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ஆதயாகமம்

ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியரும்

பஞ்சாகமத்தன் மற்ற நான்கு புத்தகங்களும்
இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிச யான
ேமாேசயனால் எழுதப்பட்டது என்று
யூத பாரம்பரியம் ெசால்லுகறது.
இவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து மீட்டவன். எக ப்தன்
அரண்மைனயல் கற்ப க்கப்பட்டவன்,
அப்ேபாஸ்தலர் 7:22. ெயேகாவா ேதவனுடன்
ெநருங்கய ெதாடர்புெகாண்டவன்.
இேயசுவும், இேயசுவன் காலத்தல்,
இருந்த பரிேசயர்களும் சதுேசயர்களும்
பஞ்சாகமத்தன்ஆச ரியர் ேமாேசதான்என்று
உறுத ப்படுத்தனார்கள். ேயாவான் 5:45-47,
மத்ேதயு 19:7, 22:24.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க . மு. 1446 க்கும் 1405 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சீனாய் மைல

பகுதயல் பாைளயம் இறங்க இருந்த
நாட்களில் எழுதப்பட்டுஇருக்கலாம்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
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எக ப்தலிருந்து ெவளி வந்து
பாைலவனத்தல் இருந்த இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இஸ்ரேவல் ேதசத்தன் குடும்ப

வரலாறுகைள வவரித்துள்ளான் எக ப்தன்
அடிைமத்தனத்தல் இஸ்ரேவல் ேதசம்
உருவான வதத்ைதயும், கானான் ேதசம்,
வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசம் தான்
என்றும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
எக ப்தல் உண்டான உபத்த ரவங்கள்
தற்ெசயலாய் ஏற்பட்டது அல்ல, அைவகள்
ேதவனால் முன்ேப த ட்டமிட்டைவகள்
என்றும், உலகங்கைளயும் பூமிையயும்
சருஷ்டித்தவர்தான் ஆப ரகாம் ஈசாக்கு
யாக்ேகாபன் ேதவன் என்று வவரித்து
எழுதயருக்க றான். யாத்த ராகமம் 1:8, ஆத
17:8, 15:13-16; 50:20, யாத்த ராகமம் 3:15-16.
இஸ்ரேவலின் ேதவன் மற்ற ஜனங்களின்
ெதய்வங்கைளப்ேபால் அல்ல அவர்
உன்னதமானவர் என்பைத அறயேவண்டும்
என்றுஎழுதனான்.
ைமயக்கருத்து
ஆரம்பங்கள்.
ெபாருளடக்கம்
1. சருஷ்டிப்பு— 1:1-2:25
2. மனிதனின்பாவம்— 3:1-24.
3.ஆதாமின்வம்சவரலாறு— 4:1-6:8.
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4. ேநாவாவன்வம்சவரலாறு— 6:9-11:32.
5.ஆப ரகாமின்வரலாறு— 12:1-25:18.
6. ஈசாக்கும் அவனுைடய குமாரர்களின்
வரலாறும்— 25:19-36:43.

7. ேயாேசப்பன்வம்சவரலாறு— 37:1-50:26.

சருஷ்டிப்பன்வரலாறு
1 ஆதய ேல ேதவன் வானத்ைதயும்

பூமிையயும் பைடத்தார். 2 பூமியானது.
ஒழுங்கற்றதாகவும் ெவறுைமயாகவும்
இருந்தது; ஆழத்தன்ேமல் இருள் இருந்தது;
ேதவ ஆவயானவர் தண்ணீரின்ேமல்
அைசவாடிக்*ெகாண்டிருந்தார். 3 ேதவன்
“ெவளிச்சம் உண்டாகட்டும்,” என்றார்,
ெவளிச்சம் உண்டானது. 4 ெவளிச்சம்
நல்லது என்று ேதவன் கண்டார்;
ெவளிச்சத்ைதயும் இருைளயும் ேதவன்
ெவவ்ேவறாகப் ப ரித்தார். 5 ேதவன்
ெவளிச்சத்த ற்குப் பகல் என்றும், இருளுக்கு
இரவு என்றும் ெபயரிட்டார்; சாயங்காலமும்
வடியற்காலமுமாக முதலாம் நாள் முடிந்தது.†
6 பன்பு ேதவன்; “தண்ணீர்களின் மத்தயல்
ஆகாயவ ரிவு உண்டாகட்டும்,” என்றும்,
“அது தண்ணீரிலிருந்து தண்ணீைரப்
ப ரிக்கட்டும்” என்றும் ெசான்னார்.
7 ேதவன் ஆகாயவ ரிைவ உருவாக்க ,
* அத்த யாயம் 1:2 1:2 உலாவ ெகாண்டிருந்தார்
† அத்த யாயம் 1:5 1:5 யூதர்கள் முைறப்படி ஒரு நாள்,
மாைலயல்ெதாடங்க மறுநாள்மாைலயல்முடிக றது.
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ஆகாயவ ரிவுக்குக் கீேழ இருக்க ற
தண்ணீருக்கும் ஆகாயவ ரிவுக்கு ேமேல
இருக்க ற தண்ணீருக்கும் ப ரிைவ
உண்டாக்கனார்; அது அப்படிேய ஆனது.
8 ேதவன் ஆகாயவ ரிவுக்கு “வானம்
என்று ெபயரிட்டார்; சாயங்காலமும்
வடியற்காலமுமாக , இரண்டாம் நாள்
முடிந்தது. 9 பன்பு ேதவன்: “வானத்தன்
கீேழ இருக்க ற தண்ணீர் ஓரிடத்தல்
ேசர்ந்து, ெவட்டாந்தைர காணப்படுவதாக,”
என்றார்; அது அப்படிேய ஆனது. 10 ேதவன்
ெவட்டாந்தைரக்கு “பூமி” என்றும், ேசர்ந்த
தண்ணீருக்கு “சமுத்த ரம்” என்றும்
ெபயரிட்டார்; ேதவன் அது நல்லது என்று
கண்டார். 11அப்ெபாழுதுேதவன்: “பூமியானது
புல்ைலயும், வைதையக் ெகாடுக்கும்
தாவரங்கைளயும், பூமியன்ேமல் தங்களில்
தங்கள் வைதையயுைடய பழங்கைளத்
தங்கள் தங்கள் வைகயன்படிேய ெகாடுக்கும்
பழமரங்கைளயும் முைளப்ப க்கட்டும்”
என்றார்;அதுஅப்படிேயஆனது. 12பூமியானது
புல்ைலயும், தங்கள் தங்கள் வைகயன்படிேய
வைதையக் ெகாடுக்கும் தாவரங்கைளயும்,
தங்கள் தங்கள் வைககளின்படிேய
தங்களில் தங்கள் வைதையயுைடய
பழங்கைளக் ெகாடுக்கும் மரங்கைளயும்
முைளப்ப த்தது; ேதவன் அது நல்லது
என்று கண்டார். 13 சாயங்காலமும்
வடியற்காலமுமாக மூன்றாம் நாள்
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முடிந்தது. 14 பன்பு ேதவன்: “பகலுக்கும்
இரவுக்கும் வத்தயாசம் உண்டாகும்படி
வானம் என்கற ஆகாயவ ரிவ ேல சுடர்கள்
உண்டாகட்டும்” என்றார். ேமலும்
அைவகள் அைடயாளங்களுக்காகவும்,
காலங்கைளயும் நாட்கைளயும்
வருடங்கைளயும் குறக்க றதற்காகவும்
இருப்பதாக” என்றார். 15 “அைவகள்
பூமியன்ேமல் ப ரகாச ப்பதற்காக வானம்
என்கற ஆகாயவ ரிவ ேல சுடர்களாக
இருக்கட்டும்” என்றார்; அது அப்படிேய
ஆனது. 16 ேதவன், பகைல ஆளப் ெபரிய
சுடரும், இரைவ ஆளச் ச றய சுடரும்
ஆகய இரண்டு மகத்தான சுடர்கைளயும்,
நட்சத்த ரங்கைளயும் உண்டாக்கனார்.
17 அைவகள் பூமியன்ேமல் ப ரகாச க்கவும்,
18 பகைலயும் இரைவயும் ஆளவும்,
ெவளிச்சத்த ற்கும் இருளுக்கும் வத்தயாசம்
உண்டாக்கவும், ேதவன் அைவகைள வானம்
என்கற ஆகாயவ ரிவ ேல ைவத்தார்;
ேதவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.
19 சாயங்காலமும் வடியற்காலமுமாக
நான்காம் நாள் முடிந்தது. 20 பன்பு ேதவன்:
“நீந்தும் உய ரினங்கைளயும், பூமியன்ேமல்
வானம் என்கற ஆகாயவ ரிவ ேல பறக்கும்
பறைவகைளயும், தண்ணீரானது த ரளாக
ப றப்ப க்கட்டும்” என்றார். 21 ேதவன், மகா
ெபரிய கடலில் வாழும் உய ரினங்கைளயும்,
தண்ணீரில் தங்கள் தங்கள் வைகயன்படிேய
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த ரளாகப் ப றப்ப க்கப்பட்ட அைனத்துவத
நீரில்வாழும் உய ரினங்கைளயும், ச றகுள்ள
வைகவைகயான அைனத்துவதப்
பறைவகைளயும் உருவாக்கனார்; ேதவன்
அது நல்லது என்று கண்டார். 22 ேதவன்
அைவகைள ஆசீர்வத த்து, “நீங்கள்
பலுக ப் ெபருக , சமுத்த ரத்ைத ந ரப்புங்கள்
என்றும், பறைவகள் பூமிய ேல ெபருகட்டும்”
என்றும் ெசான்னார். 23 சாயங்காலமும்
வடியற்காலமுமாக ஐந்தாம் நாள்
முடிந்தது. 24 பன்பு ேதவன்: “பூமியானது
வைகவைகயான உய ரினங்களாகய
நாட்டுமிருகங்கைளயும், ஊரும்
ப ராணிகைளயும், காட்டுமிருகங்கைளயும்,
வைகவைகயாகப் ப றப்ப க்கட்டும்”
என்றார்; அது அப்படிேய ஆனது.
25 ேதவன் பூமியலுள்ள வைகவைகயான
காட்டுமிருகங்கைளயும், வைகவைகயான
நாட்டுமிருகங்கைளயும், பூமியல்
ஊரும் ப ராணிகள் எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கனார்; ேதவன் அது நல்லது
என்று கண்டார். 26 பன்பு ேதவன்: “நமது
சாயலாகவும் நமது ேதாற்றத்தன்படிேயயும்
மனிதைன உண்டாக்குேவாமாக; அவர்கள்
சமுத்த ரத்தன் உய ரினங்கைளயும்,
ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும்,
மிருகஜீவன்கைளயும், பூமியைனத்ைதயும்,
பூமியன்ேமல் ஊரும் அைனத்துப்
ப ராணிகைளயும் ஆண்டுெகாள்ளட்டும்”
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என்றார்.
27 ேதவன் தம்முைடய சாயலாக மனிதைன

உருவாக்கனார்,
அவைனத் ேதவசாயலாகேவ
உருவாக்கனார்;
ஆணும் ெபண்ணுமாக அவர்கைள
உருவாக்கனார்.

28 பன்பு ேதவன் அவர்கைள ேநாக்க :
“நீங்கள் பலுக ப் ெபருக , பூமிைய ந ரப்ப ,
அைதக் கீழ்ப்படுத்த , சமுத்த ரத்தன்
உய ரினங்கைளயும் ஆகாயத்துப்
பறைவகைளயும், பூமியன்ேமல்
நடமாடுக ற அைனத்து உய ரினங்கைளயும்
ஆண்டுெகாள்ளுங்கள்” என்று ெசால்லி,
ேதவன் அவர்கைள ஆசீர்வத த்தார்.
29 பன்னும் ேதவன்: “இேதா, பூமியன்ேமல்
எங்கும் வைத தரும் அைனத்துவதத்
தாவரங்கைளயும், வைத தரும்
பழமரங்களாகய அைனத்துவத
மரங்கைளயும் உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்,
அைவகள் உங்களுக்கு ஆகாரமாக
இருப்பதாக; 30 பூமியலுள்ள அைனத்து
மிருகஜீவன்களுக்கும், ஆகாயத்தலுள்ள
அைனத்து பறைவகளுக்கும், பூமியன்ேமல்
ஊரும் ப ராணிகள் எல்லாவற்றற்கும்
பசுைமயான அைனத்துவதத்
தாவரங்கைளயும்ஆகாரமாகக்ெகாடுத்ேதன்”
என்றார்; அது அப்படிேய ஆனது.
31 அப்ெபாழுது ேதவன் தாம் உண்டாக்கன
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எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தார், அைவகள்
மிகவும் நன்றாக இருந்தன; சாயங்காலமும்
வடியற்காலமுமாக ஆறாம் நாள்முடிந்தது.

