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அந்நாள்களில் 
பாபியலானில் யோோக்கிம் என்னும் ஒருேர் ோழ்ந்து ேந்தார். அேர் 

சூென்னாறே மணந்தார். சூென்னா கில்கிோேின் மகள்; அேர் யபரழகி; 
ஆண்டேருக்கு அஞ்ெி நடந்தேர். அேர் சபற்யறார் யநர்றமோளராய் இருந்ததால், 
தங்கள் மகறள யமாயெ ெட்டத்தின் ேழிேில் பேிற்றுேித்தனர். யோோக்கிம் 
சபரும் செல்ேர். அேரது ேடீ்டுக்கு அருகியலயே அேருக்கு ஒரு யதாட்டம் 
இருந்தது. யூதர்கள் அேரிடம் ேருேது ேழக்கம்; ஏசனனில் மற்ற 
எல்லாறரயும்ேிட அேர் மிகவும் மதிக்கப் சபற்றார். 

அக்காலத்தில் மக்களுள் முதியோர் இருேர் நடுேராய் நிேமிக்கப் சபற்றனர். 
இேர்கறளப் பற்றியே ஆண்டேர், ‘‘நடுேர்களாய் இருந்து மக்கறள 
ேழிநடத்தயேண்டிே மூப்பர்கள் ோேிலாகப் பாபியலானினின்று ஒழுக்கக்யகடு 
ேந்துற்றது” என்று சொல்லிேிருந்தார். இேர்கள் யோோக்கிம் ேடீ்டில் சநடுயநரம் 
இருப்பது ேழக்கம். ேழக்குறடயோர் அறனேரும் இேர்கறள அணுகுேதுண்டு. 
நண்பகல் யேறளேில் மக்கள் சென்றபின், சூென்னா தம் கணேரின் 
யதாட்டத்திற்குள் சென்று உலாவு ோர். அேர் நாள்யதாறும் அங்குச் சென்று 
உலாவுேறதப் பார்த்து ேந்த அந்த முதியோர் இருேரும் அேறரக் காமுறத் 
சதாடங்கினர். இதனால் அேர்கள் தங்கள் மனத்றதத் தகாத ேழிேில் 
செலேிட்டார்கள். ேிண்ணக இறறேறன நிறனோதோறும் நீதித் தீர்ப்புகறளக் 
கருதாதோறும் அேர்கள் சநறி மாறிச் சென்றார்கள். 

அதற்கு ஏற்றசதாரு நாறள அேர்கள் எதிர்யநாக்கிேிருந்தார்கள். ஒரு நாள் 
சூென்னா ேழக்கம்யபால் இரண்டு பணிப்சபண்கயளாடு மட்டும் யதாட்டத்தினுள் 
நுறழந்து, குளிக்க ேிரும்பினார்; ஏசனனில், அன்று சேேில் கடுறமோக 
இருந்தது. அந்த முதியோர் இருேறரத் தேிர யேறு ோரும் அங்கு இல்றல. 
அேர்கயளா ஒளிந்திருந்து சூென்னாறேக் கேனித்துக் சகாண்டிருந்தார்கள். 
சூென்னா பணிப் சபண்களிடம், ‘‘நான் குளிக்க எண்சணயும் நறுமணப் 
சபாருள்களும் சகாண்டு ோருங்கள்; பிறகு யதாட்டத்தின் ோேில்கறள 
மூடிேிடுங்கள்” என்று சொன்னார். 



