிக்கோயத்தை நிறைவேத்தவதத் 
குக் குறிக்கப்பட்ட ஒரு சம்மனசாயிருக்கலாம், 

(இரொாம்போன்.) மாயிருக்கலாம். 

11. 

வாயிற்றென்று அர்த்தமாம். (கிராம்போன்,) 

அல்ல ௪ ௫. ருவகமான ஒரு எரி நட்சத்திர 

தண்ணீர் சசப்பாயிற்று என்பது சண்ணீர் செட்டு, கொள்ளைகநோய்க்கு ஏது 

  வெள ணன 

     



|   
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18. பின்பு வானத்தின் மத்தியில் 
ஒரு கமுகு பறந்துவரக் சண்டேன். 
௮௮ பேரொலியிட்டு : எக்காளமூதப் 
போற மற்ற மூன்று தூதர்களுடைய 
எக்காள ச,த்தங்களினால் பூமியில் குடி 
யிருக்கிறவர்களுக்குக் கேடு ஓயோ ! 
ஐயோ ! ஐயோ ! என்று சொல்லக்கே 
ட்டேன், 

9-ம். அதிகாரம். 

OES தூதன் TESTO LPS y பாதாளக்குழி 
இறக்கப்பட்டு, விட்டில்கள் புறப்பட்ட 
தும்; YD Si FOOT CTE STO Cp F Bee 
சீ படையோடு கான்குதூதர் அவிழ்த்து 
விடப்பட்ட தம் வருமாறு. 

1. பின்பு Migr gi Zor organ 
ளமூதினான். அப்போது வானத்திலி 
ருந்து ஒரு நட்சத்திரம் பூமியின்மேல் 
விழுந்ததைக் கண்டேன். அவனுக்குப் 

பாதாளக்குழியின் திறவுகோல் கொடுக் 
கப்பட்டது. 

2. ௮வன் பாதாளக் குழியைத் இற 
ந்கான். உடனே பெருஞ்சூளையின் பு 
கையைப்போல் அர்தக் குழியிலிருந்து 
புகை எழும்பிற்று, அந்தக் குழியின் 
புகையினாலே சூரியனும் ஆகாயமும் 
இருண்டுபோனது. 

2. அந்தக் குழியின் புகையிலிருந்து 
விட்டில்கள் புறப்பட்டுப் பூமியின்மேல் 

வந்தன. பூமியிலுள்ள தேள்களுக்கு 
எவ்வித வல்லமையுண்டோ, ௮வ்வித 

வல்லமை அ௮வைகளுக்குக் கொடுக்கப் 

பட்டத. 

4, தங்கள் நெற்றிகளில் சாவேசுர 
னுடைய முத்திரையில்லாத மனுஷரை 
மாத்திரம் அ வைகள் சேகப்படுத்தலா 
மேயொழிய மற்றப்படி பூமியிலுள்ள         ப 

புல்லையாவது, பச்சையையாவது, மர | 
SO GUT AG) ஒன்றையும் சேதப்படுத 
தலாகாகென்று ௮வைகளுக்குக் சட்ட 
காயிடப்பட்டது. 

9. அன்றியும் ௮வர்ககாக் கொலை 
செய்யும்படிக்கு அவைகளுக்கு உத்தர 
வு கொடுக்கப்படாமல், ஜந்து மாதம் 
வாக்கும் அவர்களை உபாதிப்பதற்கு 
உத்தரவுகொடுக்கப்பட்டது. அவை 
கள் செய்யும் உபாதை கேள் கொட்டி 
னால் மனுஷருக்கு உண்டாகும் உபா 
தைக்கு ஓப்பாயிருந்த.து, 

0. அ௮ர்மாட்களில் மனுஷர்கள் சா 
வைத் தேடுவார்கள் ; ஆயினும் ௮தைக் 

சாகவேண்டுமெ 
ன்று அசைப்படுவார்கள், சாவு 40, | 

ஊளை விட்டோடிப்போம். (இசை, 2 

ஓசை, 10-8; லூக். 28-30.) 

2”. அந்த விட்டில்களின் உருவம் யு 
தீதத்துக்கு ஆயத்தமான குதிரைகளைப் 
போலிருந்தது. அவைகளுடைய தலை 
களின்மேல் பொன்மயமான இரீடம் 

போன்றவைகள் இருந்தன. அவைக 
ளின் முகங்கள் மனுஷருடைய முகங் 
களைப்போலிருந்கன. (ஞானா, 16-9: 
ஜோ. 2-4.) 

8. அவைகளுடைய கூந்தல் ஸ்திரீ ் 

களுடைய கூந்தல்போலவும், அவைக : 

ளின் பற்கள் இங்கங்களின் பற்களைப் ' 

போலவும் இருந்சன, | 

சாணமாட்டார்கள். 

  
0. அன்றியும் இருப்புக் கவசங்கக£ 

ப்போல் மார்க்கவசங்கள் ௮வைகளுக் 
கு இருந்தன. அவைகளுடைய சிற 
குகளின் இரைச்சல் யுத்தத்துக்கு ஒடு 
இற அ௮கேகங் குதிமாரதங்களின் இ 
னாச்சலுக்கு ஓப்பாயிருந்கது. 

  

13. இதில் சொல்லப்பட்ட கழுகு சேவதாதனுக்கு அடையாளமாகும். 
குப் பிரதிகளில் கமுகு என்பதற்குப் பதிலாய் தேவதாசன் என்றே சொல்லியிருக்க து. 

Fev Crs     
1. வானத்திலிருந்து விழுந்த நட்சத்திரம் என்பது கெட்டுப்போன சம்மனசுகளை 

'களையும், வேதத்தில் சிறந்து விளங்கு, பின்பு கவறிசக் கெட்டுப்போன போதகர்களையும் 
குதிச்ெெசென்கலாம்.. 

அபக இ



076. அருளப்பர் காட்சி 9-ம் அதிகாசம். 
  

10. அன்றியும், அவைகள் தேள்களி | யிரம் தரம் பதினாயிரமாயிருக்தது. ௮ 
ன் வால்களுக்கு ஒப்பான வால்களை | வைகளின் கொகையைச் சொல்லக் 
யும், ௮ற்த வால்களில் கொடுக்குகளை | கேட்டேன். 
யும் கொண்டிருக்கன. இந்து மாதம் 
வரையில் மணிசமைச் சேகப்படுத்தும் ட் 17. குதிரை களையும் அவைகளின் 
படி அவைகளுக்கு ௮திகாரமிருந்தது. | மல அிபிருந்தவா் களையும் கான். தரி 

11. பாதாள தூதன் ௮வைகளுக்கு சனத்தில்கண்ட ட் Nn: ் க்தி 
ராஜாவாயிருக்கான். அவனுக்கு எபி 4 இழ, ge "iD n 
மோய பாஷையில் ௮பக்கோன் என்றும், Se m களில் ப ர நப் ae 

. , ’ ர க் றி i Ol. ? 

கிரோக்குப் பாஷையில் அப்பொல்லி நக்கின Oe தட விக்க 
யோன் என்றும், லத்தன் பாஷையில் ( ‘ களிலி மன 
எக்ஸ்தொமினான்ஸ் (௪ங்காமன்) என் Set OE NE ONO GOB! AS 

ப பெயர் இனியும் புகையும் கர்தகழும் புறப்பட் 
பய. றும் பெ டது, |   12. அப்படியே முதல் மேடு கடந்து 

போயிற்று, தற்குப் பின் இன்னும் 
று ner OQ) 6 ௮ 

. இரண்டுகேடுகள், இதோ, வருகின்றது. 

13. ஆரும் தாூகன் எக்காயாமூதி 

(னான். அப்போது கேவ சமுகததுக்கு 
முன்பாக இருக்கிற பொற்பிடத்தின் 
'நான்கு கொம்புகளிலுமிருஈது ஒரு | 19, அ௮ச்தக் குதிரைகளின் வல்லமை 

"கூரல் சத்தம் புறப்படக் கேட்டேன். | அவைகளின் வாயிலேயும் வால்களிலே 

14, அது எக்காளத்தைப் பிடி.த்இிரு (பும் இருக்கின்றது, பாம்புகளுக்கு ஓப் 
ந்த அரும் தூதனை நோக்கி: எபிராத் பாயிருந்த அவைகளின் வால்கள் தலை 
தென்னும் பெரிய ஈதியோரத்தில் கட் சுளை உடையவைகளாயிருக்கன. அவை 
"டப்பட்டிருக்கற கான்கு தூதர்களையும் சாலே மோசஞ்செய்கின்றன. 

ிவிழ்த்துவிடு என்றது. 

[8. அவைகளுடைய வாய்களிலிருந் 
௮) புறப்பட்ட அக்கினி, புகை, ௪ந்தக 

மாகிய இம்மூன்று வாகைகளாலும் ம 
னுஷரில் மமன்றிலொரு பங்கு கொல்ல 
ப்பட்டார்ளள்   

20, ஆயினும் ௮ந்த வாதைசனால் 
கொல்லப்படாத மற்ற மனுஷர்கள் பே 
ய்களையும் பொன் வெள்ளி செம்பு 

Lo. அப்படியே மனிதர்களில் மூன்றி 
Oar பங்கைக் கொல்லவேண்டிய 

. நாழிகைக்கும் நாளுக்கும் மாதத்துக் கல் மரம் என்பவைகளால் செய்யப் 
GO MORPIBDIGS ஆய்குகுமா க்கப்ப பட்டவைசராம் காணவும் கேட்கவும் 
MAGUS APA சான்று தாதாகனா2 நடக்கவும் மாட்டா கவைசளுமான விக் 

-அவிழ்த் அவிடப்பட்டார்கள். (காட். கிரகங்களையும் வணங்கா தபடிக்குத் 
10-14) தாங்கள் கையால் செய்க கிரியைகளை 

| 16. குதிரைச் சேனைகளாயய இரா |; விட்டுத் தவம்புரியவுமில்லை ; (உபாக, 
 ணுவங்களின் தொகையோ இருபதினா | 92-17; சக். 95-45.) 

        
  

! 13. நான்த கோம்புகள் பழைய ஏர்பாட்டில் மோயீசன் செய்த பலிபீடத்தின் 
நான்கு மூலைகளிலும் தெய்வ வல்லபத்துக்கு அடையாளமாகவும், ஜெபத்துக்கும் பலிகளுக் 
குமுள்ள வல்லமைக்கு ௮டையாளமாகவும் ரான்கு கொம்புகளைச் செய்துவைத்திருந்தார். 
அர்ச். அருளப்பர் காட்சியில் கண்ட பீடம் ௮ந்தப் பீடத்தின் சாயலாயிருர்த.து. 

| 16. இருபதினாயிரர்தரம் பதினாயிரம் என்பது இருபது கோடியாகும். 
17. இவ்விடத்தில் கண்டிருக்க வர்ணிப்புகளை வார்த்தைக்கு வார்த்தையாக எடு 

தீது வியாகயொனம் பண்ணுவது கூடாத காரியமென்று ௮தியவும். (ரொம்போன்,) ,   

  

   



  

  

அருளப்பர்: காட்ச 10-ம் அதிகாசம். 
  

21. தங்கள் சொலைபாதசக்களையும், 
தங்கள் பில்லி ரூனியங்களையும், தங்கள் 
காம நடக்கைகளையும், தங்கள் களவுக 

ளையும் விட்டுத் தவம்புரியவுமில்லை. 

10-ம். அதிகாரம். 

மகா வல்லமையுள்ள ஒரு தாதன் ஒரு புஸ்௪ 

கச்தை விழுங்கச் சொல்லி அருளப்பரு 

ச்குச் கொடுக்கிரூர். 

1. பின்பு மேகத்தை நுடையாக 
அணிந்த பராக்கரமமுள்ள ஒரு தூத 

ன் வானத்திலிருந்து இறங்கிவரக் கண் 
டன், ௮வருடைய சிரசின்மேல் வா 

னவில் இருக்கது, அவருடைய முகம் 
சூரியனைப்போ லவும் அவருடைய கால் 

கள அக்கினி ஸ் கம்பம்போலவும் இரு 

ந்கன. 

2. அவர் தம்முடைய கையிலே ஒரு 

சிறு புஸ்ககத்தைகத் இறந்துவைத்இருக் 
தார். HUT தமது வலது பாதத்கைச் 

சமுத்தாத்தின்மேலும், இடது பாகத் 
கைப் பூமிபின்மேலும் வைத்து, 

். சங்கம் கர்ச்சக்கிறதுபோல் மகா 

சத்தமாய்க் கூப்பிட்டார். ௮வரா் கூப் 
பிட்டவுடனே ஏழு இடிகளும் ௮திர்க 

அ முழங்கின. 

4. அவ்வேழு இடிகளும் அதரந்து 
முழங்கனபோது கான் எழுதவேண்டு 
மென்திருந்தேன். அப்போது வானத் 
இலிருந்து ஓர் சத்தம் உண்டாகி : ௮வ 
வேழு இடி. முழக்கங்கள் சொன்னவை 
களை நீ எழுதாமல், முத்தியாயிட்டுக் 

  

  

கொள் என்று என்னைநோக்கச் சொல் 
லக் கேட்டேன். 

5. சமுத்திரத்தின் மேலும் பூமியின் 
மேலும் நிற்கிறதாக நான் கண்ட தூத 
ன் தன் சையை வானத்தை நோக்கி 
உயர்த்தி, (தனி. 12-7.) 

0. வானத்தையும், அதிலுள்ள வைக 
சையும், பூமியையும் அதிலுள்ள வைகளை 
பும், சமுத்திர.த்தையும் அதிலுள்ளவை 
களையும் சாஷ்டி.க்கவரும், சதாகால ஜீ 
வியருமாயிருக்கிறவர் பேரால் அணை 
(பிட்டு: இனிச் காலமென்பது இராது. 

7. அனாலும் சர்வேசுரன் கம்முடை 
ய ஊழியராயெ தீர்க்ககரிசிகளைக்கொ 
ண்டு அறிவித்கபடியே, ஏழாம் தூதன் 

எக்காளமூ£தி, தன்னுடைய சத்தம் 
முழங்கப்பண் ணும் நாளிலே தேவரகச) 
யம் நிறைவேறும் என்ளார். 

5. வான த்திலிருக் து உண்டான சத் 

கம் மீண்டும் என்னுடனே பேடு: நீ 
போய், சமுத்திரத்தின்பேலும் பூமி 

யின்மேலும் நிற்கிற அந்தத் தனு 
டைய கையிலே திறந்திருக்க புஸ்த 
கத்கை வாங்கிக்கொள் என்று சொல் 
லக்கேட்டு, 

0. கான் அந்தத் தூதனிடத்திலே 
போய்: அந்தப் புஸ்தகத்தை எனச் 
குக்தாரும் என்று கேட்டேன். அதற் 
கு௮ வா்: நீ இர்தப்புஸ் சுகத்தை வாங்கி 
விழுங்கு. இது உன் வயிற்றுக்குக் க௪ப் | 
பாயிருக்கும், ஆயினும் உன்வாயக்குத் 
தேனைட்போல் மதுரமாயிருக்கும் என் 
றார். (எசே. 8.1.) 
  

4. ழத்திரையீடு :— Ore Quon வைத்துச்கொள். 

0 இனிக் காலமீராது?--யூதர்கள் ஒரு இராச்சியமாகவும், ஜனமாகவும் இருக்கமாட்டா 

ர்களென்றும், அவர்களுடைய வேதத் துக்குப் பதிலாய் யேசுகாசர்சுவாமி புதிய ஏற்பாடா 

இய மெய்யான வேதத்சை ஸ்தாபிப்பாசொன்றம் அர்த்தமாம். . 

9, புஸ்தகத்தை வாங்கி விழங்து ₹:--புஸ்தகத்திலுள்ள யாவையும் serie + shed 
ந்.ஐகொள் என்பதாம். 
  

   



  

678 அருளப்பர் காட்சி 11-ம் அதிகாரம். 
அவ்வி ஒக,   

10. கான் அர்தப் புஸ்தகத்தைத் 
தூதனுடைய கையிலிருந்து வாங்க 
௮தை விழுங்கினேன். அது என் வாய் 
க்குத்ததனைப்போல் மதுரமாயிருந்த.து. 
ரான் அதை விழுங்கினவடனே என் 
வயிறு சு௪சப்பாயிற்று, 

11. ௮ப்பொழுது ௮வர் என்னைகோ 
க்கி : நீ மறுபடியும் ௮ரே௧க ஜனங்களை 

யும், ஜாதிகளையும், பாலைக்காரர்ககா 
யும், ராஜாக்களையங்குறித்துச் தர்க்க 
தரிசனஞ்சொல்லவேண்டும் என்ளுர்.   11-ம். அதிகாரம். 

। சேவாலயச்தின் அளவும், இருசாட்சிகள் 

தீர்க்ககரிசனஞ்சொல்வதும், மிருகம். 

'  : அவர்களைக் கொன்றும், அவர்கள் உயி 

ரோடெழுதந்திருக்றெ தும் வருமாறு. 

| , 
1. பின்பு ஊன்றுகோலுக்கு ஒப்பா 

ன ஒரு ௮ளவுகோல் என் கையில் 
கொடுக்கப்பட, என்னைநோக்கிச்சொல் 

। லப்பட்டகாவது : நீ எழுந்து, சர்வே 

| சுசனுடைய அலயத்தையும், பலிபீடத் 
தையும், ௮தில் அராகனைசெய்கிறவர்க 

. we த 
சேயும் அளந்துபார். (எசே, 40-3.) 

2. ஆலயத்துக்குப் புறம்பேயிருக்கிற 
ஆசார முற்றத்தை அ௮ளக்காமல் புறம்: 
பாக்கிப்போடு; ஏனெனில் அது புற 
ஜாதியாருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. 
பரிசுத்த ஈகரத்தை அவர்கள் காற்பத் 
இரண்டுமா தமளவும் மிதிப்பார்கள். 

3. அப்போது என்னுடைய இரண் 
டு சாட்சிகளும் கம்பளியணிந்தவா்க 

ளாய் அயிரத்திருழாற்தறுபது காளள 
வும் தீர்க்ககரிசனஞ் சொல்லும்படி. ௮வ 
ர்களுக்கு வரங்கொடுப்பேன். அவர்க 
ம் ௮ப்படியே செய்வார்கள். 

  
| 4, பூலோகத்தில் ஆண்டவருடைய 
| சமுகத்தில் நிற்கிற இரண்டு ஒலிவ மரங் 
களும், இரண்டு குத்துவிளக்குகளும் 
இவர்களே. (சக். 4-1.) 