அத்த யாயம் 2
ஓய்வுநாள்

1 இந்தவதமாக வானமும் பூமியும்,
அைவகளில் இருக்க ற அைனத்தயும்
உண்டாக்கப்பட்டு முடிந்தன. பூமிையயும்
வானத்ைதயும் உண்டாக்கன நாளிேல,
வானமும் பூமியும் உண்டாக்கப்பட்ட
வரலாறு இைவகேள. 2 ேதவன் தாம்
ெசய்த தம்முைடய ெசயைல ஏழாம்
நாளிேல நைறேவற்ற , தாம் உருவாக்கும்
தம்முைடய ெசயல்கைளெயல்லாம்
முடித்தபன்பு, ஏழாம் நாளிேலஓய்ந்தருந்தார்.
3 ேதவன் தாம் உருவாக்கும் தம்முைடய
ெசயல்கைளெயல்லாம் முடித்தபன்பு அத ேல
ஓய்ந்தருந்ததனால், ேதவன் ஏழாம் நாைள
ஆசீர்வத த்து,அைதப் பரிசுத்தமாக்கனார்.
ஆதாமும்ஏவாளும்

4 ேதவனாகய ெயேகாவா பூமிையயும்
வானத்ைதயும் உண்டாக்கன நாளிேல,
வானமும் பூமியும் உண்டாக்கப்பட்ட
வரலாறு இைவகேள. 5 நலத்தனுைடய
அைனத்துவதச் ெசடிகளும் பூமியன்ேமல்
இன்னும் உண்டாகவல்ைல, நலத்தனுைடய
அைனத்துவதத் தாவரங்களும் இன்னும்
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முைளக்கவல்ைல;ஏெனன்றால்ேதவனாகய
ெயேகாவா பூமியன்ேமல் இன்னும்
மைழையப் ெபய்யச்ெசய்யவல்ைல;
நலத்ைதப் பண்படுத்த மனிதனும்
இல்ைல. 6 அப்ெபாழுது பூமியலிருந்து
நீரூற்று *எழும்ப , பூமிையெயல்லாம்
நைனத்தது. 7 ேதவனாகய ெயேகாவா
மனிதைன பூமியன் மண்ணினாேல
உருவாக்க , உய ரைடயச்ெசய்யும்
சுவாசத்ைத அவனுைடய மூக்கன்
துவாரத்த ேலஊதனார், மனிதன் உயருள்ள
ஆத்துமாவானான். 8 ேதவனாகய ெயேகாவா
க ழக்ேக ஏேதன் என்னும் ஒரு ேதாட்டத்ைத
உண்டாக்க , தாம் உருவாக்கன மனிதைன
அத ேலைவத்தார். 9ேதவனாகயெயேகாவா,
பார்ைவக்கு அழகும் சாப்படுவதற்கு ஏற்ற
அைனத்துவத மரங்கைளயும், ேதாட்டத்தன்
நடுவ ேல வாழ்வளிக்கும் மரத்ைதயும்,
நன்ைம தீைம அறயத்தக்க ஆற்றைலக்
ெகாடுக்கும் மரத்ைதயும் பூமியலிருந்து
முைளக்கச்ெசய்தார். 10 ேதாட்டத்த ற்குத்
தண்ணீர் பாய ஏேதனிலிருந்து ஒரு நத
ஓடி, அங்ேகயருந்து ப ரிந்து நான்கு ெபரிய
ஆறுகளானது. 11 முதலாம் ஆற்றுக்கு
ைபேசான் என்று ெபயர், அதுஆவலா ேதசம்
முழுவைதயும் சுற்ற ஓடும்; அந்த இடத்த ேல
ெபான் உண்டு. 12 அந்த ேதசத்தன் ெபான்

* அத்த யாயம் 2:6 2:6மூடுபனி
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நல்லது; அந்த இடத்த ேல நறுமணப்ப சனும்,
வைலேயறய முத்துகளும்† உண்டு.
13 ஆற்றுக்கு கீேகான் என்று ெபயர், அது
எத்த ேயாப்ப யா ேதசம் முழுவைதயும் சுற்ற
ஓடும்.
ேதவன்ெகாடுத்ததண்டைன

14 மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இெதக்ேகல்
என்று ெபயர், அது அசீரியாவுக்குக்
க ழக்ேக ஓடும்; நான்காம் ஆற்றுக்கு
ஐப்ப ராத்து என்று ெபயர். 15 ேதவனாகய
ெயேகாவா மனிதைன ஏேதன் ேதாட்டத்த ற்கு
அைழத்துவந்து, அைதப் பண்படுத்தவும்
காக்கவும் ைவத்தார். 16 ேதவனாகய
ெயேகாவா மனிதைன ேநாக்க : “நீ
ேதாட்டத்தலுள்ள அைனத்து மரங்களின்
பழங்கைளயும் தாராளமாக சாப்ப டலாம்.
17 ஆனாலும் நன்ைம தீைம அறயத்தக்க
மரத்தன் பழத்ைத சாப்ப டேவண்டாம்; அைத
நீ சாப்படும் நாளில் சாகேவ சாவாய்” என்று
கட்டைளய ட்டார். 18 பன்பு, ேதவனாகய
ெயேகாவா: “மனிதன் தனிைமயாகஇருப்பது
நல்லதல்ல, ஏற்ற துைணைய அவனுக்கு
உண்டாக்குேவன்” என்றார். 19 ேதவனாகய
ெயேகாவா பூமியலுள்ள அைனத்துவத
மிருகங்கைளயும், ஆகாயத்தன்
அைனத்துவதப் பறைவகைளயும்
மண்ணினாேல உருவாக்க , ஆதாம்

† அத்த யாயம் 2:12 2:12 ேகாேமதக கல்லும்உண்டு
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அைவகளுக்கு என்ன ெபயரிடுவான் என்று
பார்க்கும்படி அைவகைள அவனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்; அந்தந்த உய ரினத்த ற்கு
ஆதாம் என்ெனன்னெபயரிட்டாேனா அதுேவ
அதற்குப் ெபயரானது. 20 அப்படிேய ஆதாம்‡

அைனத்துவத நாட்டுமிருகங்களுக்கும்,
ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும்,
அைனத்துவதக் காட்டுமிருகங்களுக்கும்
ெபயரிட்டான்; ஆதாமுக்ேகா ஏற்ற துைண
இன்னும் காணப்படவல்ைல. 21அப்ெபாழுது
ேதவனாகய ெயேகாவா ஆதாமுக்கு ஆழ்ந்த
உறக்கத்ைத வரச்ெசய்தார், அவன் ஆழ்ந்து
உறங்கனான்; அவர் அவனுைடய வலா
எலும்புகளில் ஒன்ைற எடுத்து, அந்த
இடத்ைதச் சைதயனால்அைடத்தார்.

22 ேதவனாகய ெயேகாவா தாம்
மனிதனிலிருந்து எடுத்த வலா எலும்ைப
மனுஷயாக உருவாக்க , அவைள
மனிதனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்.
23 அப்ெபாழுது ஆதாம்: “இவள் என்
எலும்பல் எலும்பும், என் மாம்சத்தல்
மாம்சமுமாக இருக்க றாள்; இவள்
மனிதனிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதால் மனுஷ
எனப்படுவாள்” என்றான். 24 இதன்
காரணமாக மனிதன் தன் தகப்பைனயும்
தன் தாையயும் வ ட்டு, தன் மைனவேயாடு
இைணந்தருப்பான்; அவர்கள் ஒேர

‡ அத்த யாயம் 2:20 2:20மனிதன்
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மாம்சமாக இருப்பார்கள். 25 ஆதாமும்
அவனுைடய மைனவயும் ந ர்வாணிகளாக
இருந்தும்,ெவட்கப்படாதருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 3
பாவத்தன்ஆரம்பம்

1 ேதவனாகய ெயேகாவா பைடத்த
அைனத்து காட்டு உய ரினங்கைளவ ட
பாம்பானது தந்த ரமுள்ளதாக இருந்தது.
அது ெபண்ைண ேநாக்க : “நீங்கள்
ேதாட்டத்தலுள்ள அைனத்து மரங்களின்
பழங்கைளயும் சாப்ப டக்கூடாது என்று
ேதவன் ெசான்னாரா” என்றது. 2 ெபண்,
பாம்ைப ேநாக்க : “நாங்கள் ேதாட்டத்தலுள்ள
மரங்களின் பழங்கைளச் சாப்ப டலாம்;
3ஆனாலும், ேதாட்டத்தன் நடுவல் இருக்கற
மரத்தன் பழத்ைதக்குற த்து, ேதவன்: நீங்கள்
சாகாமலிருக்க அைத சாப்ப டவும் அைதத்
ெதாடவும் ேவண்டாம் என்று ெசான்னார்”
என்றாள். 4 அப்ெபாழுது பாம்பு, ெபண்ைண
ேநாக்க : “நீங்கள் சாகேவ சாவதல்ைல;
5 நீங்கள் இைத சாப்படும் நாளிேல உங்கள்
கண்கள் தறக்கப்படும் என்றும், நீங்கள்
நன்ைம தீைம அற ந்து ேதவர்கைளப்ேபால
இருப்பீர்கள் என்றும் ேதவன் அறவார்”
என்றது. 6 அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண்,
அந்த மரத்தன் பழம் சாப்படுவதற்கு
நல்லதும், பார்ைவக்கு இன்பமும், புத்தையத்
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ெதளிவ க்க றதற்கு ஆைசப்படத்தக்க
பழமுமாக இருக்க றது என்று கண்டு,
அந்தப் பழத்ைதப் பற த்து, சாப்ப ட்டு, தன்
கணவனுக்கும் ெகாடுத்தாள்; அவனும்
சாப்ப ட்டான். 7 அப்ெபாழுது அவர்கள்
இருவருைடய கண்களும் தறக்கப்பட்டது;
அவர்கள் தாங்கள் ந ர்வாணிகள்
என்று அறந்து, அத்த இைலகைளத்
ேசர்த்து, தங்களுைடய இடுப்புகைள
மைறத்துக்ெகாண்டார்கள். 8 பகலில்
குளிர்ச்ச யான ேவைளய ேல ேதாட்டத்தல்
உலாவுகற ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சத்தத்ைதஅவர்கள்ேகட்டார்கள்.அப்ெபாழுது
ஆதாமும் அவனுைடய மைனவயும்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
வலக , ேதாட்டத்தன் மரங்களுக்குள்ேள
ஒளிந்துெகாண்டார்கள். 9 அப்ெபாழுது
ேதவனாகய ெயேகாவா ஆதாைமக்
கூப்ப ட்டு: “நீ எங்ேக இருக்க றாய்”
என்றார். 10 அதற்கு அவன்: “நான்
ேதவரீருைடய சத்தத்ைதத் ேதாட்டத்த ேல
ேகட்டு, நான் ந ர்வாணியாக இருப்பதால்
பயந்து, ஒளிந்துெகாண்ேடன்” என்றான்.
11 அப்ெபாழுது அவர்: “நீ ந ர்வாணி
என்று உனக்குச் ெசான்னது யார்?
சாப்ப டேவண்டாம் என்று நான் உனக்குச்
ெசான்ன மரத்தன் பழத்ைத சாப்ப ட்டாேயா”
என்றார். 12 அதற்கு ஆதாம்: “என்னுடன்
இருப்பதற்காக ேதவரீர் தந்த ெபண்ேண,
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அந்த மரத்தன் பழத்ைத எனக்குக்
ெகாடுத்தாள், நான் சாப்ப ட்ேடன்” என்றான்.
13 அப்ெபாழுது ேதவனாகய ெயேகாவா
ெபண்ைண ேநாக்க : “நீ ஏன் இப்படிச்
ெசய்தாய் என்றார். அந்தப் ெபண்: “பாம்பு
என்ைன ஏமாற்றயது, நான் சாப்ப ட்ேடன்”
என்றாள். 14 அப்ெபாழுது ேதவனாகய
ெயேகாவா பாம்ைப ேநாக்க : “நீ இைதச்
ெசய்ததால்அைனத்துநாட்டுமிருகங்களிலும்
அைனத்து காட்டுமிருகங்களிலும்
சப க்கப்பட்டிருப்பாய், நீ உன் வயற்றனால்
நகர்ந்து, உய ேராடிருக்கும் நாெளல்லாம்
மண்ைணத் தன்பாய்; 15 உனக்கும்
ெபண்ணுக்கும், உன் சந்தத க்கும்
அவளுைடய சந்தத க்கும் பைக
உண்டாக்குேவன்; அவர் உன் தைலைய
நசுக்குவார், நீ அவர் குத காைல நசுக்குவாய்”
என்றார். 16 அவர் ெபண்ைண ேநாக்க :
“நீ கர்ப்பவதயாக இருக்கும்ேபாது உன்
ேவதைனைய மிகவும் அத கப்படுத்துேவன்;
ேவதைனேயாடு பள்ைள ெபறுவாய்;
உன் ஆைச உன்னுைடய கணவைனப்
பற்றயருக்கும், அவன் உன்ைன
ஆண்டுெகாள்ளுவான்” என்றார். 17 பன்பு
அவர் ஆதாைம ேநாக்க : “நீ உன்னுைடய
மைனவயன் வார்த்ைதக்கு முக்கயத்துவம்
ெகாடுத்து, சாப்ப டேவண்டாம் என்று
நான் உனக்குச் ெசான்ன மரத்தன்
பழத்ைத சாப்ப ட்டதால், பூமி உன்னால்
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சப க்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உய ேராடிருக்கும்
நாட்கெளல்லாம் வருத்தத்ேதாடு அதன்
பலைனச் சாப்படுவாய். 18 அது உனக்கு
முட்ெசடிகைள முைளப்ப க்கும்; நலத்தன்
பய ர்வைககைளச் சாப்படுவாய். 19 நீ
மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதால், நீ
மண்ணுக்குத் தரும்பும்வைரக்கும் உன்
முகத்தன் வயர்ைவையச் ச ந்த ஆகாரம்
சாப்படுவாய்; நீ மண்ணாக இருக்கறாய்,
மண்ணுக்குத் தரும்புவாய்” என்றார்.
20 ஆதாம் தன் மைனவக்கு ஏவாள்* என்று
ெபயரிட்டான்;ஏெனன்றால்,அவள்உயருள்ள
அைனவருக்கும் தாயானவள். 21 ேதவனாகய
ெயேகாவா ஆதாமுக்கும் அவனுைடய
மைனவக்கும் ேதால் உைடகைளஉண்டாக்க
அவர்களுக்குஉடுத்தனார்.
ஆதாமும் ஏவாளும் ஏேதன் ேதாட்டத்ைத