பணிப்சபண்கள் சேளியேறிேதும் முதியோர் இருேரும் எழுந்து 
சூென்னாேிடம் ஓயடாடிச் சென்றனர். அேறர யநாக்கி, ‘‘இயதா! யதாட்டத்தின் 
ோேில்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. ோரும் நம்றமப் பார்க்க முடிோது. நாங்கள் 
உன்யமல் யேட்றக சகாண்டுள்யளாம். எனயே நீ எங்களுக்கு இணங்கி 
எங்கயளாடு படு. இல்லாேிடில், ஓர் இறளஞன் உன்யனாடு இருந்தான் என்றும், 
அதற்காகயே நீ பணிப்சபண்கறள சேளியே அனுப்பிேிட்டாய் என்றும் உனக்கு 
எதிராக நாங்கள் ொன்று கூறுயோம்” என்றார்கள். சூென்னா சபருமூச்சு ேிட்டு, 
‘‘நான் சபரும் ெிக்கலில் மாட்டிக்சகாண்யடன். நான் உங்களுக்கு இணங்கினால், 
எனக்குக் கிறடப்பது ொவு; இணங்காேிட்டால் நான் உங்களிடமிருந்து தப்ப 
முடிோது. ஆனால் ஆண்டேர் முன்னிறலேில் பாேம் செய்ேறத ேிட, அறதச் 
செய்ோமல் உங்களிடம் மாட்டிக்சகாள்ேயத யமல்” என்றார். பின் சூென்னா உரத்த 
குரலில் கத்தினார். உடயன முதியோர் இருேரும் அேருக்கு எதிராக 
கூச்ெலிட்டனர். அேர்களுள் ஒருேர் ஓடிப்யபாய்த் யதாட்டத்துக் கதவுகறளத் 
திறந்தார். யதாட்டத்தில் கூச்ெல் யகட்டதும், சூென்னாவுக்கு என்ன நிகழ்ந்தயதா 
என்று அறிே அேர் ேடீ்டில் இருந்யதார் ஓரக் கதவு ேழியே ஓடிேந்தனர். 
ஆனால் முதியோர் தங்கள் கட்டுக் கறதறேச் சொன்னசபாழுது, பணிோளர் 
சபரிதும் நாணங்சகாண்டனர்; ஏசனனில் சூென்னாறேப் பற்றி இது யபான்ற 
எறதயும் அேர்கள் இதற்கு முன் யகள்ேிப்பட்டதில்றல. 

மறுநாள் சூென்னாவுறடே கணேர் யோோக்கிம் ேடீ்டில் மக்கள் திரண்டு 
ேந்தார்கள். சூென்னாறேக் சகால்லும் தீே யநாக்குடன் அந்த முதியோர் 
இருேரும் யெர்ந்து ேந்திருந்தனர். அேர்கள் மக்கள் முன்னிறலேில், ‘‘கில்கிோ 
மகளும் யோோக்கிம் மறனேியுமான சூென்னாறே இங்கு அறழத்து ேருமாறு 
ஆள் அனுப்புங்கள்” என்று கட்டறளேிட்டார்கள். உடயன அேறர அறழத்து ேர 
ஆள் அனுப்பினர். சூென்னா ேந்தார். அேயராடு அேருறடே சபற்யறார், 
பிள்றளகள், உறேினர் எல்லாரும் ேந்தனர். 

அேருறடே உற்றார் உறேினரும், அேறரப் பார்த்தேர் அறனேருயம 
அழுதுசகாண்டிருந்தார்கள். முதியோர் இருேரும் மக்கள் நடுயே எழுந்து நின்று, 
சூென்னா தறலமீது தங்கள் றககறள றேத்தனர். அேயரா அழுதுசகாண்யட 
ேிண்ணக இறறேறன யநாக்கினார்; ஏசனனில் அேர் உள்ளம் ஆண்டேறர 
நம்பிேிருந்தது. அப்சபாழுது முதியோர் பின்ேருமாறு கூறினர்: ‘‘நாங்கள் 
யதாட்டத்தில் தனிோக உலாேிக் சகாண்டிருந்த சபாழுது, இேள் இரு 
பணிப்சபண்கயளாடு உள்யள ேந்தாள்; யதாட்டத்து ோேில்கறள மூடிேபின், 
பணிப் சபண்கறள சேளியே அனுப்பி ேிட்டாள். பின்னர் அங்யக 
ஒளிந்துசகாண்டிருந்த ஓர் இறளஞன் இேளிடம் ேந்து இேயளாடு படுத்தான். 
நாங்கயளா யதாட்டத்தின் ஒரு மூறலேில் இருந்யதாம்; இந்த சநறிசகட்ட 
செேறலக் கண்டதும் அேர்களிடம் ஓடிச் சென்யறாம். அேர்கள் யெர்ந்திருந்தறதப் 