5. ஒருவன் அவர்களுக்குப் பொல் 
லாங்குசெய்ய நினைத்தால், அவர்கள் 
வாயிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு, 
அவர்களுடைய சத்துருக்களைப் பட் 

சிக்கும், அவர்களுக்குப் பொல்லாங்கு 
செய்ய நினைக்கிற எவனும் இவ்வித 
மாய்க் கொல்லப்பட வேண்டியதா மே,   

eee en ப வசு ஓம சத்வம் ROR a ec யய sp ee a apt ய | லவ அ பட கனவு, 
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10. என் வயிறு கசப்பாயிற்று :--இக்சச் நீர்க்கசரிசன த்தில் யூகருடைய அழிவும் 
| கறீஸ்து வேசத்இன் உயர்வும் குறிக்கப்பட்டிருர்ககால், அர்ச். அருளப்பர் யூகனாயெமட்டும் 
| சஸ்இப்பட்டதுச்கு அடையாளமாக அவர் வயிறு சசப்பாயிற்றென்றும், இறீஸ் துவனாகியமட் 

டும் ௮வருடை.ய சந்சோஷுச்தைச் காட்ட அவருடைய வாய்க்குக் சேன்போல் மத.ரமாயிரு 

அளவுகோல் என்பதறகு மூலபாஷையில் வைச்திருக்கிற வார்த்தையை உள்ளபடி 
' மொழிபெயர்த்தால், காணல் குச்சி என்கவேண்டும். சாணல் குச்சி இயல்பாய் நேராகவும், 
| இலேசாகவும் இருப்பதினால் பூர்வீகத்திலே காணல் குச்சியை ௮ளவுகோலாகப் பிரயோூப் 
' பார்கள், அகையால் ௮ளவுகோலென்று மொழிபெயர்ச்கப்பட்டது. 
| 

| 4, இந்தஅஇசார முழுவதும் உலக முடியுங்காலத்தில் மகாத் துமாக்களாகய ஏனோக, 
। எலியாஸ் என்பவர்கள் வருவதைப்பற்றியும், அர். சக்காலச்.தில் உலகச்தில் தோன்றும் ௮ந் 
| இக்சறீஸ் தவுச்கு விரோசமாய் இவர்கள் வேசுச்சைப் பிரசங்குத் த, இறீஸ் துவர்களை உறு 
| இப்படுத்தி, யூசர்களை மனர்இருப்பிக் கடைசியாய் அக்.இக்கிறீஸ் துவினால் வே,சசாட்சிகளா 
ws கசொல்லப்படுவதைப்பற்றியும் விவரிச்ன்றது. (இராம்போன்,) . 

5-6. இந்த வசனங்களில் அவர்கள் வாயிலிருர்து மெய்யான ௮ச்கினி புறப்படுமெ 
[ன்று அர்த் தமல்ல, ஆனால் அவர்களுக்கு அற்புசங்களைச் செய்ய உண்டான வல்லபத்தைக் 
| சாட்ட இவைகள் உருவகமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கன் றன.    



  

அருளப்பர் காட்சி 11-ம் அதிகாரம். 
  

0. அவர்கள் இர்க்கதரிசனஞ்சொல் 
லிவருறெ நாட்களிலே . மழைபெய்யா 
தபடிக்கு வானத்தை அடைக்க அவர் 
களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. அவர்க 
ளுக்கு இஷ்டமானபோ தெல்லாம் தண் 
ணீரை இரத்தமாக மாறவும், பூமியை 
எவ்வித உபாதைகளாலும் உபாதிக்க 
வும் ௮வர்களுக்கு ௮இகாரமுண்டு. 

7. வர்கள் தங்கள் சாட்சியஞ் 
சொல்லி முடித்தபின்பு பாதாள த்திலி 
ருக்து ஏறிவருகற மிருகம் அவர்களோ 
டே யுத்தம்பண்ணி, அவர்களை ஜெயித் 

த அவர்களைக் கொன்றுபோடும். 
(காட்சி. 17-8.) 

8. அவர்களுடைய உடல்கள் மகா 
Kar Sa et af விஇிபிலே கிடக்கும். அந்த 
நகரம் சொதோமா என்றும், எஜிப்து 
என்றும் ஞானார்த்தமாய்ச் சொல்லப் 
படும். ௮திலே அவர்களுடைய கர்த்த 
ரூம் சிலுவையிலே அறையுண்டார். 

09. அந்தந்தக் கோத்திரங்களையும், 
ஜனங்களையும், பாஷைக்காரணாயும், ஜா 

இகளையும் சோந்த ஜனங்கள் மூன்றா 
நாளளவாக அவர்களுடைய உடல்க 

ளைப் பார்ப்பார்கள். அவாகளுடைய 

உடல்களைக் கல்லறைகளிலே வைக்க 

வொட்டார்கள். 

10. இவ்விரண்டு தீர்க்கதரிசிகளும் 

பூமியின் குடிகளை வேதனைப்படுத் தின 
இனால், அவர்கள் நிமித்தம் பூமியில் 
குடியிருக்கிறவாகள் சந்தோஷப்பட்டுக் 
களிகூர்ந்து, ஒருவருக்கொருவர் வெகு 

| மகளை அனுப்புவார்கள். 

  
11. மூன்றரை காசைக்குப்பிறகு சர் 

வேசுரனிடத்திலிருர்து ஜீவாத்துமம் 
அவர்களுக்குள் பிரவேசித்தது. உட 
னே அவர்கள் காலூன்றி நிற்க, ௮வர் 

| களைக் கண்டவர்களுக்கு மகா இகிலு 
ண்டாயிற்று. 

12. அன்றியும் : இங்கே ஏ aur jms 
ளென்று று வானத்திலிருந்து கற்களுக்கு       

உண்டான சத்தத்தை அவர்கள் - கே 
ட்டு, மேகத்தில் ஏறி வானத்துக்குப் 
போனார்கள். அவர்களுடைய சத்து 
ருக்களும் அவர்களைக் கண்டார்கள்... 

13. iC a0 g Bo) பூமி மிகவும் ௮திர் 
ந்தது. அந்த ஈகாத்தில் பத்திலொரு 
பாகம் இடிந்துவிழுந்தது, பூமியின் 

அதிர்ச்சியால் மனிதர்களில் ஏழாயிரம் 
போ் மடிந்தார்கள். மீதியானவர்கள் 
பயமடைந்து, பரமதேவனை மகிமைப் 
படுத்தினார்கள். 

14. இரண்டாங்கேடு முடிந்துபோ 
யிற்று. இதோ, மூன்ருங்கேடு சக்கி 
ரத்தில் வரப்போடுறது. 

15. ஏழாம் தூதன் எக்காளமூதி 
னான். அ௮ப்போ௮ வானத்திலே, கெம் 
பீரத் தொனிகள் உண்டாகி : இவ்வுல 
க இராச்சியம் ஈம்முடைய ௮ண்டவ்ரு 
க்கும் ௮வருடைய கிறீஸ்துவுக்கும் 

சொந்தமாயிற்று, வர் HOUT FHM 
லங்களிலும் அரசாளுவார், ஆமென் 
என்று சப்திதக.தூ. 

10. அப்பொழுது சாவேசுரனுடைய 
சமுகத்திலே தங்கள் ஆசனங்களில்உட் 
கார்ந்திருந்த இருபத்துசான்குவயோதி 
கரும் முகங்குப்புற விழுந்து : 

17. இருக்கிறவரும், இருந்தவரும், 
இனிவருபவருமாகிய சாவவல்லமை 
புள்ள கர்த்தராகிய சர்வேசுரா, உம் 

மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஏனெனில் 
தேவரீர் உமது மகா வல்லமையைக் 
கொண்டு அ௮ரசாட்சிசெய்கறீர். 

18. ஜனங்கள் கோபங்கொண்டார் 

கள ; ௮தினாலே உமது முனிவுண்டாயி 
ற்று. மரித்தோரை நடுத்தீர்க்கவும், 
திர்க்கதரிசிகளாகிய உம்முடைய ஊழி 
யருக்கும், பரிசுத்தவான்களுக்கும், 
உமது காமத்துக்குப் பயப்படுகிறவர்க 
ளாகிய சிறியோர் பெரியோர்களுக்கும் 
சம்பா வனையளிக்கவும், பூமியைச் கெடு 
த்தவர்களை நிர்மூலமாக்கவும் காலம் 
வந்ததென்று சொல்லிச் சாவேசுரனை 
நமஸ்கரித்தார்கள். 

      இவ வைகலைவடிமை க வைவைய பம எவ்வி 
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19, அப்போது பரலோகத்திலே சர் | வது : ஏழுதலைகளையும், பத்.துக்கொம்பு 
வேசுரனுடைய அலயம் தஇறக்கப்பட் | களையுமுடைய சிவப்பான ஒரு பெரிய 
டது, அவருடைய அலயத்திலே ௮வ | பறவைகநாகம் தோன்றினது. ௮தின் 
முடைய உடன்படிக்கைப்பெட்டகம் | தலைகளின்மேல் ஏழு முடிகளிருந்தன. 

கசான்றினது. உடனே மின்னல்களும், ் 
குமுறல்களும், பூமியதஇர்ச்சியும் பெருங் 4. அதின் வால் வானத்தின் ஈட்சத் 
கல்மழையும் உண்டாயிற்று. திரங்களில் மூன்றிலொருபங்கை இழு 

தீ.து, அவைகளைப் பூமியிலே விழத்தள் 

12-ம். அதிகாரம். ளிற்று, பிரசவ வேதனைப்படுகிற அந்த 
ஸ்ரீ பிள்சாபெ டனே, ௮வ 

"குரியனை ஆடையாக அணிந்த ஒர்ஸ்.திரீயின் ய பின்காயை விழுங்பெபோடும், 
காட்சியும், அவளைக் அன்பப்படுத் தின டிக்கு அந்தப் பறவைகாகம் அவளுக்கு 

பறவைகாகமும், முன்பாக நின் றுகொண்டிருந்தது. 

1. அன்றியும் வானத்திலே ஒரு 
பெரிய ௮டையாளம் காணப்பட்டது ; 
அ௮.தாவது : ஒரு ஸ்இரீ சூரியனை ஆடை 
யாக அணிக்திருந்தாள். அவளுடைய 
LIT SHSM TE ID சந்திரனும், ௮வளு 
டைய சிரசின்மேல் பன்னிரு ஈட்சத்தி 
ரங்களுள்ள ஓர் கரடமும் இருந்தது. 

ம. சகல ஜனங்களையும் இருப்புக்கோ 
லால் அரசாட்சிசெய்யும் ௮ண்குழர் 
தையை அவள் பெற்றாள். அவளு 
டைய பிள்கா சர்வேசுரனிடத்திற்கும், 
அவருடைய சிங்காசனத்திற்கும் எடுத் 
துக்கொள்ளப்பட்டது, 

2. அவள் கர்ப்பவதியாயிருந்து, பிர ௨ அந்த ஸ்திரியானவள் OU CO) BT 
சவ வேதனையடைந்து, குழநர்தைபெ தச்ச ஓடி.ப்போனாள். அங்கே ஆயிரத் 
றும்படி ௮ம்பாயப்பட்டு அலறினாள். Boar evs காளளவும் அவளைப் 

போஷிக்கும்படி சர்வேகரன் ௮வளுக் | 
9. அப்போது வானத்தில் வேறொரு | கு 6 ஓரிடம் ஆயத்தம்பண்ணி வைத்தி 

அடையாளம் காணப்பட்டது; அதா | ருந்தார்.   
1. இந்த அதிகாரத்தில் சோபன சிறப்போடு வர்ணிக்சப்பட்டிருக்கற ஸ்திரீ திவ்விய 

கர்த்சராெ யேசுகாதரைப் பெற்றெடுத்த பரம காயகிதொான் என்று அர்ச், அகுஸ்தீன்) இர 
கோரியார் முதலியவர்கள்: நிச்சயித் திருக்கிறார்கள். இந்த ஆச்சரியத் துக்குரிய ௮ண்டவள் 
அடைந்த ஞானத்துக்கு அடையாளமாய்ச் சூரியனை ஆடையாக அணிக் திருக்கறெதாகவும், 
அவளுடைய மாருத தயாளத்துக்கு அடையாளமாகச் சந்திரனைப் பாகத் தின&ழ் Jas H 
ருக்தெதாகவும், இஸ்ராயேல் பன்னிரு கோத்திரத்தாராலும், பன்னிரு ௮ப்போஸ்தலரா 
லும் குதிக்கப்பட்ட இருச்சபையான து அவருடைய மஇமையென்பகதற்கு அடையாளமாக 
௮வள் பன்னிரு நட்சத்திரங்களைக் இரீடமாகச் சூடியிருப்ப தாகவும் அர்ச். அராளப்பருக்குச் 
காட்டியில் காண்பிக்கப்பட்டது. இன்னும் இந்த ஆண்டவள் திருச்சபைக்கு உருவகமாயி 
ருக்இறாள். அவள் கர்ப்பவாசைப்படுவது இறீஸ் துவர்கள் உள்ளத்தில் யேசுகாதர்மேலுள்ள 
பத்தி விசுவாசத்தைப் பிறப்பித்து, ஸ்.இரப்படுத் Pas PGS திருசசபையான து படும் அரும் 
பிரயாசைக்கு அடையாளமாம். அவளைப் பறவைகாகம் பகைத்துக் கெடுக்கத். Cs@a gi, 
அவள் ௮,தற்கு எட்டாத துலையில் ஓங்கச் Fi Caisse போஷஷிச்சப்படுவ தம், இருச்சபை 
யானது வேதவிரோ இகளால் பசைக்கப்படுவதற்கும், தேவ௫ிருபையால் காப்பாற்றப்பட்டு 
வெற்தியடைவதற்கும் அடையாளமாம், 

3. பறவைநாகம் என்பது சாத்தான். ௮இன் சிவர்த நிறம் மனுஷருடைய இரச்ச 
தீதைச் சிர தவசற்கு ௮,சற்குள்ள கொடிய ஆசை, ஏழு தலைகளும் பத்.து கொம்புகளும், 

  

அதின் தந்திர யோசனைகளும், கெடுதி செய்வதற்கு ௮,ற்குள்ள வல்லமையுமாம்.  
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7 அன்றியும் லானத்திலே ஒருபெரிய 
யு,ச்,சம் உண்டாயிந்று. மிக்சயேலும் 
அவருடைய தூதர்களும் பறவைகாக 
ததோடே யுத்தஞ்செய்தார்கள். பற 
வைகாகமும் அவனுடைய தூதரக 
ளும் யுத்தஞ்செய்தார்கள். 

8. அவர்கள் ஜெயங்கொள்ளவும் இல் 
லை, வானத்திலே அவர்களிருக்த இடம் 
௮துமுசல் காணப்படவும் இல்லை. 

9. அப்படியே ஆதிசர்ப்பமாகிய 
அந்தப் பெரிய பறவைகாகம் வெளியே 
தள்ளப்பட்டது. அதற்குப் பேய் என் 
றும், சாத்தான் என்றும் பெயர், அது 

பூமியிலே விழ க்கள்ளப்பட்டது. அத் 

தகோடேகூட அதின் தூதர்களும் தள் 
ளப்பட்டார்கள். 

10. ௮ப்பொழுது வானத்திலே ஒரு 
பெருஞ்ச த்தமுண்டா௫ ; இப்பொழு து 
இரட்டுப்பும், வல்லமையும், நமது சர் 
வேசுரனுடைய இராச்சுியமும், ௮வரு 
டைய இறீஸ்துவின் ௮இிகாரமும் உண் 
டாயிருக்கிறது. இரவும் பகலும் ஈம் 
முடைய சர்வேசுரனுக்குமுன்பாக நம் 
முடைய சகோதாருக்கு விரோதியாய் 
அவர்கள்மேல் குற்றஞ்சாட்டிக்கொண் 
டிருந்கவன் கள்ளுண்டுபோனான். 

11. அவர்கள் தாங்கள் செத்தாலும் 
1 சரி, உயிரைப் பாரோம் என்று, செம்ம 
றிப்புருவையின் இரத்தத்தைக்கொண் 
டும் தங்கள் சாட்சியத்தின் வாக்கியத் 
தைக்கொண்டும் ௮தை ஜெயித்தார் 
கள், 

12. ஆகையால் பரலோகங்களே, ௮௧ 
மூழுங்கள் ; அவைகளில் வ௫ிக்றெவர் 
களே, ௮கமகிழுங்கள், பூமிக்கும் சமுத் 
தரத்துக்கும் ஐயோ கேடு! இதோ,     

பசாசானவன் தனக்குச் சொற்பக்கால 
மாத்திரம் உண்டென்று அறிந்து, மி 
5 ஆங்காரங்கொண்டவனாய் ௨. னிட 
த்தில் இறக்கியிருக்கறான் என்று சொ 
ல்லக் கேட்டேன், 

13. பறவைகாகம் தான் பூமியிலே 
தள்ளப்பட்ட த்க் சண்டு, அந்த அண் 
குழந்தையைப் பெற்ற ஸ்திரீயைத் 
அன்பப்படுத்தின.து. 

14, அந்த ஸ்திரீ வனாந்தரத்திலே 
தனக்குரிய ஸ்தலத்துக்குப் பறந்து 
போகும்படி. பெருங்கமுகின் இரண்டு 
சிறகுகள் அவளுக்குக் கொடுக்கப்பட் | 
டத. அவ்விடத்திலே ௮வள் அந்தப் 
பாம்புக்கு எட்டா த துலையில் காலமும்) 
காலங்களும், அ௮மாக்காலமுமாகப் 
போஸஷிக்கப்படுகிறாள். 

15. அப்பொழுது ௮ந்த ஸ்திரீயை 
வெள்ளம் கொண்டுபோகும்பொருட்டு 
அவளுக்குப்பிறகே காகமானது தன் 
வாயிலிருந்து ஒரு ஈதிபோல் ஜலம் பா 

யும்படி. செய்தது. 

16. பூமியானது D5 5 ஸ்திரீக்கு 
உதவியாகத் தீன் வாயைத் இறந்து, பற 
வைகாகம் தன் வாயிலிருந்து பாயச் 
செய்த வெள்ள த்தை உரிஞ்சிக்கொண் 
டது. 