வ ட்டுதுரத்தபட்டார்கள்.
22 பன்பு ேதவனாகய ெயேகாவா: “இேதா,

மனிதன் நன்ைம தீைம அறயத்தக்கவனாக
நம்மில் ஒருவைரப்ேபால் ஆனான்;
இப்ெபாழுதும் அவன் தன் ைகைய நீட்டி
வாழ்வளிக்கும் மரத்தன் பழத்ைதயும்
பற த்து சாப்ப ட்டு, என்ைறக்கும் உய ேராடு
இல்லாதபடிச் ெசய்யேவண்டும்” என்று,
23அவன்எடுக்கப்பட்டமண்ைணப்பண்படுத்த
ேதவனாகய ெயேகாவா அவைன ஏேதன்

* அத்த யாயம் 3:20 3:20உய ர்
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ேதாட்டத்தலிருந்து அனுப்பவ ட்டார். 24அவர்
மனிதைனத் துரத்தவ ட்டு, வாழ்வளிக்கும்
மரத்த ற்குப் ேபாகும் வழிையக் காவல்ெசய்ய
ஏேதன் ேதாட்டத்த ற்குக் க ழக்ேக
ேகருபீன்கைளயும், வீச க்ெகாண்டிருக்க ற
சுடெராளிப் பட்டயத்ைதயும்ைவத்தார்.

அத்த யாயம் 4
காயீனும்ஆேபலும்

1 ஆதாம் தன் மைனவயாகய ஏவாளுடன்
இைணந்தான்; அவள் கர்ப்பவதயாக ,
காயீைனப் ெபற்று, “ெயேகாவாவுைடய
உதவயால் ஒரு மகைனப் ெபற்ேறன்”
என்றாள். 2 பன்பு அவனுைடய
சேகாதரனாகயஆேபைலப்ெபற்ெறடுத்தாள்;
ஆேபல் ஆடுகைள ேமய்க்க றவனானான்,
காயீன் நலத்ைதப் பய ரிடுக றவனானான்.
3 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு, காயீன்
நலத்தன் பழங்கைளக் ெயேகாவாவுக்குக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டுவந்தான்.
4 ஆேபலும் தன் மந்ைதயன்
தைலயீற்றுகளிலும் அைவகளின்
ெகாழுைமயானைவகளிலும் சலவற்ைறக்
ெகாண்டுவந்தான். ஆேபைலயும்
அவனுைடய காணிக்ைகையயும் ெயேகாவா
ஏற்றுக்ெகாண்டார். 5 காயீைனயும்
அவனுைடய காணிக்ைகையயும் அவர்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. அப்ெபாழுது
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காயீனுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாக ,
அவனுைடய முகத்ேதாற்றம் ேவறுபட்டது.
6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா காயீைன ேநாக்க :
“உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டானது? உன்
முகத்ேதாற்றம் ஏன் ேவறுபட்டது? 7 நீ
நன்ைமெசய்தால் ேமன்ைம இல்ைலேயா?
நீ நன்ைம ெசய்யாமலிருந்தால் பாவம்
வாசற்படியல் படுத்தருக்கும்; அது உன்ைன
ஆளுைக ெசய்ய வரும்பும், ஆனால்
நீ அைத ஆளுைக ெசய்யேவண்டும்”
என்றார். 8 *காயீன் தன்னுைடய
சேகாதரனாகய ஆேபேலாடு ேபசனான்;
அவர்கள் வயல்ெவளியல் இருக்கும்ேபாது,
காயீன் தன்னுைடய சேகாதரனாகய
ஆேபலுக்கு வ ேராதமாக எழும்ப , அவைனக்
ெகாைலெசய்தான். 9 ெயேகாவா காயீைன
ேநாக்க : “உன் சேகாதரனாகய ஆேபல்
எங்ேக” என்றார்; அதற்கு அவன்: எனக்குத்
ெதரியாது; என் சேகாதரனுக்கு நான்
காவலாளியா” என்றான். 10 அதற்கு அவர்:
“என்ன ெசய்தாய்? உன் சேகாதரனுைடய
இரத்தத்தன் சத்தம் பூமியலிருந்து என்ைன
ேநாக்க க் கூப்படுகறது. 11 இப்ெபாழுது
உன் சேகாதரனுைடய இரத்தம் உன்னால்
பூமியல் ச ந்தப்பட்டதால் இந்த பூமியல்
நீ சப க்கப்பட்டிருப்பாய். 12 நீ நலத்தல்
பய ரிடும்ேபாது, அது தன்னுைடய பலைன

* அத்த யாயம் 4:8 4:8 ெபாய்யாக ேபச வயல் ெவளிக்கு
கூட்டிெசன்றான்
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இனி உனக்குக் ெகாடுக்காது; நீ பூமியல்
நைலயல்லாமல் அைலகறவனாக
இருப்பாய்” என்றார். 13 அப்ெபாழுது
காயீன் ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட தண்டைனைய என்னால்
தாங்க க்ெகாள்ளமுடியாது. 14இன்றுஎன்ைன
இந்த ேதசத்தலிருந்து துரத்தவடுகறீர்;
நான் உமது சமுகத்த ற்கு வலக
மைறந்து, பூமியல் நைலயல்லாமல்
அைலகறவனாக இருப்ேபன்; என்ைனக்
கண்டுபடிக்க றவன் எவனும் என்ைனக்
ெகான்றுேபாடுவாேன” என்றான்.
15அப்ெபாழுது ெயேகாவா அவைன ேநாக்க :
“காயீைனக் ெகால்லுகற எவன் ேமலும் ஏழு
பழி சுமரும்” என்று ெசால்லி; காயீைனக்
கண்டுபடிக்க றவன் எவனும் அவைனக்
ெகான்றுேபாடாமலிருக்க ெயேகாவா
அவன்ேமல் ஒரு அைடயாளத்ைதப்
ேபாட்டார். 16 அப்படிேய காயீன்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தையவ ட்டுப்
புறப்பட்டு, ஏேதனுக்குக் க ழக்ேக ேநாத்†

என்னும் ேதசத்தல் குடியருந்தான். 17காயீன்
தன்னுைடய மைனவயுடன் இைணந்தான்;
அவள் கர்ப்பவதயாக , ஏேனாக்ைகப்
ெபற்ெறடுத்தாள்; அப்ெபாழுது அவன் ஒரு
பட்டணத்ைதக் கட்டி, அந்தப் பட்டணத்தற்குத்
தன் மகனாகய ஏேனாக்குைடய ெபயைர

† அத்த யாயம் 4:16 4:16 நாேடாடிபூமி
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ைவத்தான். 18ஏேனாக்குக்குஈராத்ப றந்தான்;
ஈராத் ெமகுயேவைலப் ெபற்ெறடுத்தான்;
ெமகுயேவல் ெமத்தூசேவைலப்
ெபற்ெறடுத்தான்; ெமத்தூசேவல்
லாேமக்ைகப் ெபற்ெறடுத்தான். 19லாேமக்கு
இரண்டு ெபண்கைளத் தருமணம்
ெசய்தான்; ஒருத்த க்கு ஆதாள் என்று
ெபயர், மற்ெறாருவளுக்குச் சல்லாள்
என்று ெபயர். 20 ஆதாள் யாபாைலப்
ெபற்ெறடுத்தாள்; அவன் கூடாரங்களில்
குடியருக்க றவர்களுக்கும், மந்ைத
ேமய்க்க றவர்களுக்கும் தகப்பனானான்.
21 அவனுைடய சேகாதரனுைடய ெபயர்
யூபால்; அவன் கன்னரக்காரர்கள்,
நாதசுரக்காரர்கள் அைனவருக்கும்
தகப்பனானான். 22 ச ல்லாளும், தூபால்
காயீைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்; அவன்
பத்தைள, இரும்பு முதலியவற்றன்
ெதாழிலாளர்கள் அைனவருக்கும்
ஆசாரியனானான்; தூபால் காயீனுைடய
சேகாதரி நாமாள். 23 லாேமக்கு தன்
மைனவகைளப்பார்த்து:
“ஆதாேள, ச ல்லாேள, நான் ெசால்வைதக்

ேகளுங்கள்;
லாேமக்கன்மைனவகேள,

நான் ெசால்வைத மிகவும் கவனமாகக்
ேகளுங்கள்;

எனக்குக் காயமுண்டாக்கய ஒரு
மனிதைனக்ெகான்ேறன்;
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எனக்குத் தழும்புண்டாக்கய ஒரு
வாலிபைனக்ெகாைலெசய்ேதன்;

24 காயீனுக்காக ஏழு பழி சுமருமானால்,
லாேமக்குக்காக எழுபத்ேதழு பழி
சுமரும்” என்றான்.

ேசத்து.
25 பன்னும் ஆதாம் தன் மைனவயுடன்
இைணந்தான்; அவள் ஒரு மகைனப்
ெபற்று: “காயீன் ெகாைலெசய்த ஆேபலுக்கு
பதலாக, ேதவன்எனக்குேவெறாருமகைனக்
ெகாடுத்தார்” என்று ெசால்லி, அவனுக்கு
ேசத் என்று ெபயரிட்டாள். 26 ேசத்துக்கும்
ஒரு மகன் பறந்தான்; அவனுக்கு ஏேனாஸ்
என்று ெபயரிட்டான்; அப்ெபாழுது மக்கள்
ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத வழிபட
ஆரம்ப த்தார்கள்.