பார்த்யதாம். ஆனால் அந்த இறளஞறன எங்களால் பிடிக்க முடிேேில்றல; 
ஏசனனில் அேன் எங்கறள ேிட ேலிறம மிக்கேன். எனயே அேன் கதறேத் 
திறந்து சேளியே ஓடிேிட்டான். நாங்கள் இேறளப் பிடித்து, அந்த இறளஞன் 
ோர் என்று யகட்யடாம். இேயளா எங்களுக்கு மறுசமாழி கூற மறுத்துேிட்டாள். 
இேற்றுக்கு நாங்கயள ொட்ெி". அேர்கள் மக்களுள் மூப்பர்களாகவும் 
நடுேர்களாகவும் இருந்ததால், மக்கள் கூட்டம் அேர்கள் சொன்னறத நம்பி 
சூென்னாவுக்குச் ொவுத் தீர்ப்பிட்டது. 

அப்சபாழுது சூென்னா உரத்த குரலில் கதறி, ‘‘என்றுமுள்ள இறறோ, 
மறறோனேற்றற நீர் அறிகிறரீ். நிகழுமுன்யப எல்லாம் உமக்குத் சதரியும். 
இேர்கள் எனக்கு எதிராகப் சபாய்ச் ொன்று சொல்லியுள்ளனர் என்பதும் உமக்குத் 
சதரியும். இேர்கள் என்மீது ொட்டிே குற்றம் எதுவும் நான் செய்தறியேன். 
ஆேினும், இயதா நான் ொகயேண்டிேிருக்கிறயத!” என்று சொன்னார். ஆண்டேர் 
சூென்னாவுறடே கூக்குரலுக்குச் செேிொய்த்தார். 

சகால்லப்படுமாறு அேர் நடத்திச் செல்லப்பட்டசபாழுது, தானியேல் என்னும் 
சபேருறடே இறளஞரிடம் தூே ஆேிறேக் கடவுள் தூண்டி ேிட்டார். 
தானியேல் உரத்த குரலில், ‘‘இேருறடே இரத்தப் பழிேில் எனக்குப் பங்கில்றல” 
என்று கத்தினார். மக்கள் அறனேரும் அேர்பால் திரும்பி, ‘‘நீர் என்ன 
சொல்கிறரீ்?” என்று ேினேினர். அேயரா அேர்கள் நடுயே நின்றுசகாண்டு 
பின்ேருமாறு சொன்னார்: ‘‘இஸ்ரயேல் மக்கயள, ேழக்றக ஆராோமலும், 
உண்றமறே அறிந்துசகாள்ளாமலும் இஸ்ரயேல் மகள் ஒருத்திறேத் தீர்ப்பிடத் 
துணிந்துேிட்டீர்கயள! அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அறிேிலிகளா? நீதி ேழங்கும் 
இடத்திற்குத் திரும்பிப் யபாங்கள்; இம்மனிதர்கள் இேருக்கு எதிராகப் சபாய்ச் 
ொன்று சொல்லிேிருக்கிறார்கள்” என்றார். 

எனயே மக்கள் எல்லாரும் ேிறரோகத் திரும்பி ேந்தார்கள். மற்ற மூப்பர்கள் 
தானியேலிடம், ‘‘நீர் ேந்து, எங்கள் நடுயே அமர்ந்து, எங்களுக்கு ேிரிோய் 
ேிளக்கிக் காட்டும்; ஏசனனில் மூப்பருக்குரிே ெிறப்றப கடவுள் உமக்கு 
அளித்துள்ளார்” என்று யேண்டிக்சகாண்டார்கள். அப்சபாழுது தானியேல், 
‘‘இேர்கறளத் தனித்தனியே பிரித்துத் சதாறலேில் றேயுங்கள். நான் இேர்கறள 
ேினவுயேன்” என்றார். எனயே அேர்கள் இருேறரயும் தனித்தனியே பிரித்து 
றேத்தார்கள். அப்சபாழுது தானியேல் அேர்களுள் ஒருேறர அறழத்து, 
‘‘தீச்செேலில் ேிறளந்தேயன! நீ முன்பு செய்த பாேங்கள் இப்சபாழுது 
சேளிோகிேிட்டன. ‘‘மாெற்றேர்கறளயும் நீதிமான்கறளயும் ொவுக்கு 
உள்ளாக்காயத” என்று ஆண்டேர் சொல்லிேிருந்தும் நீ முறறயகடாகத் தீர்ப்புகள் 
ேழங்கி, மாெற்றேர்கறளத் தண்டித்து, குற்றோளிகறள ேிடுேித்துள்ளாய். 
இயதா! நீ உண்றமேியலயே சூென்னாறேப் பார்த்திருந்தால், எந்த மரத்தடிேில் 
அேர்கள் கூடிேிருக்கக் கண்டாய், சொல்” என்று யகட்டார். அதற்கு அேர், ‘‘ேிளா 