17. ஆதலால் பறவைகாகமானது 
ஸ்திரீயின்மேல் கோபங்கொண்டு, சர் 
வேசுரனுடைய கற்பனைகளை 9) rls 
கிறவர்களும் யேசுக்கிறீஸ் துவின் சாட் 
சியத்தையுடையவர்களுமா கிய ௮வளு 
டைய சந்ததியான மற்றவர்களுடனே் 
கூட யுத்தம்பண்ணப் புறப்பட்டுப் 
போய், 

18. கடற்கரை மணல்மேல் கின்றது. 

  

15-16. இருச்சபையை அழிக்கும்படி பசாசானது பற்பல துன்ப துரிதங்களையும், 

வேதசகலாய உபச்இரவங்களையும் வெள்ளம்போல் பெருவெரச்செய்தாலும், அவைகள் மிஞ் 

சாதபடி. சர்வேசுரன் இயல்பான பற்பல வழிபாடுகளைச்கொண்டு அவைகளை அடச்வெரு 

இருசொன்று அதிக, 

டி, 8 தத 
ர் 2 ood 

8 அத 
1 
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1600 - அருளப்பர் காட்சி 18-ம் அதிகாரம். 
  

1 9ம், அதிகாரம். 

சமுத்திரத் இலிருர்து ஏழு த$யுள்ள ஒர். 
மிருகம் ஏறிவர். த, தேவதூாவஷணஞ் சொ 
ல்லுறெது) பூமியினின்று இரண்டு 
கொம்புள்ள வேரோர் மிருகம் அதற்கு 
உதவியாக ஏறிவருகன்ற.து. 

1, அப்பொழுது எழு,தலைகளும் பத் 
அக்கொம்புகளும் உள்ள ஓர் மிருகம் 
சமுத்திரத்தி ருந்து ' ஏறிவரக் கண் 
டன். பதின் கொம்புகளின்மேல் 

பத்து முடிகளும் அதின் தலைகளின் 
மல் தூாஷணமான காமங்களும் இருக 

| தன, 

2, நான் கண்ட மிருகம் வேங்கை 
'யைப்போலிருந்தது. அதின் கால்கள் 
கரடியின் கால்களைப்போலவும், ௮தஇின் 
aru Rass Bes வாயைப்போலவும் 
இரு தல. பதவைகாகமானது தன் 

வல்லபத்ை தயும் மிகுந்ச அதிகாரத்தை 

யும் அதற்குச் கொடுத்தது. 
8. அதின் தலைகளிலொன்று படுகா 

யம்பட்டிருக்கக் கண்டேன். ஆூலும் 
அந்தப் படுகாயம் சொஸ்தமாக்கப்பட் 
டது. அப்போது பூலோகமெல்லாம் 
அ௮இசயித்து, அந்த மிருகத்தைப்பின் 

பத்தி, 

4. அந்த மிருகத்திற்கு அதிகாரத் 
தைக் கொடுத்த பறவைநாகத்தை ஈம 

| ஸ்கரித்தார்கள். அனறீயும் : இந்த 
மிருகத்துக்கு ஒப்பானவன் யார்? இத் 
G தாடு யத் தம்பண்ணத் தக்கவன் யார்? 
என்,று சொல்லி, ௮5 மிருகத்தையும் 
தமஸ்கரித்தார்கள். 

9. பெருமையானவைசளையும் தா 
ஷூணங்களையும் பேசும்படியான வாய் 
அதற்குக் கொடுக்கப்பட்டது. காத்ப 
த்திரண்டு மா தமளவும் யுத்தம்பண்ண 

௮, “eo ௮இகாரங்கொடுக்கப்பட்டது. 

பட ஆகையால் ௮ சர்வேசுரனைத் 
க்கும்படி வாயைத்திறர்து,௮வ 

அடைய காமத்தையும், ௮வருடைய   

கூடாரத்தையும், பரலோகத்திலேவாச 
மா யிருக்கிறவர்களையும் த வணித்தது. 

7. அர்ச்யெஷ்டவர்களோடேகூட 
பு,த்தஞ்செய்யவும் அவர்களை ஜெயிக்க 

வும் அதத்கு அஇகாரங்கொடுக்கப் 
பட்டது. அன்றியும் சகல கோ த்திரச் 
தார்மேலும் ஜனங்கள் மேலும் பாஷைக் 

காரர்மேலும் ஜாதிகளின்மேலும் ௮௮ 
ற்கு அதிகாரங்கொடுக்கப்பட்டது. 

8. கொலையுண்ட செம்மறிப்புருவை 
யானவருடைய ஜீவபுஸ்ககத்தில் உலக 
ஆரம்பமுதல் எவர்களுடைய பெயர் 
கள் எழுதப்படவில்லையோ, அவர்க 
ளெல்லாரும் ௮தை ஈமஸ்கரித்தார்கள். 

9, காதுள்ளவனெவனோ, அவன் 
கேட்கக்கடவான். 

10. சிறைப்படுத் துகறவன் சிறையா 
எியாய்ப் போவான். வாளாலே கொல் 
லுகிறவன் வாளாலே கொல்லப்படவே 
ண்டும். இதிலேதான் அர்ச்சயசஷ்ட. 
வர்களுடைய பொறுமையும் விசுவாச 
மும் விளங்குகின்றது. (ஆதி, 0-0; 

மத். 20-25.) 

11. பின்பு வேறொரு மிருகம் பூமி 
யிலிருந்து. ஏறிவரக்கண்டேன். அது 
செம்மறிப்புருவையின் கொம்புகளைப் 
போல் இரு கொம்புகளுடையதாய்ப் 
பறவைகாகத்தைப்போல் பே௫ற்று. 

12. அது முந்தின மிருகத்தின் அதி 
காரமுழுவதையும் அதின் முன்பாகச் 
செலுத்தி, பசொயம் ஆறிக்குணமான 
முந்தின மிருகத்தைப் பூமியும் அதின் 
குடிகளும் ஈமஸ்கரிக்கும்படி செய்தது. 

18. அன்றியும் அது மலுஷ்முன் 
பாச (எவவளவு) பெரிய அற்புதங்க 
சைச் செய்ததென்றால், வானத்திலிருர் 
அ அக்கனியைமுதலாய் பூமியின்மேல் 
இறங்கும்படி செய்தது. (8 தெச. 2-9; 
மத், 24-24.) 

   



  

அருளப்பர் காட்சி 1ம் ௮இகாரம், 

  

  

14: 9 தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட 
வல்லமையால் மிருக த்திற்கு முன்பா 
கச் செய்த அற்பு தங்களைக்கொண்டு 
பூமியின்குடிகளை மயக்கி, வாளால் காய 
ப்பட்டுப் பிழைத்த ௮ந்த மிருகத்திற்கு 
ஓர் உருவம் செய்யவேண்டுமென்று 
பூமியின் குடிகளுக்குச் சொல்லிற்று. 

15. அந்த மிருகத்தின் உருவம் பே 
சவும், 55 மிருகத்தின் உருவத்தை 
தமஸ்கரியாதவர்கள் கொலையுண்ணும் 
படி செய்யவும், ௮ந்த மிருகத்தின் உரு 
வத் துக்கு உயிர்கொடுக்கும்படி அதற்கு 
வல்லபங்கொடுக்கப்பட்டது. 

16. ௮து சிறியோர், பெரியோர், 
தனவான்கள், தரித்திரர், சுயாதீனர் 
அடிமைகளாகிய யாவரும் தங்கள் 
வலதுகையிலாவது, தங்கள் நெற்றிகளி 
லாவது ஓர் முத்திரையைத் தரித்துக் 
கொள்ளவும், 

17. அந்த முத்திரையையாவது, 
மிருகத்தின் காமத்தையாவது, ௮தின் 
நாமத்தின் இலக்க ததையாவது தரித்தி 
ருக்கிறவனொழிய வேடுமுருவலும் விற் 
கவும, வாங்கவும் HLT LID செய்யும். 

18. இதிலே ஞானம் விளங்கும். 
அறிவுள்ளவன் ௮ந்த மிருகத்தின் இலக் 
கத்தைக் கணிக்கக்கடவான். ௮ு ஒரு 
மனுஷனுடைய இலக்கமாயிருக்கிறது. 
அவனுடைய இலக்கம் அறு நாறறறுப 

ததாது. 

14-ம். அதிகாரம். 
இஸ்ராயேலர் முத் திராயிடப்பட்டுச் செம்ம 

திப்புருவையானவரோடு நிற்பதும், சுவி 
சேஷம் எங்கும் பிரசங்கிக்கப்படுவ தும்; 
பாபிலோன் அழிவும், உலக சங்காரமும் 
வருமாறு. 

1. இன்னும் கான் சண்டதேதெனில்: 
இதோ, சயோன்மலையின்மேல் செம்ம 

ஜிப்புருவையானவர் நின்றார் ; அவரோ 
டேகூட தங்கள் கெற்.றிகளில் ௮வரு 
டைய நாமமும் அவருடைய பிதாவின் 
நாமமும் எழுதப்பட்டிருந்த லட்சத்து 
காற்பத்துகாலாயிரம்பேரும் 8 er wp T 
கள். 

2. அப்போது பெரும்வெள்ள த் 
இன் இணாச்சலையும் பலத்த இடிமுழக் 
கத்தையும்போன்ற ஓர் சத்தம் வான 
தீதிலிருந்து சட்திக்கக் கேட்டேன், 
நான் கேட்ட. அந்தச்சத்தம் சுரமண்ட 
லக்காரார் தங்கள் சுரமண்டலங்களை | 
வாக்க ஓசையைப்போலிருந்தது. 

3... அவர்கள் சிங்காசனத்திற்கு 
முன்பாகவும் நான்கு ஜீவஜெர்துக்களு 
க்கும் வயோதியர்களுக்கும் மூன்பாச 
வும் ஓர் பு அப்பாட்டைப் பாடிக்கொண்் 
டிருந்தார்கள். அந்தப்பாட்டைப் பூமி 
யிலிருந்து. மீட்டுக்கொள்ளப்பட்ட லட் 
சத்து காற்பத்துநாலாயிரம்பேர் தவிர 
வேறெவலும் பாடக் கூடாமலிருர் 

த்து. 

4, ஸ்திரீகளோடு தங்களை Has 
தப்படுத்தாதவர்கள் இவர்க ேள; 
ஏனெனில் இவர்கள் கன்னியர்கள். 
செம்மறிப்புருவையானவர் போகும் 
இடங்கள்்தோறும் ௮வணாப் பின்செல் 
லுகிறவர்கள் இவர்களே. இவர்கள் 
சர்வேசுரனுக்கும், செம்மறிப்புருவை 
யானவருக்கும் முதற்பலனாக மனிதர் 
களிலிருந்து மீட்டுக்கொள்ளப்பட்ட 
வர்கள். 

5. இவர்களுடைய வாயிலே பொய் | 
காணப்பட்டதில்லை : இவர்கள் சர் 
வேசுரனுடைய சிங்காசனத்திற்கு 
முன்பாக ore piper ar GAC 
* கள்.   

  

2. வெள்ளத்தின் இனாச்சல் இடிமுழக்கத்துக்கு ஒப்பிட்டிருப்பது அதின் வலி: 

மையைக் காட்டவும்; சரமண்டலச் தக்கு ஒப்பிட்டிருப்பது அதின் இனிமையைக் காட்ட 

வுமாமே, 

  
 



  

  

094 அருளப்பர் காட்சி. 14-ம் அதிகாரம். 
  

0. பின்பு, வேழொருதாதன் வானத் 
தின் ஈகடுவே ப்றக்கக்சண்டேன். அவர் 
பூமியின்மேல் குடியிருக்கிற can தேச 
தீதாருக்கும், கோ தீதிரத்தாருக்கும், 
பாஷைக்காரருக்கும், ஜனங்களுக்கும் 
போதிக்கத்தக்ககாக நித்திய சுவிசே 
ஷத்தைக் கையிலே வைத்திருந்தார். 

7. அவர் மகா சத்தமிட்டு: கர்ச்ச 
ருக்குப் பயந்து, ௮வரை மகிமைப் 
படுத். தங்கள். எனெனில் ௮வர் தீர்வை 
யிடும் கேரம் வந்தது. பரலோகத்தை 
யும், பூலோகத்தையும், நீரூ.ற்றுகளையும் 
உண்டாக்கனவரை தமஸ்கரியுங்கள் 
என்ளூர். (சங். 145-0; அப். 14-14.) 

8. வேரொரு தாதன் அவருக்குப் 
பின் வந்து : மகா பாபிலோன் விழுந் 
தீது, விமுந்தது. கோபாக்கனைக்கு 
ஏதுவான தன் வேடத்தனமாகிய மது 
வைச் சகல ஜனங்களுக்கும் குடிக்கக் 

கொடுத்த நகரம் ௮துவே என்ளுர், 

(இசை. 21-09; தெ. 51-14.) 

9. அவர்களுக்குப்பின் மூன்றும். தா 
தன்வந்து மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டு; 
மிருகத்தையும், அதின் உருவத்தையும் 

  

நமஸ்கரித்து, தன் கெற்றியிலாவஏ, தன் 
கையிலாவது அதின் முத்திரையைத் 
தரித்துக்கொள்ளுகிறவன் எவனோ, 

10. ௮வன் சர்வேசுரனுடைய கோ 
பாச்னேயின் பாத்திரத்தில் ஒரு கல 
ப்புமின்றி வார்க்கப்பட்ட ௮வருடைய 
கோபாக்கனையாகய மதுவைக்குடி க்.து, 
பரிசுத்த தூதர்களுக்கு முன்பாகவும், 
செம்மறிப்புருவையானவருக்கு முன் 
பாகவும் அுக்கினியிலும், கந்தகத்தி 
லும் உபாஇக்கப்படுவான். 

11. ௮வாகளுடைய வாதையின் 
புகை சதாகாலங்களிலும் எழும்பிக்   

கொண்டிருக்கும். மி ருகத்தையும், 
அதின் உருவத்தையும் கமஸ்கரிக்கிற 
வர்களுக்கும், அதின் காமத்தின் நர் 
இரையைத் த்ரி தீ துக்கொள்ளுறெவனா 
கிய எவனுக்கும் இரவும் பகலும் இளைப் 
பாற்றி இசாது,. 

12. சர்வேசுரனுடைய கற்பனைகளை 
யும், யேசுநாதர்மேலுள்ள விசுவாசத் 
தையும் காத்துக்கொள்ளுகற அர்ச்சிய 
சிஷ்டவர்களுடைய பொறுமை இதிலே 
விளங்குகின்றது என்,று கூறினார். 

13. பின்பு வானத்திலிருந்து ஓர் 
சத்தமுண்டாகக் கேட்டேன். அது 

என்னை நோக்கி: அண்டவருக்குள் மரி 
க்றெவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று 
எழுது. ஆம், இது முதல் ௮வர்கள 

தங்கள் வேலை முடிந்து இளைப்பாறுவா 
ர்கள். ஏனெனில் ௮வர்சஞுடைய கிரி 
யைகள் அவர்களைப் பின்பற்றும் என்று 
இஸ்பிரீத்துவானவர் சொல்லுஇஞர் 
என்றது. 

14, அன்றியும் இே தோ, வெண்மை 
யான மேகத்தையும் அந்த மேகத்தின் 
மேல் மனுமகனுக்கு ஒப்பான ஒருவர் | 
உட்கார்ந்திருக்கிறதையும் கண்டேன். 
அவருடைய இிரடல் பொற்கிரீடமும் 
கையில் கருக்கான ௮ரிவாளும் இருக் 
aa. (wat. 3-25.) 

15. அப்பொழுது வேஜரொருதூ தன் 
தேவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு, மேக 
ததின்மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவனா 
நோக்க: பூமியின் பயிர் முற்றிப்போ 

னது, அறுப்பதற்குக் காலமாயிற்று. 
கையால், உம்முடைய அரிவாளைப் 

போட்டு அறுத்துலிடும் என்று மகா 
சத்தத்தோடே கூப்பிட்டுச் சொன் 
னார். (ஜொயெல். 8-18.) 

  

10. கவப்புமீன்றி என்ப து கடைசிகொளில் ஆண்டவர் பாவிகளுக்குச் தீர்வையிடும் 
போது எவ்வளவும் இரக்கம் பாராட்டாமல், கோணூத $தியையே செலுத்துவாரொன்ப து கரு 
த்து. 

12. சித்திய ரச ysQars rer யோசித்து அர்ச்சியசிஷ்டவர்கள் தேவ 5 puter stor 
: பம் விசுவாசத்தையும் பொறுமையோடு காத் துவருவார்கள். 
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16. அப்பொழுது மேகத்தின்மேல் 
உட்கார்ர்திருந்தவர் பூமியிலே தமது 
அரிவாள்ப்போடவே, பூமியின்விளைவு 
'அறுப்பாயிற்று, 

17. பின்பு பரலோகத்திலுள்ள தே 
வாலயத்திலிருக்து வேரொரு தாதலும் 
கருக்கான ௮ரிவாளைக் கையில் எடுத்து 
க்கொண்டு புறப்பட்டுவந்தார், 

18. அன்றியும் அக்கினியின்மேல் 
அதிகாரமுள்ள வேரொரு தூதன் பலி 
பிடத்திலிருக்து புறப்பட்டு, கருக்கான 
அரிவாளை வைத்திருக்கிறவரைநோக்கி: 
பூமியின் திராட்சத்தோட்டத்திலுள்ள 

இராட்சைக் கனிகள் பழுத்திருக்கின் 
றன; உமதுகருக்கான அரிவாளைவிசி, 
அதின் குலைகளை: அறுத்துவிடும் என்று 
உரத்த சத்தமாய்க் கூவினார், 

19. ௮ப்படியே அ௮ந்தத்தூதன் கள் 
அரிவாளைப் பூமியின்மேல் விச, பூமி 
யின் திராட்சைப்பழங்களை அறுத்து, 
சாவேசுரனுடைய கோபாக்கனையென் 

னும் பெரிய அலைக்தொட்டியிலே போ 
ட்டா ர், 

20. பட்டணத்துக்குப் புறம்பேயுள் 
ள அந்த அலையிலே து மிதிக்கப்பட் 
டது. அந்த ஆலையிலிருந்து ஆயிரத் 

தீறு, நாறு ஸ்காது தூரத்துக்கு இரத் 
தம் புறப்பட்டுக் குதிரைகளின் கடிவா 
ள்ங்கள்மட்டும் பெருகிவந்தது. 