அத்த யாயம் 5
ஆதாமின்வம்சவரலாறு
1 நாளா 1:1-4

1 ஆதாமின் வம்சவரலாறு: ேதவன்
மனிதைன உருவாக்கன நாளிேல
அவைன ேதவசாயலாக உண்டாக்கனார்.
2 அவர்கைள ஆணும் ெபண்ணுமாக
உருவாக்கனார், அவர்கைள ஆசீர்வத த்து,
அவர்கைள உருவாக்கன நாளிேல
அவர்களுக்கு மனிதர்கள் என்று ெபயரிட்டார்.
3 ஆதாம் 130 வயதானேபாது, தன்
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சாயலாகத் தன் உருவத்ைதப்ேபால ஒரு
மகைனப் ெபற்ெறடுத்து, அவனுக்கு
ேசத் என்று ெபயரிட்டான். 4 ஆதாம்
ேசத்ைதப் ெபற்றபன், 800 வருடங்கள்
உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 5 ஆதாம்
உய ேராடிருந்த நாட்கெளல்லாம் 930
வருடங்கள்;அவன்இறந்தான்.

6 ேசத் 105 வயதானேபாது, ஏேனாைசப்
ெபற்ெறடுத்தான். 7 ேசத் ஏேனாைசப்
ெபற்றபன், 807 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து,
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 8 ேசத்துைடய
நாட்கெளல்லாம் 912 வருடங்கள்; அவன்
இறந்தான். 9 ஏேனாஸ் 90 வயதானேபாது,
ேகனாைனப் ெபற்ெறடுத்தான். 10 ஏேனாஸ்
ேகனாைனப் ெபற்றபன்பு, 815 வருடங்கள்
உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
11 ஏேனாசுைடய நாட்கெளல்லாம்
905 வருடங்கள், அவன் இறந்தான்.
12 ேகனான் 70 வயதானேபாது,
மகலாெலேயைலப்* ெபற்ெறடுத்தான்.
13 ேகனான் மகலாெலேயைலப் ெபற்றபன்,
840 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து,
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 14 ேகனானுைடய

* அத்த யாயம் 5:12 5:12 ேதவனுக்குஸ்ேதாத்த ரம்
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நாட்கெளல்லாம் 910 வருடங்கள்; அவன்
இறந்தான். 15 மகலாெலேயல் 65
வயதானேபாது,யாேரைதப்ெபற்ெறடுத்தான்.
16மகலாெலேயல் யாேரைதப் ெபற்றபன், 830
வருடங்கள் உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும்,
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
17 மகலாெலேயலுைடய நாட்கெளல்லாம்
895 வருடங்கள்; அவன் இறந்தான்.
18 யாேரத் 162 வயதானேபாது, ஏேனாக்ைகப்
ெபற்ெறடுத்தான். 19 யாேரத் ஏேனாக்ைகப்
ெபற்றபன், 800 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து,
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 20 யாேரதுைடய
நாட்கெளல்லாம் 962 வருடங்கள்; அவன்
இறந்தான். 21 ஏேனாக்கு 65 வயதானேபாது,
ெமத்தூசலாைவப் ெபற்ெறடுத்தான்.
22 ஏேனாக்கு ெமத்தூசலாைவப் ெபற்றபன்,
300 வருடங்கள் ேதவேனாடு ெநருங்க
உறவாடிக்ெகாண்டிருந்து, மகன்கைளயும்,
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
23 ஏேனாக்குைடய நாட்கெளல்லாம் 365
வருடங்கள். 24 ஏேனாக்கு ேதவேனாடு
ெநருங்க உறவாடிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
காணப்படாமற்ேபானான்; ேதவன் அவைன
எடுத்துக்ெகாண்டார். 25 ெமத்தூசலா
187 வயதானேபாது, லாேமக்ைகப்
ெபற்ெறடுத்தான். 26 ெமத்தூசலா
லாேமக்ைகப் ெபற்றபன், 782 வருடங்கள்
உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும்
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மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
27 ெமத்தூசலாவுைடய நாட்கெளல்லாம் 969
வருடங்கள்; அவன் இறந்தான். 28 லாேமக்கு
182 வயதானேபாது, ஒரு மகைனப்
ெபற்ெறடுத்து, 29 “ெயேகாவா சப த்த
பூமிய ேல நமக்கு உண்டான ேவைலயலும்,
நம்முைடயைககளின்ப ரயாசத்தலும்,இவன்
நம்ைமத் ேதற்றுவான்” என்று ெசால்லி,
அவனுக்கு ேநாவா என்று ெபயரிட்டான்.
30 லாேமக்கு ேநாவாைவப் ெபற்றபன், 595
வருடங்கள் உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும்,
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
31 லாேமக்குைடய நாட்கெளல்லாம் 777
வருடங்கள்;அவன்இறந்தான்.

32 ேநாவா 500 வயதானேபாது ேசம், காம்,
யாப்ேபத் என்பவர்கைளப்ெபற்ெறடுத்தான்.

அத்த யாயம் 6
பூமியல்இராட்சதர்கள்

1 மனிதர்கள் பூமியன்ேமல்
ெபருகத்துவங்க , அவர்களுக்கு
மகள்கள் பறந்தேபாது: 2 ேதவனுைடய
மகன்கள் மனிதர்களுைடய மகள்கைள
மிகுந்த அழகுள்ளவர்கெளன்று கண்டு,
அவர்களுக்குள்ேள தங்களுக்குப்
ெபண்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டார்கள்.
3 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: “என்
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ஆவ *என்ைறக்கும் மனிதேனாடு
இருப்பதல்ைல; அவன் மாம்சம்தாேன,
அவன் உயேராடு இருக்கப்ேபாக ற நாட்கள்
120 வருடங்கள்” என்றார். 4 அந்நாட்களில்
இராட்சதர்கள் பூமிய ேலஇருந்தார்கள்; பன்பு
ேதவனுைடய மகன்கள் மனிதர்களுைடய
மகள்கேளாடு இைணகறதனால்,
இவர்கள் அவர்களுக்குப் பள்ைளகைளப்
ெபற்றேபாது, இவர்களும் முற்காலத்தல்
ப ரச த்த ெபற்ற மனிதர்களாகய
பலவான்களானார்கள். 5 மனிதனுைடய
அக்க ரமம் பூமிய ேல ெபருகனது என்றும்,
அவனுைடய இருதயத்தன் நைனவுகளின்
ேதாற்றெமல்லாம் ந த்தமும் ெபால்லாதேத
என்றும், ெயேகாவா கண்டு, 6 தாம்
பூமிய ேல மனிதைன உண்டாக்கனதற்காகக்
ெயேகாவா மனேவதைன அைடந்தார்;
அது அவர் இருதயத்த ற்கு வருத்தமாக
இருந்தது. 7அப்ெபாழுது ெயேகாவா: “நான்
உருவாக்கய மனிதைன பூமியன்ேமல்
ைவக்காமல், மனிதன் முதற்ெகாண்டு,
மிருகங்கள்,ஊரும் ப ராணிகள்,ஆகாயத்துப்
பறைவகள்வைர உண்டாயருக்க றைவகைள
அழித்துப்ேபாடுேவன்; நான் அவர்கைள
உண்டாக்கனது எனக்கு மனேவதைனயாக
இருக்க றது” என்றார். 8 ேநாவாவுக்ேகா,
ெயேகாவாவுைடய கண்களில் கருைப

* அத்த யாயம் 6:3 6:3ஜீவைனெகாடுக்கும்ஆவ
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கைடத்தது.
ேநாவாவன்வம்சவரலாறு

9 ேநாவாவன் வம்சவரலாறு: ேநாவா
தன் காலத்தல் இருந்தவர்களுக்குள்ேள
நீத மானும் உத்தமனுமாயருந்தான்;
ேநாவா ேதவேனாடு ெநருங்க
உறவாடிக்ெகாண்டிருந்தான். 10 ேநாவா ேசம்,
காம், யாப்ேபத் என்னும் மூன்று மகன்கைளப்
ெபற்ெறடுத்தான். 11 பூமியானது ேதவனுக்கு
முன்பாகச் சீர்ெகட்டதாக இருந்தது; பூமி
ெகாடுைமயனால் நைறந்தருந்தது.
12 ேதவன் பூமிையப் பார்த்தார்; இேதா
அது சீர்ெகட்டதாக இருந்தது; மனிதர்கள்
அைனவரும் பூமியன்ேமல் தங்களுைடய
வழிகைளக்ெகடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
ேநாவாவன்கப்பல்

13அப்ெபாழுதுேதவன்ேநாவாைவேநாக்க :
““மனிதர்களான எல்ேலாருைடய முடிவும்
எனக்கு முன்பாக வந்தது; அவர்களாேல
பூமி ெகாடுைமயனால் நைறந்தது;
நான் அவர்கைளப் பூமிேயாடு ேசர்த்து
அழித்துப்ேபாடுேவன். 14 நீ ெகாப்ேபர்
மரத்தால் உனக்கு ஒரு கப்பைல உண்டாக்கு;
அந்தக் கப்பலில் அைறகைள உண்டாக்க ,
அைத உள்ேளயும் ெவளிேயயும் கீல் பூசு.
15 நீ அைதச் ெசய்யேவண்டிய முைற
என்னெவன்றால்,கப்பலின்நீளம் 450அடிகள்,
அதன் அகலம் 75 அடிகள், அதன் உயரம் 45
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அடிகளாக இருக்கேவண்டும். 16 நீ கப்பலுக்கு
ஒருஜன்னைலஉண்டாக்க , ேமல்அடுக்குக்கு
ஒரு முழம் இறக்க அைதச் ெசய்துமுடித்து,
கப்பலின் கதைவ அதன் பக்கத்தல் ைவத்து,
கீழ் அைறகைளயும், இரண்டாம் அடுக்கன்
அைறகைளயும், மூன்றாம் அடுக்கன்
அைறகைளயும் உண்டாக்கேவண்டும்.
17 வானத்தன்கீேழ உயருள்ள அைனத்து
உய ரினங்கைளயும் அழிக்க நான்
பூமியன்ேமல் மாெபரும் ெவள்ளப்ெபருக்ைக
வரச்ெசய்ேவன்; பூமியலுள்ள அைனத்தும்
இறந்துேபாகும். 18 ஆனாலும் உன்ேனாடு
என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய
ஏற்படுத்துேவன்; நீயும், உன்ேனாடுகூட
உன்னுைடய மகன்களும், உன்னுைடய
மைனவயும், உன்னுைடய மகன்களின்
மைனவகளும், கப்பலுக்குள் ெசல்லுங்கள்.
19 அைனத்துவத உய ரினங்களிலும்
ஆணும் ெபண்ணுமாக வைக ஒன்றுக்கு
ஒவ்ெவாரு ேஜாடி உன்னுடன் உய ேராடு
காக்கப்படுவதற்கு, கப்பலுக்குள்ேள
ேசர்த்துக்ெகாள். 20 வைகவைகயான
பறைவகளிலும், வைகவைகயான
மிருகங்களிலும், பூமியலுள்ள
அைனத்து வைகவைகயான ஊரும்
ப ராணிகளிலும்,வைகஒன்றுக்குஒவ்ெவாரு
ேஜாடி உய ேராடு காக்கப்படுவதற்கு
உன்னிடத்த ேல வரேவண்டும். 21 உனக்கும்
அைவகளுக்கும் ஆகாரமாகப் பலவத
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உணவுப்ெபாருட்கைளயும் ேசர்த்து,
உன்னிடத்தல் ைவத்துக்ெகாள்” என்றார்.
22 ேநாவா அப்படிேய ெசய்தான்; ேதவன்
தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் அவன்
ெசய்துமுடித்தான்.