மரத்தடிேில்” என்றார். அதற்குத் தானியேல், ‘‘நீ நன்றாகப் சபாய் சொல்கிறாய். 
அது உன் தறலயமயலயே ேிழும். ஏசனனில் கடவுளின் தூதர் ஏற்சகனயே 
இறறேனிடமிருந்து தீர்ப்றபப் சபற்றுேிட்டார். அேர் உன்றன இரண்டாக 
சேட்டிப் பிளப்பார்” என்றார். 

பின் அேறர அனுப்பிேிட்டு மற்றேறரத் தம்மிடம் அறழத்து ேருமாறு 
பணித்தார். அேறர யநாக்கி, ‘‘நீ யூதாவுக்கல்ல, கானானுக்குப் பிறந்தேன். அழகு 
உன்றன மேக்கிேிட்டது; காமம் உன்றன சநறிதேறச் செய்து ேிட்டது. நீங்கள் 
இருேரும் இஸ்ரயேல் மகளிறர இவ்ோயற நடத்தி ேந்திருக் கிறரீ்கள். 
அேர்களும் அச்ெத்தால் உங்களுக்கு இணங்கிேந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் 
யூதாேின் மகளாகிே இேரால் உங்கள் தீச்செேறலப் சபாறுத்துக் சகாள்ள 
முடிேேில்றல. இயதா! எந்த மரத்தடிேில் யெர்ந்திருக்கும்சபாழுது நீ இேர்கறளப் 
பிடித்தாய்? சொல்” என்றார். அேயரா, ‘‘கருோலி மரத்தடிேில்” என்றார். 
தானியேல் அேரிடம், ‘‘நீயும் நன்றாகப் சபாய் சொல்கிறாய். அது உன் 
தறலயமயலயே ேிழும். ஏசனனில் உன்றன இரு கூறாக சேட்டவும், இவ்ோறு 
உங்கள் இருேறரயும் அழித்சதாழிக்கவும் கடவுளின் தூதர் ோளுடன் 
காத்துக்சகாண்டிருக்கிறார்” என்றார். 

உடயன மக்கள் கூட்டம் முழுேதும் உரத்த குரல் எழுப்பி, தம்மில் நம்பிக்றக 
றேப்யபாருக்கு மீட்பளிக்கும் கடவுறளப் யபாற்றிேது. அேர்கள் அந்த முதியோர் 
இருேருக்கும் எதிராக எழுந்தார்கள்; ஏசனனில் அேர்கள் சபாய்ச் ொன்று 
சொன்னறத அேர்கள் ோய்சமாழிோகயே தானியேல் சமய்ப்பித்திருந்தார். 
அம்முதியோர் பிறருக்குச் செய்ே இருந்த தீங்றக அேர்களுக்யக மக்கள் 
செய்தார்கள். யமாயெ ெட்டப்படி அேர்கறளக் சகான்றார்கள். இவ்ோறு மாெற்ற 
சூென்னா அன்று காப்பாற்றப்பட்டார். 

ஆண்டேரின் அருள்ோக்கு. 

அல்லது குறுகிே ோெகம் 

குற்றம் எதுவும் நான் செய்தறியேன்; ஆேினும், இயதா நான் 
ொகயேண்டிேிருக்கிறயத. 