15-ம், அதிகாரம். 

மிருகத்தையும், அதின் உருவதை தயும், 
அதின் மூத்திரறாயையும் வென்று ஜெய 
ப்சொண்டவர்கள் சர்வேசுரனை ஸ்த 

் இப்பதும், தேவகோபத்தால் நிறைந்த 
ஏழுகலசங்கள் ஏழு தூதர்களுக்குக் கொடு 
க்கப்படுவதும் வருமாறு.   

1, பின்பு வானத்திலே பெரிதும் 
ஆச்சரியமுமான வேறொரு அடையா 
எத்தைக் கண்டேன். அதாவது : ஏழு 
தூதர்கள் கடைசியான ஏழுவாதை 
களை வைத்திருந்தார்கள். அவைக் 
ளிலே சர்வேசுரனுடைய கோபம் நிறை | 

வுபெத்தது, 

2. அல்லாமலும், ௮க்னிகலந்த கண் 
ணுடிக்கடல்போன்ற ஒரு கடவ்யும், 
மிருகத்தையும் ௮தின் உருவத்தையும், 
௮தின் நாமத்தின் இலக்கத்தையும் 
ஜெயித்தவர்கள் சர்வேசுரனுடைய சுர 
மண்டலங்களைப் பிடித்துக்கொண்டு ௮ 15 

தக் கண்ணாடிக் கடல்மேல் கித்கிததை 
யும் கண்டேன். 

3. அவர்கள் சர்வேசுரனுடைய gen | 
ழியனாகய மோயீசன் பாடின பாட் 
டையும், 'செம்மறிப்புருவையானவரு 
டைய பாட்டையும் பாடி: சர்வ வல்லப| 
தேவனா௫ய கர்த்தாவே, உமது கிரியை 
கள் மகத்துவமும், ௮திசயமுமானவை 
கள், ௪தா காலங்களின் ராஜனே, தேவ 
ரீருடைய வழிகள் நீதியும் உண்மை 
யுமானவைகள். (யாத. 19-1.) 

4. கர்த்தாவே, உமக்குப் பயப்படா 
மலும், உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத் 
தாமலும் இருப்பவன் யார் ? தேவரீர் 
ஒருவரே பரிசுத்தர் ; சகல ஜனங்களும் 

உமது சமுகத்தில் வந்து, உம்மை ஈமஸ் 
கரிப்பார்கள். ஏனெனில் உமது நீதி 
த்தீர்ப்புகள் வெட்டவெளியாயின என் 
ரூர்கள். (ஜெ. 10-7.) 

9. அதற்குப்பின் ரான் கண்டதாவது: 
இதோ, வானத்தில் சாட்சியக் கூடார 
மாகிய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது. 

  

18. திராட்சத்தோட்டம் :--உலகமெல்லாம் ஒரு இராட்சத்தோட்டமாகவும், 8 
ள்ள மனிதர் இராட்சச் செடியாகவும் பாவிக்கப்படுஇருர்கள். 

20. பட்டணத்துக்குப் புறம்பே என்பது சர்வேசுரனுடைய இராச்சியத்இனின்று. 
௮,தாவத : பரலோகத்தினின்று பாவிகள் தள்ளுண்டு ஆக்கனைப்படும் ஸ்தலமாம். ஒரு 

.ஸ்தாது என்பது 670 ஜாதி ௮டிகொண்ட தாரம். 
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6. அந்த ஆலயத்திலிருந்து ஏழுவா 
தைகளையுடைய HES IY BI STS CHL 
புறப்பட்டார்கள். அவர்கள் தூய்மை 
யானவஸ்திரம் ௮ணிந்து,மார்பினருகே 

| பொ.ற்கச்சையைக் கட்டியிருந்தார்கள். 

7. அப்போ அது கான்கு ஜீவஜெந்தக் 
களில் ஒன்று சதாகால ஜீவியராகய 

சர்வேசுரனுடைய கோபாக்கனையால் 
நிறைந்த ஏழு 'பொற்கலசங்களை ௮ந்த 
ஏழு தூதர்களுக்கும் கொடுத்தது. 

8. சர்வேசுரனுடைய மகிமையினா 
லும் ௮வருடைய வல்லமையினாலும் 
உண்டான புகையினாலே தேவாலயம் 
நிறைந்தது. ஏழு தாதர்களுடைய ஏழு 
வாதைகளும் முடியும்வராக்கும் தே 
வாலயத்திற்குள் ஒருவரும் பிரவேசிக் 
கக்கூடாதிருந்தது. (யாத், 40-91) 

16-ம். 

வாதைகள் நிறைந்த ஏழுகலசங்களையும் தா 
தீர் பூமியின்மேல் வார்த்ததினால் உண் 
LTR ஆக்இனைகளாவன. 

அதிகாரம். 

1. அப்போது தேவாலயத்திலிருக்து 
ஒர் பெருஞ்சத்தம் உண்டாகி அந்த 
ஏழு தூதர்களையும்கோக்கி: நீங்கள் 
போய், சர்வேசுரனுடைய கோபாக்கி 
னையாயெ கலசங்களைப் பூமியின்மேல் 
ஊற்றுங்கள் என்று சொல்லக்கேட் 
டேன. 

2. அப்பொழுது முதலாம் தாதன் 
போய்த் தன்கலச.த்தைப் பூமியின்மேல் 
ஊற்றவே, மிருகத்தின் முத்திரையை 
உடையவர்களிடத்திலும், Ser eh 
ass ஈமஸ்கரித்தவர்களிடத்திலும் 
மகாபொல்லாத கொடிய புண்ணுண் 
டாயிற்து. (ஜெரெ. 9-9.) 

8. இரண்டாம் தூதன் தன் கலசத் 
(தைச் சமுத்திரத்தில் ஊற்றவே, அது 
செத்தவனுடைய இரத்தம்போலாயி 
ற்று. சமுத்திரத்திலுள்ள உயிர்ப் பிரா 

களெல்லாம் மடிக்துபோயின.   

4, Cheap தாதன் தன் BOE HOO 5 

we ளிலும் நீரூத்றுகளிலும் ஊற்ற. 
அவைகள் இரத்தமாய மாறிப் 

போயின. (யாத். 7-17.) = 

5. அப்போது தண்ணீர்களின் தா 
தன்: இருக்கிறவரும், இருக்தவருமான 
பரிசுத்த கர்த்தாவே, தேவரீர் இந்தத் 
தர்ப்புச்செய்தீரே, தேவரீர் நீதியுள்ள 
வா். 

0. அவர்கள் அச்சியசஷ்டவர்க 
ளின் இரத்தத்தையும், தீர்க்கதரிசிக 
ளின் இரத்தத்தையும் சிந்தினதினாலே 
தேவரீர் அவர்களுக்கு இரத்தத்தைக் 
குடிக்கக் கொடுத்தீர்; ௮தற்கு அவர்கள் 
பாத்திரவான்களாயிருக்கிறார்சகள் என் 
று சொல்லக்கேட்டேன். 

7. அப்பொழுது வேறொரு தாதன் 
பலிபீடத்திலிருக்து: ஆம், சர்வவல்லப 
தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய 
நியாயத்தீர்ப்புகள் சத்தியமும் நீதியு 
மூள்ளவைகள் என்று சொல்லக்கேட் 
டேன். 

8. நான்காம் தாதன் தன கலசத் 
தைச் சூரியன்மேல் ஊற்றவே, உஷ்ட 
ணத்தினாலும் அக்கனியினாலும் மனு 
ஷர்களைத் துன்பப்படுத்த ௮தற்கு வல் 
லமை கொடுக்கப்பட்டது. 

09. அப்போது மனிதர்கள் மிகுந்த 
உஷ்டணத்தால் வெந்து, இரத வாதை 
களின்மேல் வல்லபமுள்ள ஆண்டவரு 
டைய நாமத்தைத் தூஷணித்தார்களே 
யல்லாமல், ௮வனா ம௫மைப்படுத்தும் 
படி சவஞ்செய்தவர்களல்ல. 

10. ஐந்தாம் தாதன் தன் கலசத்தை 
மிருகத்தின் சிம்மாசனத்தின்மேல் ஊழ் 
றவே, அதின் இராச்சியம் இருண்டு 
போயிற் ற. மனிதர்கள் வருத்தத்தி 
னால் தங்கள் சாவுகளைக் கடி.த்துக்கொ 
ண்டு, (யாத் 10-21.) 
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11. தங்கள் உபாதைகளையும், காயம் 
சளையும்பற்றிப் பரலோக தேவனைத் 

| தூரஷணித்தார்களேயல்லாமல், தங்கள் 
$இரியைகளைவிட்டுக் தவஞ்செய்தவர் 
களல்ல. 

12. ஆரும் தாதன் தன் EVE SOE 
எப்பிரா த்தென்னும் அந்தப் பெரிய 
ஈதியில் ஊற்றவே, சூரியன் உதிக்கும் 
இசையிலுள்ள ராஜாக்களுக்கு வ 
ஆயத்தமாக்கப்படும்படி அந்த நதியின் 
தண்ணீர் வற்றிப்போயிற்று, 

13. அப்பொழுது பறவைநாகத்தின் 
வாயிலும், மிருகத்தின்வாயிலும் ஒரு 
கள்ளத்தீர்க்கதரிசியின் வாயிலுமிருந்து 
தவளைகளுக்கு ஒப்பான மூன்று ௮௪ 
த .௮ரூபிகள் புறப்பட்டுவாக்கண்டேன். 

14. அவைகள் அற்புதங்களைச்செய் 
இந பேயரூபிகள். அவைகள் பூலோ 
கமெங்குமுள்ள ராஜாக்களிடத் தில் 
போய், சர்வ வல்லமையுள்ள சாவேசுர 
னுடைய மகாகாளிலே ஈடக்கப்போடற 

யுத்தத்திற்கு அவர்களைக் கூட்டிச்சேர் 
க்கும்படி. புறப்பட்டுப்போ ன்றன. 

1௦. இதோ, திருடனைப்போல் வரு 
கின்றேன். தன் மானத்தை (மனிதா) 
காணும்படி. நிர்வாணமாய் ஈடவாமல் 
விழிப்பாயிருந்து, தன் வஸ்இிரங்களைக் 
காத்துக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவா 
ன். (மத். 24-15; காட். 8-4.) 

16. அப்பொழுது எபிரேய பாஷை 
யில் ாமகேதோன் என்னப்பட்ட 
இடத்தில் அவர்களைக் கூட்டிச்சேர்ப் 
பான். 

17. பின்பு ஏழாம் தூதன் தன EF 
த்தை ஆகாயத்தில் ஊற்றவே, தேவா 
லயத்திலுள்ள இங்காசனத்திலிருந்து 

  

  

ஒரு பெருஞ்சத்தறுண்டாடு: முடித்து 
போயித்று என்றது. 

18, உடனே மின்னல்களும், குழு. 
றல்களும், இடிகளும் உண்டாடப் 
பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. பூமியின் 
மேல் மனுஷன் உண்டான IT ot (Lp sD 
கொண்டு அப்படிப்பட்ட பூமிய ர்ச்ச 
ஒருபோதும் உண்டானதில்லை ;. அது 
அம்மா த்இரம் பெரிதாயிருந்தது. 

19. அப்பொழுது மகாககரம் மூன்று 
பங்காக்கப்பட்டது ; புறதாதியாருடை 
ய பட்டணங்களும் தகர்ந்துவிழுர் சன, 
மகா பாபிலோலுக்குச் சர்வேசுரலு 
டைய உக்கிரமான கே ரஈபாக்ளையாகி 
ய மதுவுள்ள பாத்திரத்தைக் கொடுக் 

கும்படி. ௮து அவருக்கு ஞாபகத்தில் 
வந்தது. 

20. தீவுகளெல்லாம் பறக்துபோயின ; 
பர்வதங்களும் காணப்படவில்லை. 

21. அன்றியும் தாலெந்து நகிறையு 
ள்ள பெருங்கல்மமை வானத்திலிரு 
ந்து மனிதர்கள்மேல் விழுக்தது. அந்தக் 
கல்மழையினால் உண்டான வாதைமகா 
கொடி. தானதினாலே அதின் நிமித்தம் 

மனிதர்கள் சர்வேசுரனைத் தாஷணித் 
தார்கள். 

17-ம். DP Har rd. 

ஏழுதலைகளும், பத்துக்கொம்புகளுமுள்ள 
மிருகத்தின்மேல் உட்கார்க இருக்கற பா 
பிலோன் என்றை பெரிய வேசியைக் 
ST oon Slap i 

1. பின்பு ஏழு கலசங்களையுடைய 
ஏழு தூதர்களில் ஒருவர்வக்து, என்னை 
நோக்கச் சொன்னதாவது: நீ வா, 
இரண்ட தண்ணீர்களின்மேல் உட்கார்ந் 
இருக்கிற பெரியவே௫க்கு வரப்போகிற 
அவல தீர்வையை உனக்குக் காண்பிப் 
பேன், 

  

16. ௮ர்மகேதோன் என்பது மானாசே கோச்திரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஊரிலுள்ள மாடு 

தோன் என்னும் மலையின் பெயராம். HES ஸ்தலத்திலே இஸ்சாயேலர் கனானையரோன் 

லும் சத். தருக்களோடு போராடி. இருமுறை கனத்த தோர்வை அடைந்த இனால், அர்த ous 
லம் தோர்வைக்கும் சங்காரசாசச் துக்கும் அடையாளமாம். 
   



அண்ணை 

தனி கடித 

பிப் 

— | 

அருளப்பர் காட்சி 17-ம் ௮தஇகாசம். 
  

2. இவ்ளோடேதான் பூவுலக ராஜாக் 
கள் சோரம்போனார்கள். இவளுடைய 
வே௫த்தன மதுவால் பூவுலகவாசிகள் 
'வெறிசொண்டு திரிந்தார்கள் என்று 
சொல்லி, 

8... என்னைப் பரவசமாய் ஒரு வனார் 
தரத்துக்குக் கொண்டுபோனார். அப் 
பொழுது ஏழு தலைகளையும், பத்துக் 
கொம்புகளையும் உடையதும், தூஷண 
மான சாமங்களால் Hen ois gol oo 
ஒரு செந்கிற மிருகத்தின்மேல் ஏறியி 
ருந்த ஓர் ஸ்திரீயைக் கண்டேன். 

4, அந்த ஸ்திரீ இரத்தாம்பரமும், 
தூமிர உடையும் தரித்து, பொன்னினா 

௮ம், விலையேறப்பெற்ற இரத்தினங்க 
ளினாலும், முத்துக்களினாலும் இங்காரிக் 
கப்பட்டுத் சன்னுடைய Carb wom & 
Bex அருவருப்புகளாலும் ௮சுத்தங்க 
ளாலும் கிறைச்த பொற்பாத்திரத்தைத் 
தன் கையில் வைத்திருந்தாள். 

5. மேலும் இரகசியம் : மகா பாபி 
லோன் பூமியிலுள்ள வேசி த். தனங்களு 

க்கும், அருவருப்புகளுக்கும் தாய் என் 
னும் காமம் ௮வள் நெற்றியில் எழுதி 
யிருந்தது. 

0. அந்த ஸ்திரீ பரிசுத்தவான்களின் 
இரத்தத்தினுலும் யேசுகாதருடைய 
சாட்சிகளின் இரத்தத்தினாலும் வெறி 
கொண்டிருக்க தயும் கண்டேன். 
கான் ௮வளைக் கண்டு நான் மிகவும் ௮ 

சயித்து ஆச்சரியப்பட்டேன். 

7. அப்பொழுது தூதன் என்னை 
நோக்க : நீ ஏன் ௮திசயப்படுகிஞய்? 
௮ந்த ஸ்திரீயின் இரகயெத்தையும், 
ஏழு தலைகளையும், பத்துக்கொம்புகளை 
யும் உடையதாய் அவளைச் சுமக்கிற 

இன் வர்ணிப்பில் காண்க,         

மிருகத்தின் இரகூயத்தையும் உனக் 
குச் சொல்லுவேன். 

9. ரீ சண்ட மிருகம் முன்னே இருக் 
தீ; இப்பொழுது இல்லை. இனி yg 
பாதாளத்திலிருந்து ஏறிவந்து நாசமா 
ய்ப்போம். உலகா திமு.தல் ஜீவிய புஸ்ச 
கத்தில் Owe ap தப்பட்டிராச பூலோ 
கவாசிகள் முன் இருந்ததும், இப்பொ 
முது இராததுமான அந்த மிருகத்தைக் 
கண்டு, ஆச்சரியப்படுவார்கள். 

9. ஞானமடங்கிய கருத்து இதில் 
உண்டு, எழுதலைகள் அந்த ஸ்திரி உட் 
கார்ந்திருக்கற ஏழு மலைகளாம். ௮வை 
கள் ஏழு ராஜாக்களுமாம். 

10. அவர்களில் ஐந்துபோ விழுந்து 

போனார்கள். ஒருவன் இருக்கிறான் ; 
மற்றவன் இன்னம் வரவில்லை. வரும் 
போது ௮வன் இருக்கவேண்டியது 
சொற்பக்காலந்தான். 

1]. இருந்ததும் (இப்போது) இரா 
ததுமான அந்த மிருகம் எட்டாவதாயி 

ருக்கிறது. ௮.து ஏழிலிருந்து உண் 
டாகி, கெட்டழியப்போகிறது. 

12, பின்னும் 8 கண்ட பதீதுக்கொ 
ம்புகளும் பத்து சாஜாக்களாம், அவர் 
கள் இன்னம் அரசாட்சி அடையவில்லை. 
ஆனாலும் மிருகத்தைத் தொடர்ந்து 
ஒருமணிகேரத்துக்கு அவர்கள் ராஜாக் 
களைப்போல் ௮இிகாரம்பெற் அுக்கொள் 
வார்கள், 

13. இவர்கள் ஒரோ யோசனையுள்ள 
வர்கள். இவர்கள் தஙகள் வல்லமை 
யையும் ௮இகாரத்தையும் மிருகத்திற் 
குக் கொடுப்பார்கள், 

அணிக்கு, 

1-2. இதில் சொல்லப்பட்ட ஸ்திரீ அஞ்ஞான உரோமையருடைய இராச்சியத்தை 
யும், ௮ந்த இராச்சியதீ துக்குச். தலைஈகரமாகிய உரோமாபுரியையும் குதிப்பசாக வேதபாரகர் 
கள் உத்தேசிக்கிறார்கள். அந்தப் பட்டணம் செல்வத்திலும் ராக 
ஓம், அஞ்ஞான மூர்க்கமும் காமவிகா.ர ஈடச்கையும் மிகுத்சதாயிருர்சதை ௮ர்௪ மிருகத் 

கத்திலும் சிறர் இருந்தா 

  penance 
   



      

  

அருளப்பர் காட்சி 18-ம் அதிகாரம். 