அத்த யாயம் 7
ெபருெவள்ளம்

1 ெயேகாவா ேநாவாைவ ேநாக்க :
“நீயும் உன் குடும்பத்தனர் அைனவரும்
கப்பலுக்குள் ெசல்லுங்கள்; இந்தச்
சந்ததயல் உன்ைன எனக்கு
முன்பாக நீத மானாகக் கண்ேடன்.
2 பூமியன்மீெதங்கும் வத்ைத உய ேராடு
காக்கும்ெபாருட்டு, நீ சுத்தமான அைனத்து
மிருகங்களிலும், ஆணும் ெபண்ணுமாக ஏழு
ஏழு ேஜாடியும், சுத்தமில்லாத மிருகங்களில்
ஆணும் ெபண்ணுமாக ஒவ்ெவாரு
ேஜாடியும், 3 ஆகாயத்துப் பறைவகளிலும்,
ஆணும் ெபண்ணுமாக ஏழு ஏழு ேஜாடியும்
உன்னிடத்தல் ேசர்த்துக்ெகாள். 4 இன்னும்
ஏழுநாட்கள் ெசன்றபன்பு, 40 நாட்கள்
இரவும் பகலும் பூமியன்ேமல் மைழையப்
ெபய்யச்ெசய்து, நான் உண்டாக்கன
உய ரினங்கள் அைனத்ைதயும் பூமியன்ேமல்
இல்லாமல் அழித்துப்ேபாடுேவன்”
என்றார். 5 ேநாவா தனக்குக் ெயேகாவா
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்ெசய்தான்.
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6 ெவள்ளப்ெபருக்கு பூமியன்ேமல்
உண்டானேபாது, ேநாவா 600
வயதுள்ளவனாயருந்தான். 7ெவள்ளப்ெபருக்க ற்குத்
தப்பும்படிேநாவாவும்அவேனாடுஅவனுைடய
மகன்களும், அவனுைடய மைனவயும்,
அவனுைடய மகன்களின் மைனவகளும்
கப்பலுக்குள் ெசன்றார்கள். 8 ேதவன்
ேநாவாவுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
சுத்தமான மிருகங்களிலும், சுத்தமில்லாத
மிருகங்களிலும், பூமியன்ேமல்
ஊரும் ப ராணிகள் எல்லாவற்றலும்,
9 ஆணும் ெபண்ணும் ேஜாடிேஜாடியாக
ேநாவாவ டத்த ற்கு வந்து, கப்பலுக்குள்
ெசன்றன. 10 ஏழுநாட்கள் ெசன்றபன்பு
பூமியன்ேமல் ெவள்ளப்ெபருக்கு
உண்டானது. 11 ேநாவாவுக்கு 600
வயதாகும் வருடம் இரண்டாம் மாதம்
பத ேனழாம் ேததயாகய அந்த நாளிேல,
மகா ஆழத்தன் ஊற்றுக்கண்கெளல்லாம்
பளந்தன; வானத்தன் மதகுகளும்
தறந்தன. 12 நாற்பது நாட்கள் இரவும்
பகலும் பூமியன்ேமல் ெபருமைழ ெபய்தது.
13 அன்ைறயத்தனேம ேநாவாவும்,
ேநாவாவன் மகன்களாகய ேசமும்
காமும் யாப்ேபத்தும், அவர்களுடேனகூட
ேநாவாவன் மைனவயும், அவனுைடய
மகன்களின் மூன்று மைனவகளும்,
கப்பலுக்குள் ெசன்றார்கள். 14 அவர்கேளாடு
வைகவைகயான அைனத்துவதக்
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காட்டுமிருகங்களும், வைகவைகயான
அைனத்துவத நாட்டுமிருகங்களும்,
பூமியன்ேமல் ஊருகற வைகவைகயான
அைனத்துவத ஊரும் ப ராணிகளும்,
வைகவைகயான அைனத்துவதப்
பறைவகளும், பலவதமான ச றகுகளுள்ள
அைனத்துவதப் பறைவகளும்
ெசன்றன. 15 இப்படிேய ஜீவசுவாசமுள்ள
உய ரினங்கெளல்லாம் ேஜாடிேஜாடியாக
ேநாவாவ டத்த ற்கு வந்து கப்பலுக்குள்
ெசன்றன. 16 ேதவன் அவனுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய, ஆணும் ெபண்ணுமாக
அைனத்துவத உய ரினங்களும் உள்ேள
ெசன்றன; அப்ெபாழுது ெயேகாவா
அவைன உள்ேள வ ட்டுக் கதைவ
அைடத்தார். 17 ெவள்ளப்ெபருக்கு 40 நாட்கள்
பூமியன்ேமல் இருந்தேபாது தண்ணீர்
ெபருக கப்பைல ேமேல எழும்பச் ெசய்தது;
அது பூமிக்குேமல் மிதந்தது. 18 தண்ணீர்
ெபருெவள்ளமாக பூமியன்ேமல் மிகவும்
ெபருகயது; கப்பலானது தண்ணீரின்ேமல்
மிதந்துெகாண்டிருந்தது. 19 தண்ணீர்
பூமியன்ேமல் மிகவும் அத கமாகப்
ெபருகயதால், வானத்தன்கீழ் எங்குமுள்ள
உயர்ந்த மைலகெளல்லாம் மூடப்பட்டன.
20 மூடப்பட்ட மைலகளுக்கு ேமலாகப் 22
அடி உயரத்த ற்குத் தண்ணீர் ெபருகயது.
21 அப்ெபாழுது உய ரினங்களாகய
பறைவகளும், நாட்டுமிருகங்களும்,
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காட்டுமிருகங்களும், பூமியன்ேமல்
ஊரும் ப ராணிகள் அைனத்தும்,
எல்லா மனிதர்களும், பூமியன்ேமல்
வாழ்க றைவகள் அைனத்தும் இறந்தன.
22 நலப்பரப்பு எல்லாவற்றலும் இருந்த
உயருள்ள அைனத்தும் இறந்துேபாயன.
23 மனிதர்கள்முதல் மிருகங்கள், ஊரும்
ப ராணிகள், ஆகாயத்துப் பறைவகள்வைர,
பூமியன்மீது இருந்த உயருள்ள அைனத்தும்
அழிக்கப்பட்டு, அைவகள் பூமியல்
இல்லாமல் ஒழிந்தன; ேநாவாவும் அவேனாடு
கப்பலிலிருந்த உய ர்களும் மாத்த ரம்
காக்கப்பட்டன. 24 தண்ணீர் பூமிைய 150
நாட்கள்மூடிக்ெகாண்டிருந்தது.

அத்த யாயம் 8
ெபருெவள்ளத்தன்முடிவு

1 ேதவன் ேநாவாைவயும்,
அவனுடன் கப்பலிலிருந்த அைனத்து
காட்டுமிருகங்கைளயும், அைனத்து
நாட்டுமிருகங்கைளயும் நைனவுகூர்ந்து,
பூமியன்ேமல் காற்ைற வீசச்ெசய்தார்.
அப்ெபாழுது தண்ணீர் குைறயத்
ெதாடங்கயது. 2 ஆழத்தன்
ஊற்றுக்கண்களும், வானத்தன் மதகுகளும்
அைடபட்டன; வானத்து மைழயும்
நன்றுேபானது. 3 தண்ணீர் பூமியலிருந்து
நாளுக்குநாள் வற்ற க்ெகாண்ேட வந்தது; 150
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நாட்களுக்குப்பன்பு தண்ணீர் குைறந்தது.
4 ஏழாம் மாதம் பத ேனழாம் ேததய ேல
கப்பல் அரராத் என்னும் மைலகளின்ேமல்
தங்கனது. 5 பத்தாம் மாதம்வைரக்கும்
தண்ணீர் குைறந்துெகாண்ேட வந்தது;
பத்தாம் மாதம் முதல் ேததய ேல
மைலச்ச கரங்கள் காணப்பட்டன. 6 40
நாட்களுக்குப் ப றகு, ேநாவா தான்
கப்பலில் ெசய்தருந்த ஜன்னைலத் தறந்து,
7 ஒரு காகத்ைத ெவளிேய வ ட்டான்;
அது புறப்பட்டு பூமியன்ேமல் இருந்த
தண்ணீர் வற்ற ப்ேபாகும்வைரக்கும்
ேபாக றதும் வருகறதுமாக இருந்தது.
8 பன்பு பூமியன்ேமல் தண்ணீர் குைறந்து
ேபாய ற்ேறா என்று ெதரிந்துெகாள்ளும்படி,
ஒரு புறாைவ ெவளிேய வ ட்டான்.
9 பூமியன்ேமெலங்கும் தண்ணீர்
இருந்ததனால்,அந்தப்புறாதன்உள்ளங்கால்
ைவத்து இைளப்பாற இடம் கைடக்காததால்,
தரும்ப க் கப்பலிேல அவனிடத்த ற்கு
வந்தது; அவன் தன் ைகைய நீட்டி
அைதப்ப டித்துத் தன்னிடமாகக் கப்பலுக்குள்
ேசர்த்துக்ெகாண்டான். 10 பன்னும்
ஏழு நாட்களுக்குப் ப றகு, மறுபடியும்
புறாைவக் கப்பலிலிருந்து ெவளிேய
வ ட்டான். 11 அந்தப் புறா சாயங்காலத்தல்
அவனிடத்த ற்கு வந்து ேசர்ந்தது; இேதா,
அது ெகாத்த க்ெகாண்டுவந்த ஒரு
ஒலிவமரத்தன் இைல அதன் வாயல்
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இருந்தது; அதனால் ேநாவா பூமியன்ேமல்
தண்ணீர் குைறந்துேபாய ற்று என்று
ெதரிந்து ெகாண்டான். 12 பன்னும் ஏழு
நாட்களுக்குப் ப றகு, அவன் புறாைவ
ெவளிேய வ ட்டான்; அது அவனிடத்த ற்குத்
தரும்ப வரவல்ைல. 13 அவனுக்கு 601
வயதாகும் வருடத்தல், முதல் மாதம் முதல்
ேததய ேல பூமியன்ேமல் இருந்த தண்ணீர்
வற்ற ப்ேபாய ற்று; ேநாவா கப்பலின் ேமல்
அடுக்ைக எடுத்துப்பார்த்தான்; பூமியன்ேமல்
தண்ணீர் இல்லாதருந்தது. 14 இரண்டாம்
மாதம் இருபத்ேதழாம் ேததய ேல பூமி
காய்ந்தருந்தது.

ேநாவா ெயேகாவாைவவழிபடுதல்
15 அப்ெபாழுது ேதவன் ேநாவாைவ

ேநாக்க : 16 “நீயும், உன்ேனாடுகூட
உன்னுைடய மைனவயும், மகன்களும்,
மகன்களின் மைனவகளும் கப்பைலவ ட்டுப்
புறப்படுங்கள். 17 உன்னிடத்தல் இருக்க ற
அைனத்துவத உய ரினங்களாகய
பறைவகைளயும், மிருகங்கைளயும்,
பூமியன்ேமல் ஊருகற அைனத்து
ப ராணிகைளயும் உன்ேனாடு ெவளிேய
வரவடு; அைவகள் பூமிய ேல த ரளாக
ஈன்ெறடுத்து, பூமியன்ேமல் பலுக ப்
ெபருகட்டும்” என்றார். 18 அப்ெபாழுது
ேநாவாவும், அவனுைடய மைனவயும்,
மகன்களும், மகன்களின் மைனவகளும்
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ெவளிேய வந்தார்கள். 19 பூமியன்ேமல்
நடமாடுக ற அைனத்து மிருகங்களும்,
ஊருகற அைனத்து ப ராணிகளும்,
அைனத்து பறைவகளும் வைகவைகயாகக்
கப்பலிலிருந்து ெவளிேய வந்தன.
20 அப்ெபாழுது ேநாவா ெயேகாவாவுக்கு
ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, சுத்தமான
அைனத்து மிருகங்களிலும், சுத்தமான
அைனத்து பறைவகளிலும் சலவற்ைறத்
ெதரிந்துெகாண்டு, அைவகைளப்
பலிபீடத்தன்ேமல் தகனபலிகளாகப்
பலிய ட்டான். 21 சுகந்த வாசைனையக்
ெயேகாவா முகர்ந்தார். அப்ெபாழுது
ெயேகாவா: “இனி நான் மனிதனுக்காக
பூமிைய சப ப்பதல்ைல; மனிதனுைடய
இருதயத்தன் நைனவுகள் அவனுைடய
சறுவயது ெதாடங்க ெபால்லாததாக
இருக்க றது; நான் இப்ெபாழுது
ெசய்ததுேபால, இனி அைனத்து
உய ரினங்கைளயும் அழிப்பதல்ைல.
22 பூமி இருக்கும்வைரக்கும் வைதப்பும்
அறுப்பும், குளிர்ச்ச யும் ெவப்பமும்,
ேகாைடக்காலமும் மைழக்காலமும், பகலும்
இரவும் ஒழிவதல்ைல” என்று தம்முைடய
உள்ளத்தல்ெசான்னார்.