இறறோக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து ோெகம் தானி (இ) 2: 41c-62 

அந்நாள்களில் 
இஸ்ரயேல் மக்கள் கூட்டம் சூென்னாவுக்குச் ொவுத் தீர்ப்பிட்டது. அப்சபாழுது 

சூென்னா உரத்த குரலில் கதறி, “என்றுமுள்ள இறறோ, மறறோனேற்றற நீர் 
அறிகிறரீ். நிகழுமுன்யப எல்லாம் உமக்குத் சதரியும். இேர்கள் எனக்கு எதிராகப் 
சபாய்ச் ொன்று சொல்லியுள்ளனர் என்பதும் உமக்குத் சதரியும். இேர்கள் என்மீது 
ொட்டிே குற்றம் எதுவும் நான் செய்தறியேன். ஆேினும், இயதா நான் 



ொகயேண்டிேிருக்கிறயத!” என்று சொன்னார். ஆண்டேர் சூென்னாவுறடே 
கூக்குரலுக்குச் செேிொய்த்தார். 

சகால்லப்படுமாறு அேர் நடத்திச் செல்லப்பட்டசபாழுது, தானியேல் என்னும் 
சபேருறடே இறளஞரிடம் தூே ஆேிறேக் கடவுள் தூண்டி ேிட்டார். 
தானியேல் உரத்த குரலில், “இேருறடே இரத்தப் பழிேில் எனக்குப் பங்கில்றல” 
என்று கத்தினார். மக்கள் அறனேரும் அேர்பால் திரும்பி, “நீர் என்ன 
சொல்கிறரீ்?” என்று ேினேினர். அேயரா அேர்கள் நடுயே நின்றுசகாண்டு 
பின்ேருமாறு சொன்னார்: “இஸ்ரயேல் மக்கயள, ேழக்றக ஆராோமலும், 
உண்றமறே அறிந்துசகாள்ளாமலும் இஸ்ரயேல் மகள் ஒருத்திறேத் தீர்ப்பிடத் 
துணிந்துேிட்டீர்கயள! அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அறிேிலிகளா? நீதி ேழங்கும் 
இடத்திற்குத் திரும்பிப் யபாங்கள்; இம்மனிதர்கள் இேருக்கு எதிராகப் சபாய்ச் 
ொன்று சொல்லிேிருக்கிறார்கள்” என்றார். 

எனயே மக்கள் எல்லாரும் ேிறரோகத் திரும்பி ேந்தார்கள். மற்ற மூப்பர்கள் 
தானியேலிடம், “நீர் ேந்து, எங்கள் நடுயே அமர்ந்து, எங்களுக்கு ேிரிோய் 
ேிளக்கிக் காட்டும்; ஏசனனில் மூப்பருக்குரிே ெிறப்றப கடவுள் உமக்கு 
அளித்துள்ளார்” என்று யேண்டிக்சகாண்டார்கள். அப்சபாழுது தானியேல், 
“இேர்கறளத் தனித்தனியே பிரித்துத் சதாறலேில் றேயுங்கள். நான் இேர்கறள 
ேினவுயேன்” என்றார். எனயே அேர்கள் இருேறரயும் தனித்தனியே பிரித்து 
றேத்தார்கள். அப்சபாழுது தானியேல் அேர்களுள் ஒருேறர அறழத்து, 
“தீச்செேலில் ேிறளந்தேயன! நீ முன்பு செய்த பாேங்கள் இப்சபாழுது 
சேளிோகிேிட்டன. “மாெற்றேர்கறளயும் நீதிமான்கறளயும் ொவுக்கு 
உள்ளாக்காயத” என்று ஆண்டேர் சொல்லிேிருந்தும் நீ முறறயகடாகத் தீர்ப்புகள் 
ேழங்கி, மாெற்றேர்கறளத் தண்டித்து, குற்றோளிகறள ேிடுேித்துள்ளாய். 
இயதா! நீ உண்றமேியலயே சூென்னாறேப் பார்த்திருந்தால், எந்த மரத்தடிேில் 
அேர்கள் கூடிேிருக்கக் கண்டாய், சொல்” என்று யகட்டார். அதற்கு அேர், “ேிளா 
மரத்தடிேில்” என்றார். அதற்குத் தானியேல், “நீ நன்றாகப் சபாய் சொல்கிறாய். 
அது உன் தறலயமயலயே ேிழும். ஏசனனில் கடவுளின் தூதர் ஏற்சகனயே 
இறறேனிடமிருந்து தீர்ப்றபப் சபற்றுேிட்டார். அேர் உன்றன இரண்டாக 
சேட்டிப் பிளப்பார்” என்றார். 