14, இவர்கள் செம்மறிப்புருவை 
யானவருடனே யுத்தம் பண்ணுவார் 
கள், ஆனால் செம்மறிப் புருவையான 
வார னுவர்களை வெல்லுவார். ஏனெனில் 
அவர் கர்த்தாதி கர்த்தனும் ராஜாதிரா 
ஐனுமாயிருக்கிரா. ௮வருடனேகூட 
இருக்கிறவர்கள் ௮ழைக்கப்பட்டவாக 
ளும், தெரிர்துகொள்ளப்பட்டவர்களு 
ம், பிரமாணிக்கமுள்ளவர்களுமாயிருக் 
கருர்கள், (2. தீமோ. 0-15; 

19-16.) 

15. அவர் மறுபடியும் என்னைப்பார் 
த்து: ௮ந்த வேசி உட்கார்ந்திருக்கிற 
இடத்தில் தண்ணீர்களைக் கண்டாயே ; 
Hi GE SOMME ஜனங்களும், 
இராச்சியத்தாரும், பாஷைக்காரருமா 

ம்ம் 

காட். 

10. கீ மிருகத்தின்மேல் கண்ட பத் 
துக் கொம்புகளானவர்கள் ௮௪ வேசி 

யைப் பகைத்து, ௮வளை நாசமும் நிர் 

வாணியுமாக்கி, ௮வளுடைய மாம்சத் 
தைப் பட்சித்து ௮வளை நெருப்பினால் 
சுட்டெித்துப் போடுகிறவர்களாம். 

17. ஏனெனில், சர்வேசுரன் தம்மு 
டைய வாக்கியங்கள் நிறைவேறுமள 
வும் ௮வர்கள் தம்முடைய நோக்கத் 
இன்படி நடந்து, தங்கள் ௮ரசாட்சுயை 
மிருகத்துக்குக் கொடுக்கும்படி. ௮வர்க 

ளுடைய இருதயங்களை ஏவினார். — 

18. நீ கண்ட ஸ்திர்யோ பூமியின் 
ராஜாக்கள்மேல் ௮ரசாட்சேபண்ணுகற 
பெரிய பட்டணமாம் என்றார். 

18-ம். அதிகாரம். 

மகா பாபிலோன் விழுந் துபோகும்படி. தீர்ப் 
பிடப்பட்டதும், அதற்கு வந்த தேவ 
கோபாக்னையைச் கண்டு ராஜாக்களும் 

வியாபாரிகளும் துயரப்பட்ட தம். 

1. இவைகளுநக்குப் பின்பு மிகுந்த 
வல்லமையுள்ள வேரொருதூதன் வான 
த்திலிருந்து இறங்கெரக் கண்டேன். 
அவருடைய ம௫மையால் பூமி பிரகாச 
மாயித்று, 

ச் 

      
  

  

ஸி 
2. அவர் பலத்த சத்தமிட்டு : விழு 

ந்தது, மகா பாபிலோன் விழுந்தது. 
௮து பேய்களுடைய குடியிருப்பும், | 
சகலவித ௮௪சதத ௮ரூபிகளுடைய சட 

ங்கும், அசுத்தமும் அருவருப்புமுள்ள 
சகல பறவைகளும் ௮டைகிற பொந்து. 
மாயிற்று. (காட். 14-8.) 

£. ஏனெனில் அவளுடைய வேகசித் 
தனத்தின் உக்கிரமமான மதுவைச் 
சகல ஜாதி ஜனங்களும் குடித்தார்கள். 
பூமியின் ராஜாக்கள் ௮வளோடே 
சோரம்போனார்கள். பூமியின் வர்த்த 

கர்கள் ௮வஞடைய செல்வச்செருக் 

இன் மிகுதியால் ஐசுவரியரானார்கள் 
என்ஞார். 

  

4. பின்பு பரலோகத்திலிருந்து வே 
ஜொரு சத்தம் புறப்படக் கேட்டேன். 
Hs சொன்னதாவது: என் ஜனங்க 
ளே, நீங்கள் அவளுடைய HEB Tous 

ளுக்கு. பங்காளிகளாகா தபடிக்கும், 

அவளுக்கு நேரிடும் வாதைகளில் ௮கப் 
படாதபடிக்கும் அவளைவிட்டு வெளியே 

வாருங்கள், 

5. ஏனெனில் ௮வளுடைய பாவங 
கள் வானலோகமட்டும் ஏறிற்று ; அண் 

டவர் ௮வளுடைய ௮க்கிரமங்களை நினை 
YR TH STM, 

0. அவள் உங்களுக்குச் செய்தது 
போல் நீங்களும் அவளுக்குப் பதில்செ 
ய்யுங்கள். அவளுடைய கிரியைகளுக் 
குத்தக்கபடி அவளுக்கு இரட்டிப்புக்கு 
இரட்டிப்பாய்க் கொடுங்கள். ௮வள் உங் 
களுக்குக் கலந்துகொடுத்த பாத்திரத் 
தில் இரட்டிப்பாய் ௮வளுக்குக் கலந்து: 
கொடுங்கள். 

7. எவ்வளவுக்கு ௮வள் தன்னை மக 
மைப்படுத்தி: நான் இராக்கினியாய் 
விற்றிருக்கறேன், கான் விதவையல்ல, 
நான் துக்கத்தைக் காண்பதில்லை என்று 
சொல்லி, செல்வச்செருக்கிலிருக்தா 
ளோ, அவ்வளவுக்கு வேதனையையும் 
துக்கத்தையும் அவளுக்குக் கொடுங் 
aor, (Gene, 47-8.) 
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690 அருளப்ப 
க. அகையால்,அவளுக்குரியவாதை 

சனாயெ சாவு, க்கம், பஞ்சம் இவை 
Tio ote: அவளுக்கு வரும். 

னியினாலே அவள் சுட்டெரிக்கப் 
| ப்வொன். ஏனெனில் அவளுக்கு நியா 
யந்தீர்க்கச் சரவேசுரன் வல்லபமுள்ள 
வராயிருக்கிஞார். 

0. அவளோடே வேடம் சனஞ்செய் 
து, சுகபோசமாய் வாழ்ந்த பூமியின் ரா 
ஜாக்களோவெனில் ௮வள் வேகறதினால் 
எழும்பும் புகையைக் கா ணும்போது, 

அவளைப்பற்றி ௮ழுது புலம்பி, 

10. அவளுக்கு உண்டான வாதைக் 
ப் பயந்து, தூரத்திலே கின்று : ஓயை 

யே யா பாபிலோன், மகா ஈகோ, பேர் 
போன பராக்கிரம பட்டணமே, ஓோ 
நாழிகையில் உனக்குத் தீர்ப்பு வந்ததே 
என்பார்கள். 

11. அப்படியே பூமியின் வர்த்தகர 
களும் தங்கள் சரக்குகளாகிய பொன் 
னையும், வெள்ளியையும், விலையேறப்பெ 
தற இரத்தினங்களையும், முத்துக்களை 
யும், சல்லாப் புடவைகளையும், இரத்தா 
ம்பரத்தையும், பட்டாடைகளையும், சிவ 
ப்பாடைகளையும், 

12. சகலவித வாசனைக்கட்டைகளை 
யும், தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட சகல 
வஸ்துக்களையும், விலை உயார்த கற்களி 
னாலும், வெண்கலத்தினாலும், இரும்பி 
னாலும், சலவைக்கற்களினாலும் செய் 
யப்பட்ட சகல பாத்திரங்களையும், 

“18. இலவங்கைப் பட்டையையும், 
சுகந்த வர்க்கங்களையும், நைலங்களை 
யும், சாம்பிராணியையும், திராட்சை 
சத்தையும், எண்ணெயையும், மெல்       

ர் “காட்டு 18-ம் அதிகாரம். : 
* 3... ad ட் 5 ் 

லிய மாவையும், கோதும்பையையும்,. 
மாடுகளையும், ஆடுகளையும், குதிராக 
காயும், இரதங்களையும், அடிமைகளை 
யும், மனுஷ உயிர்களையும் இனிச் கொள் | 
வார் இல்லாதபடியால், ௮.இன்மேல் 
அழுத புலம்புவார்கள், 

14. உன் ஆத்துமம் இச்சித்த கனி 
வர்க்கங்களும் உன்னைவிட்டு நீங்கப் 
போயின ; செழிப்பும், சம்பிரம Apes 
புமானவைகளெல்லாம் உன்னைவிட்டு 
அழிந்துபோயிழ்று இனி நீ வைக 
சோக் காணமாட்டாய் என்று சொல்லி, 

15. இவைகளைக்கொண்டு வியாபா 
ரம்பண்ணி ஐசுவரியரானவர்கள் ௮வ 
ளுக்கு உண்டான வாதைகளுக்குப் பய 
ந்து, தாரத்திலே நின்று அழுது பிரலா 
பிது? 

10. ஐயோ, ஐயோ, இச்ச மகா we 
ரம் தாமிரமும், இரத்தாம்பிரமும், சவப் 

பாடையும் கரித்து, பொன்னினாலும், 
விலையேறப்பெற்ற" இரத்தினங்களா 

லும், PSHE Mt அலங்கரிக்கப் 
பட்டிருக்ததே | 

17. ஒரு நாழிகைபிலே இவ்வளவு 
ஐ-*வரியங்களும் அ௮ழிந்துபோயிற்றே 
ஏன்று சொல்லி, அழுது லுக்கிப்பார் 

கள். மாலுமிகள்யாவரும், கடலிலே 
யாத்தினா பண்ணுகறெவர்கள் யாவ 
ரும், கப்பலாட்களும் சமுத்திர த்திலே 
வேலைசெய்றெ யாவரும் தாரத்திலே 
நின்று, 

18. ௮து வெந்துபோறெ இடத்தைக் 
சுண்டு, இந்த மகா ஈகரத்திற்கு ஓப் 
பான நகரம் உண்டோ என்று சத்த 
மிட்டு, 

  
கவச வதை ஒழு வைய a 

13. "அக்காலத்தில் முடிமைகளை மிருகங்களெனப்பாவித் து அவர்களை வித்றதினாலே 

௮ர்.த அடிமைகளுக்கு மெய்யான ஞான ஆத்துமம் உண்டென்றும், அப்படிப்பட்ட ஆத்து |. 

| மத்தை வித்பது மகா ௮க்ரமமென்றும் காட்டும்படி மனுஷருடைய அச்துமத்தையும் 
| வித்த தாகச் சொல்லியிருக்றெ.த. | 
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| 19. தங்கள் தலையின்மேல் மண்ணை 
|வாறிப் போட்டுக்கொண்டு 2 அழுது 
Grand ss, ஐயோ, ஐயோ, வந்த 
மகா ஈகரம் சமூ;த்திரத்திலே. கப்பல்க 

| சாயுடைய யாவரையும் தான் கொடு 
தீத செயங்களினால் ஐசுவரியா்களாக்? 
னதே; ஒரு காழிகைக்குள்ளே ௮ 
பாழாய்ப் போயிற்றே என்பார்கள். 

20, பரலோகமே, பரிசுத்தவான்௧ 
ளாகிய அப்போஸ் தல் களே, தீர்க்க தரி 
களே, அதைப்பார்த்துக்  களிகூருங் 
கள். ஏனெனி ல் இதோ, உங்கள் நிமித் 
தம் சர்வேசுரன் அதற்குக் தீர்வையி 
ட்டார் என்று சொல்லக்கேட்டேன். 

21. பின்பு பலமுள்ள வேறொரு தா 
தன் பெரிய இரிகைக் கல்லையொத்த 
ஒருகல்லைத் தாக்கிக் கடலிலே எறிந்து: 
இப்படியே வேகமாய்ப் பாபிலோன் மா 
நகரம் தள்ளுண்டு இனி ஒருபோதும் 
காணப்படாமற்போம், 

22. சரமண்டலக்காரர்கள், தேவாத் 
இயக்காரர்களுடைய வா தஇயங்களும், 
நாகசரக்கார்களுடைய குரலொலி 
யும், எக்காளச் சத்தமும் இனி உன்னி 
டத்தில் கேட்கப்படுவதுமில்லை ; எற் 
தெர்த தொழில்செய்யும் தொழிலாளி 
எவனும் உன்னிடத்தில் இனிக் காண 
ப்படுவதுமில்லை ; வேலை ஒந்திரச் சத் 
தீமூம் இனி உன்னிடத்தில் கேட்கப் 
படுவ துமில்லை. 

28. விளக்கு வெளிச்சம் இனி உன் 
னிடத்தில் பிரகாசிப்பதுமில்லை ; மண 
வாளனும் மணவாட்டியுமானவார்களு 
டைய குரலும், இனி உன்னிடத்தில் 
கேட்சப்படுவதுமில்லை ; ஏனெனில் உன் 
வர்த்தகர்கள் பூலோக த்திலே பெரியோ 
ர்களாயிருந்தார்கள் ; உன் மாய சூனிய 
த்தால் எல்லாத் தேசத்தாரும் மோசம் 
போனார்கள்.   

24, இர்ச்சதரிசிகளுடைய இரத்த | 
மும், பரிசுத்தவான்களுடைய இரத்த 
மும், பூமியிலே கொல்லப்பட்ட அனைவ. 
ருடைய இரத்தமும் அவளிட த்திலே 
காணப்பட்டது என்று உரைத்தார். 

19-ம். ௮ 

செம்மதிப்புருவையானவருக்குக் கலியாணம் 
ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட தும்) தேவி 
வார். த்சையானவர் பரலோக சேனைக 
ளோடுவர்து, மிருகத்தையும் அதின் பரி 
வாரத்தையும் ஜெயித்ததும். 

அதிகாரம். 

1. இவைகளுக்குப்பின்பு பரலோகத் 
இலே இரளான கூட்டத்தாருடைய 
குரலொலிக்கொப்பான சத்தத்தைக் 
கேட்டேன். அவர்கள்: அல்லேலுயா ; 
இரட்சணியமும், மகிமையும், வல்ல 
மையும் நம்முடைய சர்வேசுரலுக்கே 
உரியது, 

2. ஏனெனில் அவருடைய கியாயத 
தீர்ப்பு சத்தியமும் நீதியுமாயிருக்கின் 
றது. தன் வேடூத்தனத்தால் பூமியைக் 
கெடுத்த பெரியவேசிக்குத் திர்ப்பிட்டு, 
௮வள் ser maura Ai Sex sap 
டைய ஊழியர்களின் இசத்தத்துக்குப் 
பழிவாங்கினார் என்றார்கள். 

8. மறுபடியும் அவர்கள் 2 அல்லேலு 
யா, அவளைச் சுடுகிற புகை அவர் gan 
லத்தச்கும் எழும்புகிறது என்ரர்கள். 

4. இருபத்துகான்கு வயோதிகார்க 
ளும், கான்கு ஜீவஜெர்துக்களும் தெண் 

டனாகவிழுந்து : ஆமென், அல்லேலுயா 
என்று சொல்லி சங்காசனத்தின்மேல் 
வி.ற்றிருக்கும் தேவனை நமஸ்கரித்தார் 
கள். 

9. அல்லாமலும் சிங்காசனத்திலி 
ருந்து ஓர் குரல்சத்தம் புறப்பட்டு : ஈம் 
முடைய சர்வேசுரனுடைய ஊழியரே, 
அவருக்குப் பயப்படுகிற சிறியோரும் 
பெரியோருமானவர்களே, நீங்கள் யாவ 
ரும் அவருக்குப் புகழ்கூருங்கள் என் | 

2. 
  

 



          

  

692 அருளப்பர் காட்டு 10-ம் அதிகாரம், 
  

0. கல இரளான gers. 11. அப்பொழுது பரலோகம் இறக் 
டத்தின் ரவாரம்போலவும், பெரும் | கப்படக் கண்டேன், இதோ, ஒரு] 
வெள்ளத்தின் இராச்சல்போலவும், | வெள்ளைக்குதிறை தோன்றினது? அதி 
பலத்த இடிகளின் மூழக்கம்போலவும், | ன்மேல் ஏறியிருந்தவருக்குப் பிரமா 
ஒரு சத்தம் உண்டாகி : அல்லேலுயா, | ணிக்கமுள்ளவான்றும், சத்தியமூள் 
ஏனெனில் சர்வ வல்லபமுள்ள ஈம்௫ு ! ளவரென்.றும் பெயர். அவர் நீதியோடு 
டைய அ௮ண்டவர் இராச்சியபாரம் பண் ஈடுத்தீர்த்து புத்கம்பண் ணுகறெவர். 

, BB apt. 12. அவருடைய சண்கள் அக்கினிச் 

ஈ 7, காம் களித்து, ம௫ழ்க்து அவனை சுவாலையைப்போல் இருந்தது. AUG 

ம௫மைப்படுத்துவோமாக, ஏனெனில் | 0 சிரசின்மேல் அகேககிரீடங்களும் 
செம்மறிப் புருவையானவருடைய இருஈதன, அவா ஒருவருக்கேயன்றி 
கலியாணகாள் வந்தது. அவருடைய வேறொருவருக்கும் தெரியாத PO 
பத்தினியும் தன்னை அயத்தம்பண்ணி | 24 எழுதி அவருகறுர் ரூடியிருந்தது. 
யிருக்கிறுள் என்று சொல்லக்கேட் 18. அவர் இரத்தத்தினால் தெளிக் 
டேன். கப்பட்ட வஸ்இிரத்தைக் தரித்திருந் 

, ட... 1 தார். தேவனுடைய வார்த்தை என்று 
3. பளபளப்பான மெல்லிய ou an Br அவருக்குப் பெயர், (இசை, 43-9.) 

தரித்துக்கொள்ளும்படி. அவளுக்குக் 14. பரலோகத்இிலுள்ள சேனைகள் 
கொடுக்கப்பட்டது. ௮ந்த மெல்லிய ட் oF ர 

வஸ்திரம் அாச்சியசிஷ்டவர்களுடைய வெண்மையான மெல்லிய வஸ்திரங்க 
ணிய செப்கைகளாமே ம் ளைச் தரித்து, வெள்ளைக் குதினாகள்மே, 

ரண் ் லேறி அவனணாப் பின்சென்றுபோனார் 
9. பின்னும் ௮வர் என்னைநோக்கி : கள். 