அத்த யாயம் 9
ேநாவாேவாடு ேதவனுைடய



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 9:1 xxxiv ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 9:6

உடன்படிக்ைக
1 பன்பு ேதவன் ேநாவாைவயும்,

அவனுைடய மகன்கைளயும் ஆசீர்வத த்து:
“நீங்கள் பலுக ப் ெபருக , பூமிைய
ந ரப்புங்கள். 2 உங்கைளப்பற்றய
பயமும் அச்சமும் பூமியலுள்ள
அைனத்து மிருகங்களுக்கும்,
ஆகாயத்தலுள்ள அைனத்துப்
பறைவகளுக்கும் உண்டாயருக்கும்;
பூமிய ேல நடமாடுக ற அைனத்தும்,
சமுத்த ரத்தன் மீன்வைககள் அைனத்தும்
உங்கள் ைகயல் ெகாடுக்கப்பட்டன.
3 நடமாடுக ற உய ரினங்கள் அைனத்தும்
உங்களுக்கு உணவாக இருக்கட்டும்;
பசுைமயான தாவரங்கைள உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ததுேபால, அைவகள்
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன். 4 இைறச்சைய
அதன் உய ராக ய இரத்தத்துடன்
சாப்ப டேவண்டாம். 5 உங்களுக்கு
உய ராயருக்க ற உங்கள் இரத்தத்த ற்காகப்
பழிவாங்குேவன்; அைனத்து
உய ரினங்களிடத்தலும் மனிதனிடத்தலும்
பழிவாங்குேவன்; மனிதனுைடய
உயருக்காக அவனவன் சேகாதரனிடத்தல்
பழிவாங்குேவன். 6 மனிதன் ேதவசாயலில்
உண்டாக்கப்பட்டதால், மனிதனுைடய
இரத்தத்ைத எவன் ச ந்துகறாேனா,
அவனுைடய இரத்தம் மனிதனாேல
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ச ந்தப்படட்டும். 7 நீங்கள் பலுக ப் ெபருக ,
பூமிய ேல த ரளாகப் ெபற்ெறடுத்து
ெபருகுங்கள்” என்றார்.

8 பன்னும் ேதவன் ேநாவாைவயும்,
அவனுைடய மகன்கைளயும் ேநாக்க :
9 “நான் உங்கேளாடும், உங்களுக்குப்
பன்வரும் உங்கள் சந்தத ேயாடும்,
10 உங்களுடன் கப்பலிலிருந்து புறப்பட்ட
அைனத்து உய ரினங்கள்முதல்
இனிப் பூமியல் ப றக்கப்ேபாக ற
அைனத்து உய ரினங்கள்வைர
பறைவகேளாடும், நாட்டுமிருகங்கேளாடும்,
உங்களிடத்தல் இருக்க ற பூமியலுள்ள
அைனத்து காட்டுமிருகங்கேளாடும் என்
உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்துக ேறன்.
11 இனி உயருள்ளைவகெளல்லாம்
ெவள்ளப்ெபருக்கனால்அழிக்கப்படுவதல்ைலெயன்றும்,
பூமிைய அழிக்க இனி ெவள்ளப்ெபருக்கு
உண்டாவதல்ைலெயன்றும், உங்கேளாடு
என் உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்துக ேறன்”
என்றார். 12 ேமலும் ேதவன்: “எனக்கும்
உங்களுக்கும், உங்களிடத்தல் இருக்கும்
அைனத்து உய ரினங்களுக்கும், ந த்தய
தைல முைறகளுக்ெகன்று நான் ெசய்க ற
உடன்படிக்ைகயன் அைடயாளமாக:
13 நான் எனது வானவல்ைல ேமகத்தல்
ைவத்ேதன்; அது எனக்கும் பூமிக்கும்
உண்டான உடன்படிக்ைகக்கு அைடயாளமாக
இருக்கும். 14நான்பூமிக்கு ேமலாக ேமகத்ைத
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வரச்ெசய்யும்ேபாது, அந்த வானவல்
ேமகத்தல் ேதான்றும். 15 அப்ெபாழுது
எல்லா உய ரினங்கைளயும் அழிக்க
இனி தண்ணீரானது ெவள்ளமாகப்
ெபருகாதபடி, எனக்கும் உங்களுக்கும்
மாம்சமான அைனத்து உய ரினங்களுக்கும்
உண்டான என் உடன்படிக்ைகைய
நைனவுகூருேவன். 16 அந்த வானவல்
ேமகத்தல் ேதான்றும்ேபாது, ேதவனுக்கும்
பூமியன்ேமலுள்ள அைனத்துவத
உய ரினங்களுக்கும் உண்டான
ந த்தய உடன்படிக்ைகைய நான்
நைனவுகூரும்படிஅைதப் பார்ப்ேபன். 17இது
எனக்கும், பூமியன்ேமலுள்ள மாம்சமான
அைனத்தற்கும் நான் ஏற்படுத்தன
உடன்படிக்ைகயன் அைடயாளம்” என்று
ேநாவாவ டம்ெசான்னார்.

ேநாவாவன்மகன்கள்
18 கப்பலிலிருந்து புறப்பட்ட ேநாவாவன்

மகன்கள் ேசம், காம், யாப்ேபத் என்பவர்கேள.
காம் கானானுக்குத் தகப்பன். 19இம்மூவரும்
ேநாவாவன் மகன்கள்; இவர்களாேல
பூமிெயங்கும்மக்கள்ெபருகனார்கள்.

20 ேநாவா பய ரிடுக றவனாக ,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நாட்டினான்.
21 அவன் த ராட்ைசரசத்ைதக் குடித்து
ெவறெகாண்டு, தன் கூடாரத்தல் ஆைட
வலக ப் படுத்தருந்தான். 22 அப்ெபாழுது
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கானானுக்குத் தகப்பனாகய காம், தன்
தகப்பனுைடய ந ர்வாணத்ைதக் கண்டு,
ெவளியல் இருந்த தன் சேகாதரர்கள்
இருவருக்கும் ெசான்னான். 23 அப்ெபாழுது
ேசமும், யாப்ேபத்தும் ஒரு ஆைடைய
எடுத்துத் தங்களுைடய ேதாள்களின்ேமல்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு, பன்முகமாக வந்து,
தங்களுைடய தகப்பனின் ந ர்வாணத்ைத
மூடினார்கள்; அவர்கள் எத ர்முகமாகப்
ேபாகாததால், தங்களுைடய தகப்பனின்
ந ர்வாணத்ைதப் பார்க்கவல்ைல. 24 ேநாவா
த ராட்ைசரசத்தன் ேபாைதெதளிந்து
வழித்தேபாது, தன் இைளயமகன்
தனக்குச் ெசய்தைத அற ந்து: 25 “கானான்
சப க்கப்பட்டவன், தன் சேகாதாரர்களிடம்
அடிைமகளுக்கு அடிைமயாக இருப்பான்”
என்றான். 26 “ேசமுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவற்க்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
உண்டாவதாக; கானான் அவனுக்கு
அடிைமயாக இருப்பான். 27 யாப்ேபத்ைத
ேதவன் ெபருகச்ெசய்வார்; அவன் ேசமுைடய
கூடாரங்களில் குடியருப்பான்; கானான்
அவனுக்குஅடிைமயாகஇருப்பான்”என்றான்.

28 ெவள்ளப்ெபருக்க ற்குப் ப றகு ேநாவா
350 வருடங்கள் உய ேராடிருந்தான்.
29 ேநாவாவன் நாட்கெளல்லாம் 950
வருடங்கள்;அவன்இறந்தான்.
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அத்த யாயம் 10
ேதசங்களின்அட்டவைண
1 நாளா 1:5

1 ேநாவாவன் மகன்களாகய ேசம், காம்,
யாப்ேபத் என்பவர்களின் வம்சவரலாறு:
ெவள்ளப்ெபருக்குக்குப் பன்பு அவர்களுக்கு
மகன்கள்பறந்தார்கள்.
யாப்ேபத்தன்வம்சம்

2 யாப்ேபத்தன் மகன்கள் ேகாமர்,
மாேகாகு, மாதாய், யாவான், தூபால்,
ேமேசக்கு, தீராஸ் என்பவர்கள். 3 ேகாமரின்
மகன்கள் அஸ்கனாஸ், ரீப்பாத்து, ெதாகர்மா
என்பவர்கள். 4 யாவானின் மகன்கள் எலீசா,
தர்ஷீஸ், க த்தீம், ெதாதானீம் என்பவர்கள்.
5 இவர்களால் மத்தய தைரக்கடல் தீவுகள்
அவனவன் ெமாழியனடிப்பைடயலும்,
அவரவர்கள் ேகாத்த ரத்தன்படிேயயும்,
சந்ததயன்படிேயயும் ெவவ்ேவறு
ேதசங்களாகப் ப ரிக்கப்பட்டன.
காமின்வம்சம்

6 காமுைடய மகன்கள் கூஷ், மிஸ்ராயீம்,
பூத், கானான் என்பவர்கள். 7 கூஷ ைடய
மகன்கள் ேசபா, ஆவலா, சப்தா, ராமா,
சப்த கா என்பவர்கள். ராமாவன் மகன்கள்
ேசபா, த தான் என்பவர்கள். 8 கூஷ்
நம்ேராைதப் ெபற்ெறடுத்தான்; இவன்
பூமிய ேல பராக்க ரமசாலியானான்.
9 இவன் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகப்
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பலத்த ேவட்ைடக்காரனாக இருந்தான்;
ஆைகயால், “ெயேகாவா முன்பாகப் பலத்த
ேவட்ைடக்காரனான நம்ேராைதப்ேபால”
என்னும் வழக்கச்ெசால் உண்டானது.
10 ச ெநயார் ேதசத்தலுள்ள பாேபல்,* ஏேரக்,
அக்காத், கல்ேன என்னும் இடங்கள் அவன்
ஆண்ட ராஜ்யத்த ற்கு முதன்ைமயான
இடங்கள். 11 அந்தத் ேதசத்தலிருந்து
அசூர் புறப்பட்டுப்ேபாய், நனிேவையயும்,
ெரெகாேபாத் பட்டணத்ைதயும், காலாைகயும்,
12 நனிேவக்கும் காலாகுக்கும் நடுவாக
ெரேசைனயும் கட்டினான்; இது ெபரிய
பட்டணம். 13 மிஸ்ராயீம் லூதீைமயும்,
அனாமீைமயும், ெலகாபீைமயும்,
நப்தூகீைமயும், 14 பத்ருசீைமயும்,
ெபலிஸ்தரின் சந்தத க்குத் தைலவனாகய
கஸ்லூகைமயும், கப்ெதாரீைமயும்
ெபற்ெறடுத்தான்.