பின் அேறர அனுப்பிேிட்டு மற்றேறரத் தம்மிடம் அறழத்து ேருமாறு 
பணித்தார். அேறர யநாக்கி, “நீ யூதாவுக்கல்ல, கானானுக்குப் பிறந்தேன். அழகு 
உன்றன மேக்கிேிட்டது; காமம் உன்றன சநறிதேறச் செய்து ேிட்டது. நீங்கள் 
இருேரும் இஸ்ரயேல் மகளிறர இவ்ோயற நடத்தி ேந்திருக்கிறரீ்கள். 
அேர்களும் அச்ெத்தால் உங்களுக்கு இணங்கிேந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் 
யூதாேின் மகளாகிே இேரால் உங்கள் தீச்செேறலப் சபாறுத்துக்சகாள்ள 
முடிேேில்றல. இயதா! எந்த மரத்தடிேில் யெர்ந்திருக்கும்சபாழுது நீ இேர்கறளப் 



பிடித்தாய்? சொல்” என்றார். அேயரா, “கருோலி மரத்தடிேில்” என்றார். 
தானியேல் அேரிடம், “நீயும் நன்றாகப் சபாய் சொல்கிறாய். அது உன் 
தறலயமயலயே ேிழும். ஏசனனில் உன்றன இரு கூறாக சேட்டவும், இவ்ோறு 
உங்கள் இருேறரயும் அழித்சதாழிக்கவும் கடவுளின் தூதர் ோளுடன் 
காத்துக்சகாண்டிருக்கிறார்” என்றார். 

உடயன மக்கள் கூட்டம் முழுேதும் உரத்த குரல் எழுப்பி, தம்மில் நம்பிக்றக 
றேப்யபாருக்கு மீட்பளிக்கும் கடவுறளப் யபாற்றிேது. அேர்கள் அந்த முதியோர் 
இருேருக்கும் எதிராக எழுந்தார்கள்; ஏசனனில் அேர்கள் சபாய்ச் ொன்று 
சொன்னறத அேர்கள் ோய்சமாழிோகயே தானியேல் சமய்ப்பித்திருந்தார். 
அம்முதியோர் பிறருக்குச் செய்ே இருந்த தீங்றக அேர்களுக்யக மக்கள் 
செய்தார்கள். யமாயெ ெட்டப்படி அேர்கறளக் சகான்றார்கள். இவ்ோறு மாெற்ற 
சூென்னா அன்று காப்பாற்றப்பட்டார். 

ஆண்டேரின் அருள்ோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6 (பல்லேி: 4ab) 
பல்லேி: இருள்சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நடக்க யநர்ந்தாலும், நான் எதற்கும் 
அஞ்ெியடன். 

1 ஆண்டேயர என் ஆேர்; எனக்யகதும் குறறேில்றல. 
2 பசும்புல் சேளிமீது எறன அேர் இறளப்பாறச் செய்ோர்; அறமதிோன 
நீர்நிறலகளுக்கு என்றன அறழத்துச் செல்ோர். 
3a அேர் எனக்குப் புத்துேிர் அளிப்பார். - பல்லேி 
 
3b தம் சபேர்க்யகற்ப எறன நீதிேழி நடத்திடுோர்; 
4 யமலும், ொேின் இருள்சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க யநர்ந்தாலும், நீர் 
என்யனாடு இருப்பதால் எத்தீங்கிற்கும் அஞ்ெியடன்; உம் யகாலும் சநடுங்கழியும் 
என்றனத் யதற்றும். - பல்லேி 
 