செம்மறிப்புருவையானவருடைய கலி 15. புறஜாதியானா வெட்டும்படிக்கு 
யாண விருந்துக்கு ௮மைக்கப்பட்டவர் அவருடைய வாயிலிருந்து இருபுறமும் 

கசா பாக்கியவான்௧ளென்று எழு ௮ | கூரான பட்டயம் புறப்பட்டது. அவர் 
என்முர். மேலும் இவைகள் சர்வே Dor: ny sCam aor 0 அவர்களை ஆளு 
சணுடைய சத்தியமான வசனங்கள் | வார், ௮வசோ சாவ வல்லமையுள்ள சர் 

என்று என்னுடனே சொன்னார். (மக். ! வேசரனுடைய உக்சிரம கோபமாயே 
22-2.) | மதுவின் ஆலையை மிதிக்கிளுர், (சங். 

, 11-9.) 

  
10. ௮ப்பொழுது கான் வரை | oo, oo. 

ஈமஸ்கரிக்கும்படி அவருடைய பாதத் : 10. ராஜாதிராஜன், கர்த்தாதி கர்த்தன் 
இலே விழுந்தேன். ௮வரோ என்னைப் ! என்று அவருடைய வஸ்திரத்திலும், 
பார்த்து: பத்திரம் அப்படிச்செய்யா | தொடையிலும் எழுதப்பட்டிருந்கது. 
தே. உன்னோடும் யேசுவின் சாட்சியத் | (காட்சி, 17-14.) 
தைக்கொண்டிருக்கிற உன் சகோத. 17. பின்பு ஒரு தாதன் சூரியனில் 
சோடும் நானும் ஒரு ஊழியன். சர்வே ! நிற்கக் கண்டேன். ௮வர் வானத்தின் 
சுரனை ஈமஸ்கரி. யேசுதாதனாப்பற் ! கடுவே பறக்கிற சசலமான பறவைகளை 
றிய சாட்சியம் தீர்க்கதரிசனத்துக்குரி | டயும் நோக்கி; மகா சத்தத்தோட கூப் 
ய் இஸ்பிர் த தவாமே என்ஞர். பிட்டு : 

| 

10. இஸ்பிரீத் அசார் துவினால் ஏவப்பட்ட சம்மனசானவர் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்இ 

றதுபோல், அர்ச், அ௱ளப்பரும் இஸ்பிரீத் தசாக் துவினால் ஏவப்பட்டுத் தீர்க்கதரிசன 
சொல்ல வரம்பெற்றதினால் இருவரிடத்திலும் ஒரோ இஸ்பிரீத்துசாந் துவானவர் குடியிருர் 
தார். ஆகையால் சம்மனசானவர் : கானும் உன்னைப்போல் ஒரு ஊழியன், தானே என்இரூர். 
  

  

  
 



  

        

          

ன ௭ அருளப்பர் காட்டி 90-ம் அதிகாரம். 098. 
  

|. 48. வாருங்கள், நீங்கள் ராஜாக் 
| களின் மாம்சங்களையும், சேனைத்தலை 
வர்களின் மாம்சங்களையும், விரசூரரு 
டைம் மாம்சங்களையும், குதிரைகளின் 
மாம்சங்களையும், ௮வைகளின் மேல் 
ஏறியிருக்கறவர்களின் மாம்சங்களையும் 
சுயாதீனர், அடிமைகள், சறியோர், 
பெரியோர் .தூய இவர்சகளெல்லோரு 
டைய மாம்சங்களையும் பட்சிக்கும்படி 
சர்வேசுரன் கொடுக்கும் மகா விருந் 
அக்கு வந்தூகூடுங்கள் என்ளூர். 

19. பின்பு மிருகமும், பூமியின் ரா 
ஜாக்களும் அவீர்கரஞுடைய Cedars 
ளும் குகிரையின்மேல் ஏதியிருக்தறெ 
வரோடும் அவருடைய இராணுவத் 
தோடும் யுததம்பண் ணும்படிச்குச் கூடி 
வரக்கண்டேன். 

20. அப்போது மிருகம் பிடிபட் 

டது. அத்தோடுகூட கள்ளத்தீர்க்க 

தறிசியும் பிடிபட்டான். இவன் A 5 

ற்குமுன்பாக அற்புகங்களைச் செய்து 
அவைகளின் மூலமாய் மிருகத்தின் 
முத்திரையைத் தரித்து, அதின் உருவ 
தை நமஸ்கரித்தவர்களையும் மயக்கிக் 

கெடுத்தவன். : இருவரும் கெந்தகம் 
பத்றியெரிகிற ௮க்கினிக்தடாகத்திலே 
உயிரோடே கள்ளப்பட்டார்கள். 

21. மற்றவர்களோ, குதிரையின் 
மேல் ஏறியிருக்கறவருடைய வாயிலி 
ருந்து புறப்படுகிற பட்டயத்தால் 

  
  

கொல்லப்பட்டார்கள். பறவைகளெல் 
லாம் ௮வாகளுடைய மாம்சங்களால் 

திர்ப்தியடைர்தன, 

20-ம். அதிகாரம். 
சாத்தான் ஆயிரம் வருஷமளவாகச் கட்டப் 

படுகிறது; ௮ந்த ஆயிரம் வருஷமும் 
வேதசாட்சிகளாயெ ஆத்துமாக்கள் இறீ 
ஸ்.துநாதரோடு கூட அ௮ரசாளுகிருர்கள். 
அ.தின்பின் சாத்தான் அ௮விழ்த் த.விடப்: 
பட்டு, சன் தூாதரோடு தேவ நகரத்தார் 

மேல் எதிர்த்து ய.ச்சம்பண்ணுகறெ த ; 
கடைசியாய் ௮சனி௮வர்களைச் சுட் 
டெரிக்தெத, மரித்தோர் சீர்வையிடப் 
படுகிருர்கள். 

1. பின்பு ஒருதாதன் பாதாளத்தின் 
இறவுகோலையும், ஒருபெரிய சக்கிலி 
யையும் தன்கையில் பிடித்துக்கொண்டு, 
வானத்திலிருந்து இறங்கிவாக் கண் 
டேன். ப 

2. பசாசென்றும், சாத்தானென்றும் 
சொல்லப்பட்ட ஆதி சர்ப்பமாகிய பற 
வைகாகத்தை அவர் பிடித்து, ௮தை 
ஆயிரம் வருஷமளவாகக் கட்டிவைத்து, 

9. அந்த ஆயிரம் வருஷமும் முடி 
யும்வராக்கும் ௮து ஜனங்களை மோசம் 
போக்காதபடிக்கு அதைப் பாதாளத் 
திலே தள்ளியடைத்து அதின்மேல் 
முத்திராயிட்டார். அதற்குப்பின் 
௮து கொஞ்சக்காலத்துக்கு அவிழ்த்து 
விடப்படவேண்டும். (2. தீமோ. 2-9) 
  

20. மிருகத்தினால் yh Gee நீஸ் தும், கள்ள த்தீர்க்கசரிசியால் அவனுடைய பொல் 
லாத மந்திரியும் குறிக்கப்படுகிருர்கள், (கிராம்போன்.) 

21. மற்றவர்கள் என்பது மிருகமும் ௮.தின் மந்திரியும் நீங்கலாக, ௮ந்.த மிருகத்தைப் 
பின்சென்ற ராஜாக்கள் முசலியவர்களாம். 

2, பறவைகாகமென்பது சாத்தான் ; மிருகமென்பது ௮க்இச்றீஸ் து; கள்ளத்தீர்க் 
கதரிசி என்பது அவனுடைய மந்திரி, 

3. சாத்தான் ஆயிரம் வருஷம்வராக்கும் கட்டுண்டு பாதாளத்தில் சள்ளப்பட்டதெப் 

    
  
  

  

படியெனில், சுவாமி உலகத்சை. மீட்டிரட்டுக்குமூன், சாத்தான் உலகத்தில் வெகு செம் 
பீரமாய் ௮திகாரஞ் செலுத்திவந் திருக்க, சுவாமி உலகத்தை இரட்சிச்தபின் அதின் கர்வத் 
தை வெகுவாய் அடக்கி, அது தன்னிஷ்டப்படி செய்யாமல் ஒடுச்சனாரன்று அர்த்தமாம். 

யிரம் வருஷமென்பது பொதுப்பட அரேக யுகங்களையும் அல்லது உலகமுடியும்வரமாயில் 
சல்லும் காலத்தையும் குறிக்ெது. உலகமுடிவு நெருங்வெரும்போது மனுஷருடைய 

விசுவாசம் குறைக்கு, பாவாக்ரொமம் வளராமாகையால் சாத்தான் விடுதலையானாற்போல் 
அதின் அதிகாரம் கெம்பீரமாகும். டட 
  

 



  

  

604 அருளப்பர் காட்சி 20-ம் அதிகாரம். 
  

4, அன்றியும் கான் சங்காசனங் 
களைக்கண்டேன். அவைகளின்மேல் 
(கிலா) உட்கார்ந்திருந்தார்கள். நியா 
யத்தீர்ய்புச் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு 
அதிகாரங்கொடுக்கப்பட்டது. யேசு 
நாதருடைய சாட்சிய க்தினிமித்கமும், 
சர்வேசரனுடைய வாக்கியத்தினிமிக் 
oY ம் கொல்ையுண்டவர்களுடைய 
ஆச் ச்லுமங்களையும் மிருகத்தையாவது 
அதின் உருவக்தையாவது ஈமஸ்சுரியா 
மலும், தங்கள் நெற்றியிலும், தங்கள் 
கையிலும் ௮தஇன்முத்தினாயைக் தரித் 
துக்கொள்ளாமலும் இருக்தவர் களையும் 
கண்டேன். அவர்கள் உயிரடைந்தூ 
இறிஸ்துவடனேகூட யிரம் வருஷம் 
அரசாண்டார்கள், (மத். 10-28.) 

5. மரித்த மற்றவர்கள் அர்த ஆயிர 
வருஷம் முடியுமளவும் உயிர் ௮டைய 
வில்லை. இதுவே முதல் உத்தானம். 

டட. முதல் உத்தானத்துக்குப் பங்குள் 
ளவன் பாக்கியவானும் பரிசுக்தவானு 
மாயிருக்கிறான். இவர்கள்மேல் இரண் 

    

இவர் கள் சர்வேசுரனுக்கும் கிறீஸ் துவுக் | 
மூன்பாககு குருக்களாயிருக்கு, அவ 
ட டட ௮! ரமவருஷம் ௮ரசாளு 

வார்கள். 

7. அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடிந்த 
பின், சாத்தான் தன் சிழையினின்று 
விதெலையாடுப் புறப்பட்டு, பூமியின் 
நான்கு இிசைகளிலுமுள்ள தேசத்தா 
மாயும், கோகு மாகோகு என்பவர்க 
ளையும் மயக்குவித்து, ௮வர்களை ws 
தத்துக்குத் தரட்டுவான். அவர்களு 
டையதொகை கடற்கரை மணலக்கனை 
யாயிருக்கும், 

8. அவர்கள் பூமியின் விஸ்தீரணமெ 
ல்லாம் பரவி, பரிசுத்தவான்களுடை 
ய பாளையத்தையும் கே௫க்கப்பட்ட நக 
ரசத்தையும் வளைந்துகொண்டார்கள். 

9, வானத்திலிருந்து சர்வேசுரனால் 

அக்கினி இறங்கி, அவர்களைப் பட்டுக்கி 
ன்றது. அவர்களை மயக்கின பசாசு ௮௧ 
கினியம் கெர்தகழுமுள்ள சடாசுத்தி   டாம் மரணத்துக்கு அதிகாரமில்லை. : லே கள்ளப்பட்டது. (எசேக். 38-22.) 

  

4. கொலையுண்டவர்களுடைய ஆச்தமங்களையும் கண்டேன் என்பஇனால் வேத : 
சாட்சிகள் முதலிய சகல புண்ணியவான்௧களும் மாணச்சையடைர்தபின் அவர்களுடைய ' 

ஆத் தமங்கள் பொதுவான உத்தானகாலமமட்டும் காத்திராமல், உடனே மோட்சபாகச்கியச் 

தை அடைந்து யேசுரா சரோடேகூட அரசாளுடன்றன என்று பிரச்த்கமாகிற.௪. 

5. மற்றவர்கள் உயிரடையவில்லை. வேசாசமக்தில் பரலோகபாச்கியத்தை நிச்இய | 

ஜீவியமென்றும் உயிரொன்றும் சொல்லியிருப்பதினால், மரித்தவர்களில் மற்றவர்களாயெ 
பாவிகள் அந்தப் பேரின்பமாகிய உயிரை அடையாமல் நித்திய நிர்பாச்கெராயிருப்பார்கள் 

என்று விளங்குகிறது. 

7. தேவதிருவுளத்தால் குறிக்கப்பட்ட காலம் நிறைவேறி, உலகமுடிவு நெருக்கும் 

போது, சாத்தான் உலகத்தின் நாலாஇிசைகளிலும் உள்ள ஜனங்களில் வெகுவெகுபேனா 

மயக்கிச்கசெடுத்துத் தன் பாரிசமாய்ச் சேர்ப்பான். இறீஸ்துவர்களுக்குள்ளே முதலாய் 

அசேகர் அவன் கைவசமாவார்கள். இதைப்பற்றியே லூச்கா சுவிசேஷம் 18-ம் ௮.தி. 8-ம். 

வசன த்தில் மனுமகன் திரும்பிவரும்போது உலகத்தில் விசுவாசத்தைக் காண்பது அரிது | 
என்று சொல்லப்பட்டிருக்ற த. கோகு மாகோகு என்பவர்கள் இரேக்குத் தேசத்துக்கு , 
வடக்கே சரிய சாட்டில் வரித்த காகரீகமற்ற காட்டுமிராண்டிகள். இவர்கள் பூர்வீக,ச்.இல் | 

இஸ்ராயேல் ஜனங்களை ஜெயித்துத் தன்பப்படுச் கனெவர்களாகையால், உலகத்தின் முடி. | 

வில் இவர்களைப்போலெரச்ச துஷ்டர்களைச் சாத்தான் தன்பாரிசமாக்க, பரிசுத்தவான் ச 

நடைய பாளையமும் நேசிக்கப்பட்ட நகரமுமாகிய திருச்சபையை எதிர்த்து. துன்பப் 

, படுத்துவான் என்றறிக, ப்ர 
னல்
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10. அவ்விடத்தில் மிருகமும் கள்ளத் 
திர்க்கதரிசியும் இரவும் பகலும் என்றெ 

| ன்றைக்கும் உபாதிக்கப்படுவார்கள். 

11. பின்பு வெண்மையான ஒரு 
பெரியசிங்காசன த்தையும், அதன்மேல் 
வித்றிருக்கிறவலாயும் கண்டேன். ௮வ 
ருடைய சமுகத்திலிருந்து பூமியும் வா 
னமும் ஒழிந்துபோயின. அ௮வைகளுக் 
கு இடமும் அற்றுப்போயிந்று. (காட், 
ம. 12; மலக். 8-10; இக். 10-20.) 

12. மரித்தோராகிய சறியோரும், 
பெரியோரும் Hiss சங்காசனத்தின் 
முன்பாக நிற்கக்கண்டேன். ௮ப்பொ 
முது புஸ், கங்கள் இறக்கப்பட்டன. 
ஜீவிய புஸ்தகமாகிய வேரு புஸ்தக 
மும் திறக்கப்பட்டது. அந்தப் புஸ்த. 
கங்களில் ௪ ழு தப்பட்டபடி மரித்தோர் 
தம்கள் தங்கள் கரியைகளுக்குத் தக்க 
தாசு நியா யந்தீர்க்கப்பட்டார்கள். 

15. சமுத்திரம் நன்னிடத்திலுள்ள 
மரிச்கோரை ஒப்புலித்தது. மரண 
மும் பாதாளமும் தங்களிலுள்ள மரித் 
Csr en ஒப்புவித்தன. ஒவ்வொருவ 
ருக்கும் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளின் 

படி. இர்வையிடப்பட்டது. 

14. அப்போது பாதாளமும் மரண 
மும் அக்கினித் தடாகத்தில் தள்ளப் 
பட்டன. இதுவே இரண்டாம் மரணம். 
(1. கொ. 15-20.) 

15. ஜீவிய புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட் 
டதாகக் காணப்படா தவன் வந்து அக் 

சனிக் தடாகத்கதிலே தள்ளப்பட்டான். 

21-ம். அதிகாரம். 
மோட்சமாகிய புதிய எருசலேமும்;, ௮இன 

இறப்பு மகிமையும் வெளியாக்கப்படுறெ த. 

1. பின்புகான் புதிய வானத்தையும், 
புதிய பூமியையும் கண்டேன். ஏனெ 
னில் முந்தின வானமும் முந்தின பூமி 

| 

    

யும் ஒழிர்தபோயின, சமுத்திரமும் 
இல்லாமத்போயித்று, (இசை. 45-18) 
2. இரா. 3-13.) 

2. அருளப்பனாகய நான் புதிய ௪௬ 
சலேமாகிய பரிசுத்த ஈகரம் சர்வேசா | 
னிடத்தினின்று பரலோகத்தைவிட்டி 
தங்கிவரக் கண்டேன். ௮து தன் பத் 
தாவுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மண 
வாளியைப்போல் ஆயகத்தமாக்கப்பட் 

டிருந்தது. 
3. அப்போது சிங்காசனத்திலிருந்து 

ஒரு பெரிய குரல்சத்தம் உண்டா௫ ; 
இதோ, மனிதரோடு சர்வேசுரன் வ௫க் 
கும் ஸ்தலம். அவர்களோடு அவர் வா 
சம்பண்ணுவார்; அவர்களும் அவரு 
டைய ஜனங்களா யிருப்பார கள், சர் 
வேசுரன். ராமே அவர்களுடைய தெய் 
வமாக ௮வர்சளோடேகூட இருப்பார். 

4. சர்வேகாரன் அவர்களுடைய கண் 

களினின்று கண்ணீர்யாவையும் துடை 
ப்பார்; இனி மரணமேஇராது ; இனித் 
துக்கமும், ௮முகைச் சத்தமும் துயர 
மும் கிடையாது. முந்தினவைகள் 
ஓழிந்துபோயினஎன்று உணாக்கக்கேட் 
டேன். (காட். 7-17.) 