15 கானான் தன் மூத்தமகனாகய
சீேதாைனயும்,ஏத்ைதயும், 16எபூசயர்கைளயும்,
எேமாரியர்கைளயும், க ர்காச யர்கைளயும்,
17 ஈவயர்கைளயும், அர்கீரியர்கைளயும்,
சீனியர்கைளயும், 18 அர்வாதயர்கைளயும்,
ெசமாரியர்கைளயும், ஆமாத்தயர்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான்; பன்பு கானானியர்களின்
வம்சத்தார்கள் எங்கும் பரவனார்கள்.
19 கானானியர்களின் எல்ைல சீேதான்முதல்

* அத்த யாயம் 10:10 10:10 பாப ேலான்
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ேகரார் வழியாகக் காசாவைரக்கும்,
அங்கருந்து ேசாேதாம், ெகாேமாரா, அத்மா,
ெசேபாயீம் வழியாக லாசாவைரக்கும்
இருந்தது. 20 இவர்கேள தங்களுைடய
ேதசங்களிலும், மக்களிலுமுள்ள
தங்களுைடய வம்சங்களின்படிேயயும்,
ெமாழிகளின்படிேயயும் காமுைடய
சந்ததயனர்.
ேசமின்வம்சம்

21 ேசமுக்கும் பள்ைளகள் பறந்தார்கள்;
அவன் ஏேபருைடய சந்ததயனர்
எல்ேலாருக்கும் தகப்பனும், மூத்தவனாகய
யாப்ேபத்துக்குத் தம்பயுமாக இருந்தான்.
22 ேசமுைடய மகன்கள் ஏலாம், அசூர்,
அர்பக்சாத், லூத், ஆராம் என்பவர்கள்.
23 ஆராமுைடய மகன்கள் ஊத்ஸ், கூல்,
ேகத்ெதர், மாஸ் என்பவர்கள். 24 அர்பக்சாத்
சாலாைவப் ெபற்ெறடுத்தான்; சாலா
ஏேபைரப் ெபற்ெறடுத்தான். 25 ஏேபருக்கு
இரண்டுமகன்கள்பறந்தார்கள்;ஒருவனுக்கு
ேபேலகு என்று ெபயர்; ஏெனனில்
அவனுைடய நாட்களில் பூமி ப ரிக்கப்பட்டது;
அவனுைடய சேகாதரன் ெபயர் ெயாக்தான்.
26 ெயாக்தான் அல்ேமாதாைதயும்,
சாேலப்ைபயும், அசர்மாேவத்ைதயும்,
ேயராைகயும், 27 அேதாராைமயும்,
ஊசாைலயும், த க்லாைவயும், 28ஓபாைலயும்,
அபமாேவைலயும், ேசபாைவயும்,
29 ஓப்பீைரயும், ஆவலாைவயும்,
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ேயாபாைபயும் ெபற்ெறடுத்தான்;
இவர்கள் அைனவரும் ெயாக்தானுைடய
மகன்கள். 30 இவர்களுைடய குடியருப்பு
ேமசாதுவங்க , க ழக்ேகயுள்ள மைலயாகய
ெசப்பாருக்குப் ேபாக ற வழிவைரக்கும்
இருந்தது. 31 இவர்கேள தங்களுைடய
ேதசங்களிலும், மக்களிலுமுள்ள
தங்களுைடய வம்சங்களின்படிேயயும்,
ெமாழிகளின்படிேயயும் ேசமுைடய
சந்ததயனர். 32 தங்களுைடய மக்களிலுள்ள
சந்தத களின்படிேய ேநாவாவுைடய
மகன்களின் வம்சங்கள் இைவகேள;
ெவள்ளப்ெபருக்குக்குப் ப றகு இவர்களால்
பூமிய ேலமக்கள்ப ரிந்தனர்.

அத்த யாயம் 11
பாேபல் ேகாபுரம்

1 பூமிெயங்கும் ஒேர ெமாழியும், ஒேர
வ தமான ேபச்சும் இருந்தது. 2 மக்கள்
க ழக்ேகயருந்து பயணம்ெசய்யும்ேபாது,
ச ெநயார்* ேதசத்தல் சமபூமிையக்கண்டு,
அங்ேக குடியருந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது
அவர்கள்: “நாம் ெசங்கல் அறுத்து, அைத
நன்றாகச் சுடுேவாம் வாருங்கள்” என்று
ஒருவேராடு ஒருவர் ேபச க்ெகாண்டார்கள்;
கல்லுக்குப் பதலாக ெசங்கலும், சாந்துக்குப்
பதலாக நலக்கீலும் அவர்களுக்கு

* அத்த யாயம் 11:2 11:2 பாப ேலான்
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இருந்தது. 4 பன்னும் அவர்கள்: “நாம்
பூமிெயங்கும் ச தற ப்ேபாகாதபடி, நமக்கு
ஒரு நகரத்ைதயும், வானத்ைதத் ெதாடுமளவு
ஒரு ேகாபுரத்ைதயும் கட்டி, நமக்குப் ெபயர்
உண்டாகச் ெசய்ேவாம் வாருங்கள்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 5 மனிதர்கள்
கட்டுக ற நகரத்ைதயும் ேகாபுரத்ைதயும்
பார்க்க றதற்குக் ெயேகாவா இறங்கனார்.
6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: “இேதா, மக்கள்
ஒேர கூட்டமாக இருக்க றார்கள்; அவர்கள்
அைனவருக்கும் ஒேர ெமாழியும் இருக்க றது;
அவர்கள்இைதச் ெசய்யத்ெதாடங்கனார்கள்;
இப்ெபாழுதும் தாங்கள் ெசய்ய நைனத்தது
ஒன்றும் தைடபடாது என்று இருக்கறார்கள்.
7 நாம் இறங்க ப்ேபாய், ஒருவர் ேபசுவைத
மற்ெறாருவர் புரிந்துெகாள்ளாதபடி, அங்ேக
அவர்கள் ெமாழிையத் தாறுமாறாக்குேவாம்”
என்றார். 8அப்படிேய ெயேகாவா அவர்கைள
அந்த இடத்தலிருந்து பூமிெயங்கும்
ச தற ப்ேபாகச் ெசய்தார்; அப்ெபாழுது நகரம்
கட்டுவைத வ ட்டுவ ட்டார்கள். 9பூமிெயங்கும்
ேபசப்பட்ட ெமாழிையக் ெயேகாவா அந்த
இடத்தல்தாறுமாறாக்கயதால்,அதன்ெபயர்
பாேபல்† எனப்பட்டது; ெயேகாவா அவர்கைள
அந்த இடத்தலிருந்து பூமிெயங்கும்
ச தற ப்ேபாகச் ெசய்தார்.
ேசமுைடயவம்சவரலாறு

† அத்த யாயம் 11:9 11:9 பாப ேலான்
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10 ேசமுைடய வம்சவரலாறு:
ெவள்ளப்ெபருக்கு ஏற்பட்டு 2
வருடங்களுக்குப் ப றகு, ேசம் 100
வயதானேபாது, அர்பக்சாத்ைதப்
ெபற்ெறடுத்தான். 11 ேசம் அர்பக்சாத்ைதப்
ெபற்றபன் 500 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 12 அர்பக்சாத் 35
வயதானேபாதுசாலாைவப்ெபற்ெறடுத்தான்.
13 சாலாைவப் ெபற்றபன் அர்பக்சாத் 403
வருடங்கள் உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 14 சாலா 30
வயதானேபாது ஏேபைரப் ெபற்ெறடுத்தான்.
15 ஏேபைரப் ெபற்றபன் சாலா 403
வருடங்கள் உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
16 ஏேபர் 34 வயதானேபாது ேபேலைகப்
ெபற்ெறடுத்தான். 17 ேபேலைகப் ெபற்றபன்
ஏேபர் 430 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 18 ேபேலகு 30
வயதானேபாதுெரகூைவப்ெபற்ெறடுத்தான்.
19 ெரகூைவப் ெபற்றபன் ேபேலகு 209
வருடங்கள் உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 20 ெரகூ 32
வயதானேபாது ெசரூைகப் ெபற்ெறடுத்தான்.
21 ெசரூைகப் ெபற்றபன் ெரகூ 207
வருடங்கள் உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 22 ெசரூகு
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முப்பது 30 நாேகாைரப் ெபற்ெறடுத்தான்.
23 நாேகாைரப் ெபற்றபன் ெசரூகு 200
வருடங்கள் உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
24 நாேகார் 29 வயதானேபாது ேதராைகப்
ெபற்ெறடுத்தான். 25 ேதராைகப் ெபற்றபன்
நாேகார் 119 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 26 70 வயதானேபாது
ஆப ராம், நாேகார், ஆரான் என்பவர்கைளப்
ெபற்ெறடுத்தான்.

ேதராகுைடயவம்சவரலாறு
27 ேதராகுைடய வம்சவரலாறு: ேதராகு

ஆப ராம், நாேகார், ஆரான் என்பவர்கைளப்
ெபற்ெறடுத்தான்; ஆரான் ேலாத்ைதப்
ெபற்ெறடுத்தான். 28 ஆரான் தன் பறந்த
இடமாகய ஊர் என்கற கல்ேதயர்
ேதசத்துப் பட்டணத்த ேல தன் தகப்பனாகய
ேதராகு இறப்பதற்குமுன்ேன இறந்தான்.
29 ஆப ராமும் நாேகாரும் தருமணம்
ெசய்தார்கள்; ஆப ராமுைடய மைனவக்கு
சாராய் என்று ெபயர்; நாேகாருைடய
மைனவக்கு மில்க்காள் என்று ெபயர்;
இவள் ஆரானுைடய மகள்; அந்த ஆரான்
மில்க்காளுக்கும் இஸ்காளுக்கும் தகப்பன்.
30 சாராய்க்குக் குழந்ைதயல்ைல; மலடியாக
இருந்தாள். 31 ேதராகு தன் மகனாகய
ஆப ராைமயும், ஆரானுைடய மகனும்,



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 11:32 xlv ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 12:3

தன்னுைடய ேபரனுமாயருந்த ேலாத்ைதயும்,
ஆப ராமுைடய மைனவயாகய
தன்னுைடய மருமகள் சாராையயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு, அவர்களுடன்
ஊர் என்கற கல்ேதயர்களுைடய
பட்டணத்ைதவ ட்டு, கானான் ேதசத்த ற்குப்
ேபாகப் புறப்பட்டான்; அவர்கள்
ஆரான்வைரக்கும் வந்தேபாது, அங்ேக
தங்கவ ட்டார்கள். 32 ேதராகுைடய ஆயுசு
நாட்கள் 205 வருடங்கள்; ேதராகு ஆரானிேல
இறந்தான்.

அத்த யாயம் 12
ஆப ராமின்அைழப்பு

1 ெயேகாவா ஆப ராைம ேநாக்க : “நீ உன்
பறந்த ேதசத்ைதயும், உன் இனத்ைதயும்,*
உன் தகப்பனுைடய வீட்ைடயும்வ ட்டுப்
புறப்பட்டு, நான் உனக்குக் காண்பக்கும்
ேதசத்த ற்குப் ேபா. 2 நான் உன்ைனப்
ெபரிய இனமாக்க , உன்ைன ஆசீர்வத த்து,
உன் ெபயைரப் ெபருைமப்படுத்துேவன்;
நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய். 3 உன்ைன
ஆசீர்வத க்க றவர்கைள ஆசீர்வத ப்ேபன்,
உன்ைனச் சப க்க றவைனச் சப ப்ேபன்;
பூமியலுள்ள வம்சங்கெளல்லாம்
உன்மூலம் ஆசீர்வத க்கப்படும்” என்றார்.

* அத்த யாயம் 12:1 12:1 உன்னுைடய ெசாந்த ஊைரயும்,
ெசாந்தகுடும்பத்ைதயும்ெசாந்தஉறவனர்கைளயும்
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4 ெயேகாவா ஆப ராமுக்குச் ெசான்னபடிேய
அவன் புறப்பட்டுப்ேபானான்; ேலாத்தும்
அவேனாடுகூடப் ேபானான். ஆப ராம்
ஆராைனவட்டுப் புறப்பட்டேபாது, 75
வயதுள்ளவனாக இருந்தான். 5 ஆப ராம்
தன் மைனவயாகய சாராையயும்,
தன் சேகாதரனுைடய மகனாகய
ேலாத்ைதயும், தாங்கள் சம்பாத த்தருந்த
தங்கள் ெசாத்துக்கள் எல்லாவற்ைறயும்,
ஆரானிேல வாங்கயருந்த மக்கைளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அவர்கள் கானான்
ேதசத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், கானான்
ேதசத்ைதச் ெசன்றைடந்தார்கள். 6 ஆப ராம்
அந்த ேதசத்தல் சுற்ற த்த ரிந்து சீேகம்
என்னும் இடத்த ற்கு அருகலுள்ள ேமாேர
என்னும் சமபூமிவைரக்கும் வந்தான்;
அந்தக் காலத்த ேல கானானியர்கள் அந்த
ேதசத்தல் இருந்தார்கள். 7 ெயேகாவா
ஆப ராமுக்குக் காட்ச யளித்து: “உன்
சந்தத க்கு† இந்த ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்”
என்றார். அப்ெபாழுது அவன் தனக்குக்
காட்ச யளித்த ெயேகாவாவுக்கு அங்ேக
ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். 8 பன்பு
அவன் அந்த இடத்ைதவ ட்டு ெபத்ேதலுக்குக்
க ழக்ேக இருக்கும் மைலக்குப் ேபாய்,
ெபத்ேதல் தனக்கு ேமற்காகவும் ஆயீ
கழக்காகவும் இருக்கக் கூடாரம்ேபாட்டு,

† அத்த யாயம் 12:7 12:7 ப ரதஷ்ைடபண்ணினான்
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அங்ேக ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டி, ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாண்டான். 9 அதற்குப் ப றகு
ஆப ராம் புறப்பட்டு, ெதற்ேக பயணம்
ெசய்தான்.