5 என்னுறடே எதிரிகளின் கண் முன்யன எனக்சகாரு ேிருந்திறன ஏற்பாடு 
செய்கின்றரீ்; என் தறலேில் நறுமணத் றதலம் பூசுகின்றரீ்; எனது பாத்திரம் 
நிரம்பி ேழிகின்றது. - பல்லேி 
 
6 உண்றமோகயே, என் ோழ்நாள் எல்லாம் உம் அருள் நலமும் யபரன்பும் 
என்றனப் புறடசூழ்ந்து ேரும்; நானும் ஆண்டேரின் இல்லத்தில் சநடுநாள் 
ோழ்ந்திருப்யபன். - பல்லேி 
 



நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

எயெ 33: 11 
‘தீயோர் ொகயேண்டும் என்பது என் ேிருப்பமன்று; ஆனால், அத்தீயோர் தம் 
ேழிகளினின்று திரும்பி, ோழயேண்டும் என்பயத என் ேிருப்பம்,’ என்கிறார் 
ஆண்டேர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

உங்களுள் பாேம் இல்லாதேர் முதலில் இப்சபண்யமல் கல் எறிேட்டும். 

✠ யோோன் எழுதிே தூய நற்செய்திேிலிருந்து ோெகம் 8: 1-11 

அக்காலத்தில் 
இயேசு ஒலிே மறலக்குச் சென்றார். சபாழுது ேிடிந்ததும் அேர் மீண்டும் 

யகாேிலுக்கு ேந்தார். அப்யபாது மக்கள் அறனேரும் அேரிடம் ேந்தனர். 
அேரும் அங்கு அமர்ந்து அேர்களுக்குக் கற்பித்தார். மறறநூல் அறிஞரும் 
பரியெேரும் ேிபொரத்தில் பிடிபட்ட ஒரு சபண்றணக் கூட்டிக்சகாண்டுேந்து 
நடுேில் நிறுத்தி, ‘‘யபாதகயர, இப்சபண் ேிபொரத்தில் றகயும் சமய்யுமாகப் 
பிடிபட்டேள். இப்படிப்பட்டேர்கறளக் கல்லால் எறிந்து சகால்ல யேண்டும் 
என்பது யமாயெ நமக்குக் சகாடுத்த திருச்ெட்டத்திலுள்ள கட்டறள. நீர் என்ன 
சொல்கிறரீ்?” என்று யகட்டனர். அேர்யமல் குற்றம் சுமத்த ஏதாேது யேண்டும் 
என்பதற்காக அேர்கள் இவ்ோறு யகட்டுச் யொதித்தார்கள். 

இயேசு குனிந்து ேிரலால் தறரேில் எழுதிக்சகாண்டிருந்தார். ஆனால் 
அேர்கள் அேறர ேிடாமல் யகட்டுக்சகாண்டிருந்ததால், அேர் நிமிர்ந்து பார்த்து, 
‘‘உங்களுள் பாேம் இல்லாதேர் முதலில் இப்சபண்யமல் கல் எறிேட்டும்” என்று 
அேர்களிடம் கூறினார். மீண்டும் குனிந்து தறரேில் எழுதிக்சகாண்டிருந்தார். 
அேர் சொன்னறதக் யகட்டதும் முதியோர் சதாடங்கி ஒருேர் பின் ஒருேராக 
அேர்கள் ோேரும் அங்கிருந்து சென்றுேிட்டார்கள். இறுதிோக இயேசு மட்டுயம 
அங்கு இருந்தார். அப்சபண்ணும் அங்யகயே நின்றுசகாண்டிருந்தார். 

இயேசு நிமிர்ந்து பார்த்து, ‘‘அம்மா, அேர்கள் எங்யக? நீர் குற்றோளி என்று 
எேரும் தீர்ப்பிடேில்றலோ?” என்று யகட்டார். அேர், ‘‘இல்றல, ஐோ” என்றார். 
இயேசு அேரிடம், ‘‘நானும் தீர்ப்பு அளிக்கேில்றல. நீர் யபாகலாம். இனிப் பாேம் 
செய்ோதீர்” என்றார். 

ஆண்டேரின் அருள்ோக்கு. 