2. அன்றியும் சிங்கா சனத்தின்மேல் 
விற், றிருக் தவர் : இதோ, நான் சகலத் 
தையும்பு இதாக்குகிே றன் என்றூர். மீள 
வும் ௮வர் என்னைப் பார்த்து? இவைகள் 
மகா பபிரமாணிக்கமும், உண்மையமான 
வார்த்தைகள். இவைகளை எழுது என் 
றார். (இசை. 45-19; 2. Oar. 5-17.) 

(0. மேலும் ௮வர் என்னைநோக்கி 2 
எல்லாம் முடிந்தது; நானே ஆல்பாவும் 
ஓமேகாவும், யும் அந்தமுமாயிருக் 
தே pe ன். தாகமாயிருக்கறவனுக்கு 
ஜீவிய நீ த்தில் இலவசமாயக் குடிக்கக் 
கொடுப்பேன். (காட். 1-18.) 

  

ட ந d. சகலந்நையும் புதீதாக்தகிறேன் ₹--பாவத்தினால் உலகத்துக்கு உண்டான துன். 

பங்களும், கேகெளும் ஒழிர்துபோனபின், சர்வசிர்வ்டிகளும் shade | பாக்யெமான 

| ஸ்இிதியில் நிலைபெற்திருச்கும் என்பதாம், (2. கொ. 5- 27.) 
   



அவ்ள் 

606. அருளப்பர் காட்சி 21-ம் அதிகொசம். 
  

7. ஜெயங்கொள்ளுறெவனெவனோ 
அவன் இவைகளைச் சுதந்தரி spear 
ள்ளுவான், கான் அவனுக்குத் தேவ 
ஞாயிருப்பேன் ; அவன் எனக்குப். பிள் 
ளையாயிருப்பான். 

8. ஆனால் பயங்காளிகளும், அ௮விசு 
வாசிகளும், அருவருப்புக்குரியவர்களு 

ம்,கொலைபாதகரும், விபசாரக்காரரும், 

சூனியக்காரரும், Asean ya sons 
சாரர், பொய்யர் அனைவரும் அக்கினி 

யும், கெர்தகமும் எரிகிற தடாகத்தி 
லே பங்கடைவார்கள். இரண்டாம் மர 
ணம் இதுவே என்ளூர், 

9. பின்பு கடைசியான ஏழு வாதை 
களால் நிறைர்த ஏழுபா ததிரங்களையு 
டைய ஏழுதூதரில் ஒருவர் வந்து 
என்லுடனே பேசி; நீ இங்கே வா, 
செம்மறிப்புருவையானவருடைய பத் 
இனியாகிய மனைவியை உனக்குக் தாண் 
பிப்பேன் என்னார். 

10. உடனே பெரிதும், உயரமுமான 
ஒரு பருவதத்தின்மேல் என்னைப் பர 
வசமாகக்கொண்டுபோய், சாவேசுரனி 
டத்தினின்று பரலோ கத்தைவிட்டி 
றங்வெருகிற எருசலேமாகிய பரிசுத்த 
நகரத்தை எனக்குக் காண்பித்தார், 
அது தெய்வீக மகிமைப்பிரதாபமுடை 
யதாயிருந்தது. 

|]. அதின் பிரகாசம் மிகவும் விலை 
யுயர்க்த இரத்தினக் கல்லைப்போலவும், 
பளிங்கைப்போல் துலக்கமான வச்சி 
ரக்கல்லைப்போலவும் இருந்தது. 

  
  

  

12. அதற்குப் பெரிதும் உயரமுமா 
ன மதிலும், ௮இல் பன்னிரண்டு வாசல் 
களும் இருந்தன. அந்த வாசல்களில் 
பன்னிரண்டு தூதர்கள் இருந்தார்கள். 
அவைகளின்மேல் இஸ்ராயேல் புத்திர 
ராகிய பன்னிருகோத்திரங்களின் கா 
மங்களம் வராயப்பட்டிருக தின. 

. (௪செக. 48-31.) 

வாசல்க 

Nl FE 

UM FE 

வாசல்க 

(3. கழ்புறத்தில் மூன்று 
ளும், வடபுறத்தில் மூன்று 
ளும், தென்புறத்தில் மூன்று 
ளும், மேல்புறத்தில் மூன்று 
ளும் இருந்தன. 

14. ககரத்தின் மதிலுக்குப் பன்னி 

டரண்டு அஸ்திவாரங்கள் இருந்தன ; 
அவைகளில் செம்மறிப் புருவையான 
வருடைய பன்னிரண்டு ௮ப்போஸ்த 

லாகளின் பன்னிரண்டு நாமஙகளும் 

இருந்தன. 

15. என்னுடனே பேசினவர் ஈகரத் 
தையும், ௮தஇன் வாசல்களையும், ௮தின் 
மதிலையும் அளப்பதற்கு ஒரு பொத் 

கோலைப் பிடித் துக்கொண்டிருக்தார், 
(எசே. 40-83.) 

10. அந்த நகரம் சதுரமாகக் கட்டப் 
பட்டிருக்றேது. அதின் நீளம் எவ்வஷ 
வோ அகலமும் அவவளவுதான். அவர் 
௮ர்தப் பொற்கோலைக்கொண்டு பன்னீ 
ராயிரம் ஸ்தாது ௮ளந்தார். அதன் 
நீளமும், உயரமும், அகலமும் எல்லாம் 
சரிசமானமாயிருந்தது. 

  

8. பயங்காளிகள் : வேதசகலகங்களில் 

லித் தவர்கள். 

ஆக்னைகளுச்குப் பயந்து வேதத்தை மறுத 

போய்யர் : கள்ளப்போதகங்களைப் போ இக்கறெவர்கள். 
இசண்டாம் மாணம்;: நித்திய சாபத்இன் தீர்ப்பு, 

12. இஸ்ராயேல் புத்ரராயெ பன்னிரு கோத்திரத்தாரும் பூர்வலீகச்இல் சர்வேசுர 

    னால் தெரிர் தகொள்ளப்பட்ட ஜனங்களாயிருந்த துமன் தி, பன்னிரு ௮ப்போஸ்தலர்களா 

லும் புறஜா.இயாருக்குள் மனர்திருப்பித் திருச்சபையில் சேர்த் தச்சொள்ளப்பட்ட சறீஸ்து 

வர்களுக்கு அவர்கள் ௮டையாளமுமாயிருந்தார்கள். ௮கையால் அவர்களுடைய கோத்திர 

1 காமங்கள் பரலோக வாசல்களில் பதிக்கப்பட்டதாகச் காண்பிச்கப்பட்டசாமே, 
அரன்.



  

17. பின்பு ௮தின் vf sigs 
போது, ௮து தாதனுடைய ௮ளவாகய 
மனுஷ அ௮ளவின்படியே நாற்றுநாற்ப 
தீதுகான்கு முழம் உயரமாயிருந்தது. 

18. அதின் மதில்கட்டிடம் வச்சி 
ரக்கல்லால் கட்டப்பட்டிருந்தது. அந்த 
நகரம் தூய பளிகங்குக்கு ஒப்பான பசும் 

பொன்னாயிருக்தது. 

19. ஈகரத்து மதில்களின் ௮ஸ்.இவா 
ரங்கள் எவ்வித இரத தினங்களாலும் 
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. முதலா 
வத அஸ்திவாரம் வச்சிரக்கல்லும், இர 
ண்டாவது நீலக்கல்லும், மூன்றாவது சந் 
இரகாந்தமும், நான்காவது மரகதமும், 

20. ஐந்தாவது கோமேதகமும், 
ஆழருவதுபதுமராகமும், ஏழாவது சுவா 

னரத்தினமும், எட்டாவது படிக்கைப் 
பச்சையும், ஓஒன்பசாவது புஷ்பராகமு 
ம், பத்தாவது வைரியமும், பதினோரா 
வது சுநீரமும், பன்னிரண்டாவது ௪ுகந் 
திக்கல்லுமாயிருநர்த.த. | 

21. தனித்தனியே பன்னிரண்டு 
வாசல்களும் பன்னிரண்டு முத்துக் 
களாம். ஒவவொரு வாசலும் ஒவவொ 

ரூ முத்தாலானது. நகரத்தின் விதி 
துலக்கமான பளிங்குபோல் சுத்தப் 
பொனனாயிருந்தது. 

22. அதிலே நான் அலயத்தைக் 
காணவில்லை. ஏனெனில், சர்வ வல்லப 
கடவுளாகிய ௮ண்டவரும் ' செம்மறிப் 
புருவையானவருமே அதற்கு ஆலயமா 

யிருக்கிறார்கள். 

அருளப்பர் காட்சி 29-ம் ௮.இகாரம், 
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99, அத்த cers Ba பிரகாசிப்பதற் | 
குச் சூரியனாவது சந்திரனாவது . வேண் 
டியதில்லை. எனெனில், தெய்வப் பிரதா 
பம் அதைப் பிரகாசிப்பிக்றெது; செம் 
மறிப் புருவையானவர் அதற்குத் தீப 
மாயிருக்கறார். (இசை, 00-19.) 

24. ஜனங்கள் அதின் ஒளியில் ஈடப் 
பார்கள், பூமியின் ராஜாக்கள் தங்கள் 

மூமையையும், மேன்மையையும் அதற் 
குள்ளே கொண்டுவருவார்கள். 

25. பகலில் ௮தின் வாசல்கள் 
அ௮டைக்கப்படுவதில்லை. இராக்காலமும் 
௮ங்கே கடையாது. (இசை. 00-11.) 

20. ஜனங்களுடைய மகிமையையும் 

மேன்மையையும் அதற்குள்ளே கொண் 
டுவருவார்கள். 

27. தீட்டுள்ளதும் ௮ருவருப்பையும் 
பொய்யையும் ஈடப்பிக்கிறதுமாகிய 
எதுவும் அதில் பிரவே௫ிப்பதில்லை, 
செம்மறிப் புருவையின் ஜீவ புஸ்தகத் 
தில் எழுதப்பட்டவர்சளே ௮இல் பிர 
வேடிப்பார்கள். 

22-ம். அதிகாரம். 

ஜீவ ஜலமும், ஜீவ விருட்சமும், சர்வேசுரன் 
தாம் தெரிரக்துகொண்டவர்களோடு நிச் 
,தஇியமாய் ௮.ரசாளுவதும் வருமாறு, 

1. பின்பு, பளிங்கைப்போல் தெளி 

ந்த ஜீவ ஜலமூள்ள ஒரு நதி சர்வேசுர 
னும் செம்மறிப் புருவையானவரும் 
இருக்கிற சிங்காசனத்தினின்று புறப் 
பட்டு வருகிறதை எனக்குக் காண்பித் 
தார். 

  

17. சரீரமில்லாத சம்மனசுச்களுக்குக் கை இல்லாகதினாலே Hat Herbs ௮ளவு 
மனுஷருடைய முழக்கணக்ன்படி. இத்தனை முழமென்று கணச்டெப்பட்டது, 

25, கோட்டைவாசல்கள் சாதாரணமாய் இராக்காலங்களிலும், யுத்த காலங்களில் 
பகலிலே மூதலாய் ௮டைக்கப்படுவது வழச்கம். மோட்ச இராச்சியச்திலோ இரா இருளும். 
சத் தரு பயமுமின்றி எப்போதும் சசா பகலாய் சமாதானம் குடியிருக்கும். ஆகையால் 
௮.இன் வாசல்கள் ௮டைச்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. 

1. இந்த அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டவைகளைப் பழைய ஏற்பாட்டில் எசேக்இயேல் 
ஆகமம் 47-ம் ௮இகாரத்தோடு ஓத தப்பார்க்கவும். 

ஜீவஜவந்தி :--சர்வேசுரன் மோட்சத்தில் நீதிமான்களுடைய உள்ளத்தில் இஸ்பி 
ரீச் துவானவர்வழியாய்ப் பொழியும் பேரானந்த பாக்கியமாம். 
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பர் காட்டி 89-ம் அதிகாசம். 
  

இ, அந்த ஈகரத்து விதியின் மத்தி. 
| யிலும், ஈதியின் இருபுறத்திலும் பன் 

| னிரண்டு சகனிகளைத்தரும் ஜீவ விருட் 
சம் இருந்தது. ௮து மாதந்தோறும் 
தன் கனியைத்தரும். அந்த விருட்ச 
இன் இலைகள் ஜனங்களுக்கு ஆரோக் 
இயத்தைத் தரக்கூடியவைகள். (எசே, 
47-7.) . 

8. இனி எவ்வித சாபமும் இராது. 
சரவேசுரலும் செம்மறிப்புருவையா ன 
வரும் வி.ற்றிருக்கிற சிம்மாசனம் ௮.இில் 
இருக்கும். அவருடைய ஊழியரும். 
அவருக்கு ஊழியஞ்செய்து, 

4, வருடைய சமூகத்தைத் தரி 
சிப்பார்கள். அவருடைய நாமம் ௮வா 
களுடைய நெற்றிகளில் இருக்கும். 

5. அங்கே இராக்காலம் இராது; 
விளக்கு வெளிச்சமும், சூரியனுடைய 
பிரகாசமும் அவர்களுக்கு வேண்டிய 
இல்லை. ஏனெனில் கர்த்தராகிய தேவ 
னே முவர்கள்மேல் பிரகாசிப்பார. 
அவர்களும் ௮ஈவாதகாலம் ௮ரசாளு 
வார்கள். (இசை. 00-20.) 

6. பின்பு ௮வர் என்னைநோக்கி : 
இந்ச வார்த்தைகள் மகா பிரமாணிக்க 
மும், உண்மையுமானவைகள். €ீக்கிரத் 
இல் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம் 
முடைய ஊழியருக்குக் காண்பிக்கும் 
பொருட்டுத் தீர்க்கதரிசகளின் மனதை 

ஏவுகற காத்தாவாகெய சாவேசுரன் தம் 

முடைய தூதனை அனுப்பியிருக்கிறுர். 

7. இதோ, வேசமாய் வருகிறேன். 
இந்தப் புஸ்தகத்தில் ௮டங்கிய தீர்க்க 

தரிசன வாக்கயெங்களைக் காச்சறவன் 
பாக்கெயவான். |   

8... அருளப்பனாயெ. கானே இவை | 
ககாக் கேட்டேன்; கானே இவைக 
ளைக் கண்டேன், கான சேட்டு, கண் 
டபோது இவைகளை எனக்குக் சாண்பி 
தீத தூதனை நஈமஸ்கரிக்கும்படி அவ 
ருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன். 

9. ௮வர என்னை நோக்க : பத்திரம், 
அப்படிச் செய்யாதே; உன்னோடும், 
உன் சகோதரர்களாதகிய தீர்க்கதரிசி 

களோடும், இந்தப் புஸ்தகத்தில் ௮டக் 
இய தீர்க்கதரிசன வாக்கியங்களைக் 
கைக் சொள்ளுறெவர்களோடுக்கூட 
நானும் ஒரு ஊழியன்தான். சர்வேசு 
ரனை ஈமஸ்கரி என்றார். 

10. மீளவும் ௮வர் என்னை நோக்கி : 
இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள தீர்க்கதரி 
சன வாக்கியங்களுக்கு முத்திரையிடா 
தே. ஏனெனில் காலம் சமீபமாயிருக் 

இன்ற து. | 

11. தின்மை செய்கிறவன் இன்லும் 
இன்மை செய்யட்டும்; அசுத்தங்களி 
விருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாகட் 
டும்; நீதிமான் இன்லும் நீதிமானாகட் 
டும்: பரிசுத்தவான் இன்னும் பரிசுத்த 
வாஞகட்டும். ப ப 

12. இதோ, ிக்கிரமாய் வருகி 
றேன். அவனவனுக்குத் தன்தன் 
கிரியைகளுக்கேற்றபடி கான் அளிக் 
கும் பலன் என்னுடனே இருக்கிறது. 

18. கானே அல்பாவும் ஒமேகாவும், 
முந்தினவரும் பிந்தினவரும், ஆதியும் 
அந்தமுமாயிருக்கிறேன். (காட். 21-60.) 
    
      

10. ழந்திரையிடாதே :--அதாவது இத்தீர்க்கதரிசனங்களை இரகசியமாய் வைத்துக் 

கொள்ளாமல் எல்லாருக்கும் பிரசித்தப்படுத்து என்பதாம், 

11. இன்னும் தின்மை செய்யட்டூம்;--இதினால் தின்மைசெய்வதற்கு உத்தாரங்கொ 

டுக்கப்படுகிறதென்று எண்ணத்தக்கதல்ல, ஆனால் தீர்க்கதரிசியானவர் சொல்லுறெதை 

எவனாவத கவனியா இருக் தால், அவன்மேல் விழுகிற தண்டனை அவனுடைய குற்றத்தி. 

  

| னால் வருகிறதென்றும், சர்வேசுரன்பேரில் முறையிட இடமிராதென்றும் அர்த சமாம் |  



  

14, ஜீவ வ ிருட்சத்தற்குச் சுதக்தர 
| முள்ளவர்களாய் வாசல்களின் வ 
யாய் நகரத்துக்குள் பிரவேசிக்கும்படி 
செம்மறிப் புருவையின் இரத்தத்தில் 
தங்கள் வஸ்திரங்களைக் கழுவுறெவர் 
சள் பாக்கியவான்கள். 

15. காய்களும், சூனியக்காரரும், 
விபசாரக்காரரும், கொலைபாதகரும், 
விக்கிரகா ராதனைக்சாரரும், பொய் 
யானதை விரும்புகிறவனும், அதைச் 

செய்கறெவனும் புறம்பே நிற்பார்கள், 

1 76. யேசுவாகிய நான் சபைகளில் 

இவைகளை உங்களுக்குச் சாட்சியாக 
அறிவிக்கும்படிக்கு என் தூதனை ௮ளுப் 
பினேன். கான் தாவீதின் வேரும், வம் 
சமும், பிரகாசமுள்ள விடிவெள்ளி ஈட் 
சத்திரமுமாயிருக்கிறேன் என்ளார். 

17. ௮ட்போது இஸ்பிரீத்தும், மண 
வாளியும் : வாரும் என்இருர்கள். சேட் 
இறவனும் : வாரும் என்பானாக, தாக 
மாயிருக்கிறவன் வரக்கடவான். விருப் 
பமுள்ளவன் ஜீவஜலத்தை இலவசமாய் 
வாங்கிக்கொள்வானாக. (காட். 21-9 ; 
இசை. 5௦-7.) 

। யேசுக்கிறீஸ் துவின் வரப்பிரசாதம் உங்   

18. இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள தீர்ச் 
கதரிசன வாக்கியங்களைக் கேட்டுற யா | 
வருக்கும் சான் சாட்சியாய் ௮.றிவிக்கி 
றதென்னவென்றால் : ஒருவன் இவை 
சுளோடே எதையாகிலும் கூட்டினால், 
இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற 
வார்த்தைகளைச் சர்வேசுரன் அவன் 
மேல் கூட்டிவைப்பார், 

19. ஒருவன் இந்தத் தீர்க்ககரிசனப் 
புஸ்சுசத்தின் வாக்யெங்களிலிருந்து 
எதையாகிலும் எடுத்துப்போட்டால், 
ஜீவ புஸ் தகத்திலிருந்தும் பரிசுத்த நக 
ரத்திலிருந்தும் இந்தப் புஸ்தகத்தில் 
எழுதப்பட்டவைகளிலிருந்தும் சர்வே 
கரன் அவனுடைய பங்கை எடுத்துப் 
போடுவார். 

20. இவைகளுக்குச் சாட்சிசொல் | 
லுகிறவர் : மெய்யாகவே நான் சகச | 
ரமாய் வருகயேன் என்இரர். அமென் ; ' 
ஆண் டவராகிய யேசுவே வாரும். 

  
21. நம்முடைய அண்டவராகிய 

களனைவசோடுங்கூட இருப்பதாக, 
அமென், 

  

  
15. நாய்கள் :--இன்மைசெய்த துஷ்டர்கள் இவர்கள் தங்கள் துவ்டக்சரியைகளால் 

மற்றவர்களைக் கடிக்க .துபோல் இருப்பதால் சாய்களென்னப்படுஒறார்கள். 

16. யேசுகாதர்சுவாமி சர்வேசுரனாயெமட்டும் தாவீதைச் சிர்ஷ்டித்த.இனால் அவருக்கு 

வேர் என்று சொல்லப்பட்டபோ திலும், மனுஷசகபாவத்தில் அவருடைய வம்சத்தில் பிறந்த 

தால், ௮வர் பிதிர்வழி என்னப்படுஇரர். 
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ஞாயிற்றுக்கழுமைகளிலும் பிரதான திருநாட்களிலும் 

வாசிக்கப்படுறெ 

மஹேவேதாகமக் குறிப்புகள், 
 ெவையயமவவவாச ஸ்படிக அசடு பக. 
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ஜனவரி-மீ” 1௨ விருத்தசேதன திரு, லூக், 2181-... | தீத், 2111-15 
ழே. இருகாளுக்கு அடுத்த ஞாயிறு ...| மச், 9 15-15 | 1 ௮௫௬. &| 9--]9 

மூன்றிராசாக்கள் இரு. இனஉரி-மி” 0௨3 மத், 2| 1—12 | @eor, 60| 1— 6 
ஷே. திருகாளுக்குப்பின்வரும் ஞாயிறு... தூக் 2 42-08 உரோ, 18| 1-5 
டீ. தஇருராளுக்குப்பின்வரும் 8-ம் காள்! ௮௫, 8 | 29-84 | இசை. 00 | 1-9 
மூன்.திராசாக்கள் இருசாளுக்குப் பின் 

வரும் 2-ம் ஞாயிறு ... | 9. | 111 உரோ. 18; 6-0 
ஷே மூன்றாம் ஞாயிது மத், 8| 1418 | உரோ, 19 | 10.2 
ழே. நான்காம் ஞாயிறு vo} WS. = BB | 99-87 | உரோ, 18) 8—10   

கைவளை. 

  

          

  

   



  

  

  

  

702° வேதாகமக் குறிப்புகள், 

ட்ட சுவிசேஷம், நிருபம் முதலியன, 
STM nico dl at 

அதஇகாரம், | வசனம், | ௮இகாரம், | வசனம், 

ஹே ஐர்தாம் ஞாயிறு வு மதி. 18. | 4-3 கொலோ. 3 | 12—17 
Che ஆறாம் ஞாயிறு " fogs. = 13 | 81-85. | 1 @se. 1 | 2—10 
சதுரிகை ஞாயிறு மதி. 20) 1—16 | 1 Oarf. 9 | 24—27 

[கொரி.10) 1-5 
சடிகை ஞாயிற லூக், 8| 4.1௦ ய கொரி.!1 19.58 

ப 12; 1— 9 
பஞ்சுசை ஞாயிறு லூக். 18 | 31-43 | 1 OarAl3B | 1.18 
விபூதித்திருசாள் | மதி, 6 | 16-21 (ஜோயேல். ?| 19--10 
தபசுகாலம் முசல்வெள்ளி ... வு மத், 44-48 | இசை, 58 (0 
ழே. முதல் ஞாயிறு மதி, 41 111/1 11சொரி. 6 1—10 
டை. இரண்டாம் வெள்ளி .., | 9G 51 14-15 | இசக்கி, 18 | 20--28 
ழூ டே ஞாயிறு ... மத் 171 1-9 ரசெச,%। 1—7 
ழே. ஞூன்றாம் வெள்ளி மதி. 21 | 33-46 ; Gamer. 387 | 6-—22 
மே. ழே. ஞாயிறு தாகி, 11 114-281 எபேசு, 5 | I— 9 
ழே. சாலாம் வெள்ளி vol HG. 4) 5—42 | cro. 20) 2—13 
டூ ஷூ ஞாயிறு | GG. 6) 1-15) surg. 4 | 22—31 
ழே. ஐந்தாம் வெள்ளி ௦ | அரு. TL | 1-45 (114இரா.17 | 17-21 
டி ழே ஞாயிறு இருப்பாடுகள் | அரு... 8| 40-59 | எபிரே. 9 | 11-15 
ழே. ஆரும் வெள்ளி . | அரு... 11 | 47-54 | எரேமி. 17 | 18-18 
குருதிது ஞாயிறு | of 21: 1-9 /(யாத்தி.15 97... 

= ws. 26 aes » 16 i— 7 
மத். 27 பிலிப்பி, 2 5--11 

அர்ச்சியசிஷூட வாரம் ் 
இங்கள் | Hm 12) 1-9!) Ome. 50} 5-10. 
செவ்வாய் மார். 14 ய எரோமி. 1[ | 18-80 

மார். ]5 bee ப 
புதன் | லூக். 22 இசை. 33 | 1—12 

| லூக், 25 இசை, 02 | 11-19 
ன இசை. 05 | 1-- 7. 

பெரிய வியாழன். ves | 4G 13. 1-1] ]கொரி.11 90-32. 
பெரிய வெள்ளி : an ௮௫. 18... ஓசேயே.6| 1— 7 

ச் 19. ய யாத்தி, 12 | 1--]11 
பெரிய சனி . | os 28) 1L— 7 கொலே. 8 | 1-4. 
உயிர்த்த இருகாள் மார். 10| 1-7 11 கொரி, 7-8. 
உ யிர்த்த இருகாளுக்குப் பின்வரும் | | 

மூசல் ஞாயிறு பு ௮௫௬. 201 19-81 1௮௬. 5 | 410. 
ழூ. இரண்டாம் ஞாயிற ... 4 ௮௫௬. 10 11--16 1 [இரா. 9] 91-25 
டே. மூன்றாம் ஞாயிறு | அரு... 16 (16-22 | 1.இரா. 2 | 11-19 
ஷே காலாம் ஞாயிறு : | gm 16) 5-15 | Quwre. 1 | 17—21 
Cy. ஐந்தாம் ஞாயிறு bes ௮௫. 16 | 23—20 | Qwra. 1 | 22—27 
ஆரோகணச்திருராளுக்கு (ps Ber ener. ௮௫௬. 171 111 எபேசி 4... 7-1. 
ஆசோசணதச்திருநாள் ees ஏ மார். 16 1144-30 | நட்படி, 1 | 1411. 
ழி இிருசாளூக்கு அட்ச ஞாயிது ...| ௮௬. 15 | 26—21 1 இராய,& । 9--1ம. 

| அரு. 16) 1—4)- oo     
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| சுவிசேஷம் நிருபம் முதலியன, 
காலம், 1; 2. நட்டு ப் ௫ wk Ee ப wi EO heb ப ag Se , | 

அதிகாரம். | வசனம், | ௮இகாரம். | வசனம். 

இஸ்பிரீத்துசார்,த இரு. மூர்தின நாள்..| ௮௬. 14 | 15--91 |கடபடி, 191 1—- 8 
இஸ்பிரீத் தசார் துவின் இருகாள் | Sa 14 234-981 (ஈடபடி, 3) 1-211 
Hit DAS pags Bar இருசாள் . | os. 28} 18—20 | aGar. 11 | 883—36 
இஸ்பிரீத் துசாச் துவின் திருநாளுக்கு | 

ப்பின்வரும் மு.தல் ஞாயிறு | ore 6 | 86-42 | 1 wg 4/ 8—21 
இவ்வியகற்கருணைத் இருராள் | 9% 6 | 56-59 | 1 OsrA. 11) 28—29 | 
இஸ்பிர்த் துசாக்.துவின் இருநாளுக்குப் | ப ன ஸ்ஸ் 

பின்வரும் இரண்டாம் ஞாயிறு ...| ong 14 | 16-94 |[அ௮ர௭. 8 | 13-18 
ஷே மூன்மும்.. ogy | ona 15) 1--10 1[இராய,௦। Git 
ழூ. நான்காம் ” லூச்... உ 1111 உரோ. 8 | 18--23 
ழூ ஐந்தாம் | மத். உ | 90--24 11 இராய.8 | 8—15 
ழூ ஆரும் 99 மார்க். 8} 1— 9) eGo, 6 | BTL 
ழூ. ஏழாம் ட் மத், 715-211 உரோ. 6 19-35 
ழூ எட்டாம் 9 | org. 16) 1— 9) e2Cor, & | 12—17 
ழூ ஒன்பதாம் ” லூக். 19) 41—47 | LQanf. 10) 6—13 
டி பத்தாம் க | லூக். 18 914 [கொரி.12। 2—11 
ழூ. பதினொராம் 4, மார்க். 7181-47 11 கொரி.15) |[-10.. 
மூ. பன்னிரண்டாம , | லூக். 10 | 283—87 | 11 @erA, 3) 4— 9 
Che பதின்னூனறாம் , லூக். 17) 11—19 | surg. B | 16—22 
டி பதினான்காம் , | மதி. 6 | 24—33 | surg. 5 | 16—24 
ழூ. பதினைந்தாம் ,, | லூக், 7111-10 । கலாத, 5 | 25—26 

| ears. 6 | 11-10 
ழூ பதினாறாம் ஒட. லூச். 18. 1211) எபேசு, 8 | 18-21 
ழூ. பதினேழாம் ” oo ws. 22 | 35-46 | எபேசு, 4 I— 6 

ழூ பதினெட்டாம் , ve.| WS. 9 Il— S$ | 1 @erf, 1 | 4— 8 
Cp பத்தொன்பதாம், மத். 991 1-14 | எபேசு, 4 | 23-28 | 

“ழே. இருபதாம் ” | 9. 4 | 46—53 | எபேசி, 5 | 15-32! 
chp Oaugsg@srorw 4, .| oS. 18 | 28—35 | aCue, 6 | 10-—17 
ழே. இருபத்திரண்டாம்,, oe.) WS. 22 pa பலப். ் 3 ட் 

ug ன்றாம், மதி, 9 —26 ப், é —? 
Op இருபத்துமூன்று பிலிப், 41 1-5 
ழே. இருபத் துரான்காம்,, | os. 24 | 15—35 | கொலே.1| 9-4 

  

 



  

மாறுந் திருநாட்கள். 
  

  

  

  
      

        

சுவிசேஷம், நிருபம் மூ. தலியன, 
ட இருரசாள், 

அதிசாரம், | வசனம். | ௮;இகாரம், | வசனம். 

]சேசுவின் இருகாமத்தின் இருகாள் | one. 2) 21—.. | serum. 4 | 8—12 
Grader Ga இருதயத்திருகாள் ... ௮௫. 19 | 81—35 | இசை. 18| 1-0 
கர்த்தர் மறுரூபமான இருராள் ஏமத். 17) 1—9 | 11 @or 1 | 16—19 
தேவமாதா பிறந்த இருகாள் வு மத். - 1] 1-16 | பழமொ.8 | 22-85 
சாணிக்கைமாதாத் திருநாள் வ லூக். Ll | 27—28 எக்கிளே.24 14-10 
மங்களவார்த்தைத் திருகாள் லூக். 1 (20-88) இசை, 7 | 10—15 
எலிசபேத்தம்மாளை மினவின திராகாள்.| லூக், 1] 89-47 கானம். 2 | 8-]4 
சத்திகரத் இருசாள் தூகி, 222-982 மால், 8, 1- 4 
தேவமாதா மோக்ஷத்துக்குப் போன 

இருசாள் of as. 10 | 98-42 lere@GCar, 24) 11—20 
ஜெபமாலைமாதாத் திருசாள் வு லூக். 11 | 27-28 lore@Cor. 24] 14—16 
ஜென்மப்பாவமில்லாமல் உற்பவித்த 

தேவமாதா திருநாள் | மத், 1 | 1—16 | uy. 8 | 22—35 
வியாகுலமாதாச் இருநாள் | அரு... 1925-27 யூதித். 18 | 22-32 
அர்ச், சூசையப்பர் இருக்கலியாண த் 

Basar | மதி, 1 | 18—21 | uy. 8 | 22—35 
அர்ச். சூசையப்பரின் இருமாணத் 

இருகாள் டு மத், 1 | 18--21 எக்ளே.49) ]1-- 0 
அர்ச், மத்தியாஸ் இருகாள் | மத். 11) 99-80 | நடபடி, | | 15-26 : 

மாற்கு திருநாள் லூக். 10! 1--91௭௪௪௧, 1110-14 
, பிலிப்பு யாக்கோப்பு திருசாள் ... ௮௫. 14| 1--18) ஞான. 5) 1— 5 
» ஞானப்பிரகாசியார் திருநாள் ...| மத், 22 | 26—33 | ௭௪௫. 381) 8—I1 
ஏ ட ஸ்நாபக அருளப்பர் பிறந்த இரு. லூக். 1 | 57-08 | இசை. 49 | 1-7 
உ. இராயப்பர் சின்னப்பர் திருநாள். மத். 10 | 15--19 |ஈடபடி, 12 | 1--11 
ஒ பெரியயாசப்பர் திருராள் ..| மத். 201 20-99 ;1கொரி,4 | 9—15 
. அன்னம்மாள் இருநாள் | os 13 | 44-52 | uy. 31 | 10—81 
ஒ  பர்தலோமெயு திருகாள் vf gs. 0 | 12-19 [கொரி. 12 97-61 
9 மத்தேயு திருசாள் ப] மத். 91 9-181)௪௪௧& 1 (10-14 

மிக்கேல் இருநாள் உ மத். 18) 1--10 காட். 1; 1— 5 
9 காவல் சம்மனசு திருராள் ... wos. 18) 11-10 யாத், 23 | 20—93 
9 லூக்காஸ் இருகாள் லூக்... 10) 1-9 | கொரி, 8| 16-24. 
» சீமோன், யூதா திருராள் பட ௮௫. 1ம் | 17-35 | எபேசி, 4 | 7.19 
டி பிலவேர்தரர் இருநாள் மத். 4118-99 உரோ, 10 | 10-18 | 

sso மோக்ஷவாசிகள் இருநாள் மத்... 5 14-12 காட்சி, 7 | 2—12 ~~ 
உதீ.தரிக்கிற ஆச் துமாக்கள் இருகாள் ப ௮௫. 5129-20 (கொரி, 15 51-57 
அர்ச், சவேரியார் இருநாள் மார்க், 16 1 12-18 உரோ, 10 | 10-18 
அர்ச், சோமையார் இருநாள் | ௮௬. 20 24-29 | எபே, 2 | 19-22 

  

     



விபரம், 
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இருச்சபைக் கணக்கன்படியே இஸ்பிரீத்துசாந்து திருநாளுக்குப் பிறகு சாதா 

ரணமாய் 24 ஞாயிற்றுக்கிழுமைகள் வரும். ஆனால் சல வருஷங்களில் குறைந் 
தால் 28 ஞாயிற்றுக்கழுமைகளுக்குக் குறையாது. அதிகப்பட்டால் 98 ஞாயி 

மீறுச் ஜெமைகளுக்கு மேற்படாது. எப்படி வந்தாலும் மேற்சொன்ன இஸ்பி 

ரீத்துசாந்து இருநாளுக்குப் பிறகு வரு 24-ம் இழமை வாசகம் கடைக் 

இழமையில் வா௫ிக்கப்படும். நடுவேயுள்ள இழமைகளில் மூன்றிராஜாக்கள் தரு 

ராளுக்குப்பின் உள்ள ஞாயிற்றுக்கிழமை வாசகங்களை வா௫ிக்கவும். அப்படியே, 

இஸ்பிரீத் துசார் ௮ இருசாளுக்குப்பின் 94-ம்.95-ம்.90-ம்.97-ம்.28-ம். ஞாயிறு வந்தால் 
மூன் திராஜாக்கள் திருகாளுக்குப்பின் 8-ம்.4-ம்.5-ம்.0-ம். இஸ், பின். 24-ம், 5,  வாசசமும் 
இஸ்பிரீத் துசாக்து இருகாளுக்குப்பின் 24-ம், 35-ம். 20-ம், 27-ம். வந்தால் 
மூன்நிராஜாக்கள் திருராளுக்குப்பின் 4-ம். 5-ம், 6-ம். இஸ். பின். 24-ம், ,) வாசகமும் 

இஸ்பிரீத் துசார்.து திருசாளுக்குப்பின் 24-ம். 25-ம். 20-ம். வந்தால் 
மூன்றிராஜாச்கள் திருகாளுக்குப்பின் 5-ம். 0-ம். இஸ். பின். 24-ம். , வாசகமும் 
இஸ்பிரீத் துசார்து திருநாளுக்குப்பின் 24-ம், 26-ம், 9 வந்தால் 

மூன்திராஜாக்கள் இருகாளுக்குப்பின் 0-ம். இஸ். பின். 24-ம். ) வாசகமும் 

வாடிக்கப்படும், 

     

த சரி ௮ 
SO US AGY, 
Se