எக ப்தல்ஆப ராமும் சாராளும்
10 அந்த ேதசத்த ேல பஞ்சம் உண்டானது;

ேதசத்த ேல பஞ்சம் கடுைமயாக இருந்ததால்,
ஆப ராம் எக ப்து ேதசத்த ேல தங்குவதற்காக
அந்த இடத்த ற்குப் ேபானான். 11 அவன்
எக ப்த ற்கு அருகல் வந்தேபாது, தன்
மைனவ சாராையப் பார்த்து: “நீ பார்ப்பதற்கு
அழகுள்ள ெபண் என்று எனக்குத் ெதரியும்.
12 எக ப்தயர்கள் உன்ைனப் பார்க்கும்ேபாது,
நீ என்னுைடய மைனவ என்று ெசால்லி,
என்ைனக் ெகான்றுேபாட்டு, உன்ைன
உயேராடு ைவப்பார்கள். 13 ஆைகயால்,
உன்னால் எனக்கு நன்ைம உண்டாவதற்கும்,
உன்னாேல என் உய ர் பைழப்பதற்கும்,
நீ உன்ைன என்னுைடய சேகாதரி என்று
ெசால்” என்றான். 14 ஆப ராம் எக ப்த ற்கு
வந்தேபாது, எக ப்தயர்கள் அந்தப்
ெபண்ைண மிகுந்த அழகுள்ளவெளன்று
கண்டார்கள். 15பார்ேவானுைடயப ரபுக்களும்
அவைளக்கண்டு, பார்ேவானுக்கு முன்பாக
அவைளப்புகழ்ந்தார்கள்.அப்ெபாழுதுஅந்தப்
ெபண் பார்ேவானுைடய அரண்மைனக்குக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டாள். 16 அவளால்
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அவன் ஆப ராமுக்குத் தயவு ெசய்தான்;
அவனுக்கு ஆடுமாடுகளும், ஆண்
கழுைதகளும், ெபண் கழுைதகளும்,
ேவைலக்காரர்களும், ேவைலக்காரிகளும்,
ஒட்டகங்களும் கைடத்தன. 17ஆப ராமுைடய
மைனவயாகய சாராய க்காகக் ெயேகாவா
ேதவன் பார்ேவாைனயும், அவனுைடய
வீட்டார்கைளயும் ெகாடிய வாைதகளால்
வாத த்தார். 18 அப்ெபாழுது பார்ேவான்
ஆப ராைம அைழத்து: “நீ எனக்கு ஏன்
இப்படிச் ெசய்தாய்? இவள் உன்னுைடய
மைனவ என்று நீ எனக்குத் ெதரிவ க்காமல்
ேபானெதன்ன? 19 இவைள உன்னுைடய
சேகாதரி என்று நீ ஏன் ெசால்லேவண்டும்?
இவைள நான் எனக்கு மைனவயாக்க க்
ெகாண்டிருப்ேபேன; இேதா உன்னுைடய
மைனவ ; இவைளஅைழத்துக்ெகாண்டுேபா”
என்று ெசான்னான். 20 பார்ேவான் அவைனக்
குறத்துத் தன்னுைடய மனிதர்களுக்குக்
கட்டைள ெகாடுத்தான்; அவர்கள்
அவைனயும், அவனுைடய மைனவையயும்
அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும்
அனுப்பவ ட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 13
ஆப ராமும் ேலாத்தும்ப ரிந்துெசல்லுதல்

1 ஆப ராமும், அவனுைடய மைனவயும்,
அவனுக்கு உண்டான அைனத்தும்,
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அவனுடேன ேலாத்தும், எக ப்ைத
வ ட்டு ெதன்தைசக்கு வந்தார்கள்.
2 ஆப ராம் மிருகஜீவன்களும் ெவள்ளியும்
ெபான்னுமான ெசாத்துக்கைளயுைடய
ெசல்வந்தனாக இருந்தான். 3 அவன்
தன்னுைடய பயணங்களில் ெதற்ேகயருந்து
ெபத்ேதல்வைரக்கும், ெபத்ேதலுக்கும்
ஆயீக்கும் நடுவாகத் தான் முன்பு
கூடாரம்ேபாட்டதும், 4 தான் முதன்முதலில்
ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்கனதுமான
இடம்வைரக்கும் ேபானான்; அங்ேக
ஆப ராம் ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாண்டான். 5 ஆப ராமுடன்
வந்த ேலாத்துக்கும் ஆடுமாடுகளும்
ஜனங்களும் இருந்தார்கள்*. 6 அவர்கள்
ஒன்றாகக் குடியருக்க அந்த இடம்
அவர்களுக்குப் ேபாதுமனதாக இல்ைல;
அவர்களுைடய ெசாத்துக்கள் அதகமாக
இருந்ததால், அவர்கள் ஒன்றாகக்
குடியருக்க வசத இல்லாமற்ேபானது.
7 ஆப ராமுைடய ேமய்ப்பர்களுக்கும்
ேலாத்துைடய ேமய்ப்பர்களுக்கும்
வாக்குவாதம் உண்டானது. அந்தக்
காலத்தல் கானானியரும் ெபரிச யரும் அந்த
ேதசத்தல் குடியருந்தார்கள். 8 ஆப ராம்
ேலாத்ைத ேநாக்க : “எனக்கும் உனக்கும்,
என் ேமய்ப்பருக்கும் உன் ேமய்ப்பருக்கும்

* அத்த யாயம் 13:5 13:5கூடாரங்களும்இருந்தன.
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வாக்குவாதம் ேவண்டாம்; நாம் சேகாதரர்கள்.
9 இந்த ேதசெமல்லாம் உனக்குமுன்பாக
இருக்க றது அல்லவா? நீ என்ைனவட்டுப்
ப ரிந்துேபாகலாம்; நீ இடதுபுறம் ேபானால்,
நான் வலதுபுறம் ேபாக ேறன்; நீ வலதுபுறம்
ேபானால், நான் இடதுபுறம் ேபாக ேறன்”
என்றான். 10அப்ெபாழுது ேலாத்து சுற்றலும்
பார்த்து: ேயார்தான் நத க்கு அருகலுள்ள
சமபூமி முழுவதும் நீர்வளம் உள்ளதாக
இருப்பைதக்கண்டான். ெயேகாவா
ேசாேதாைமயும் ெகாேமாராைவயும்
அழிக்கும்முன்ேன, ேசாவாருக்குப்
ேபாகும் வழிவைரக்கும் அது
ெயேகாவாவுைடய ேதாட்டத்ைதப்ேபாலவும்
எக ப்து ேதசத்ைதப்ேபாலவும்
இருந்தது. 11 அப்ெபாழுது ேலாத்து
ேயார்தானுக்கு அருகலுள்ள சமபூமி
முழுவைதயும் ேதர்ந்ெதடுத்து, க ழக்ேக
புறப்பட்டுப்ேபானான். இப்படி
அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் வ ட்டுப்
ப ரிந்தார்கள். 12 ஆப ராம் கானான்
ேதசத்தல் குடியருந்தான்; ேலாத்து
அந்த ேயார்தானுக்கு அருகலிருக்கும்
சமபூமியலுள்ள பட்டணங்களில் குடியருந்து,
ேசாேதாமுக்குச் ெசல்லும் வழியல் கூடாரம்
ேபாட்டான். 13 ேசாேதாமின் மக்கள்
ெபால்லாதவர்களும் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாகமகா பாவ களுமாகஇருந்தார்கள்.
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ஆப ராம் எப ேரானுக்குேபானான்
14 ேலாத்து ஆப ராைமவ ட்டுப் ப ரிந்த

பன்பு, ெயேகாவா ஆப ராைம ேநாக்க :
“உன் கண்கைள ஏெறடுத்து, நீ இருக்க ற
இடத்தலிருந்து வடக்ேகயும், ெதற்ேகயும்,
க ழக்ேகயும், ேமற்ேகயும் ேநாக்க ப் பார்.
15 நீ பார்க்க ற இந்த பூமி முழுவைதயும்
நான் உனக்கும் உன் சந்தத க்கும்
என்ைறக்கும் இருக்கும்படிக் ெகாடுத்து,
16 உன் சந்ததைய பூமியன் தூைளப்ேபாலப்
ெபருகச்ெசய்ேவன்; ஒருவன் பூமியன்
தூைள எண்ணுவதற்கு முடியுமானால், உன்
சந்ததையயும் எண்ணமுடியும். 17 நீ எழுந்து
ேதசத்தன் நீளமும் அகலமும் எதுவைரேயா,
அதுவைர நடந்து த ரி; உனக்கு அைதத்
தருேவன்” என்றார். 18அப்ெபாழுது ஆப ராம்
கூடாரத்ைதப் ெபயர்த்துக்ெகாண்டுேபாய்,
எப ேரானிலிருக்கும் மம்ேரயன் சமபூமிக்குப்
ேபாய் குடியருந்து, அங்ேக ெயேகாவாவுக்கு
ஒருபலிபீடத்ைதக்கட்டினான்.

அத்த யாயம் 14
ஆப ராம் ேலாத்துைவக்காப்பாற்றுதல்

1 ச ெநயாரின் ராஜாவாகய அம்ராப்ேபலும்,
ஏலாசாரின் ராஜாவாகய அரிேயாகும்,
ஏலாமின் ராஜாவாகய ெகதர்லா ேகாேமரும்,
ேகாய மின் ராஜாவாகய த தயாலும்
இருந்த நாட்களில்; 2 அவர்கள் ேசாேதாமின்
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ராஜாவாகய ேபராேவாடும், ெகாேமாராவன்
ராஜாவாகய ப ர்சாேவாடும், அத்மாவன்
ராஜாவாகய ச ெநயாேவாடும், ெசேபாயீமின்
ராஜாவாகய ெசேமபேராடும், ேசாவார்
என்னும் ேபலாவன் ராஜாேவாடும் யுத்தம்
ெசய்தார்கள். 3 இவர்கள் எல்ேலாரும்
உப்புக்கடலாகய ச த்தீம் பள்ளத்தாக்க ேல
கூடினார்கள். 4 இவர்கள் 12 வருடங்கள்
ெகதர்லாேகாேமைரச் ேசவ த்து, 13 ஆம்
வருடத்த ேல கலகம் ெசய்தார்கள். 5 14
ஆம் வருடத்த ேல ெகதர்லாேகாேமரும்,
அவேனாடு கூடியருந்த ராஜாக்களும்
வந்து, அஸ்தேராத்கர்னாயீமிேல இருந்த
ெரப்பாயீமியைரயும், காமிேல இருந்த
சூச மியைரயும், சாேவகீரியத்தாயீமிேல
இருந்த ஏமியைரயும், 6 ேசயீர்
மைலகளில் இருந்த ஓரியைரயும்,
வனாந்த ரத்த ற்கு அருகலுள்ள
எல்பாரான்வைர ேதாற்கடித்து, 7 தரும்ப க்
காேதஸ் என்னும் என்மிஸ்பாத்துக்கு
வந்து, அமேலக்கயர்களுைடய நாடு
முழுவைதயும், ஆசாேசான் தாமாரிேல
குடியருந்த எேமாரியைரயும் கூட
அழித்தார்கள். 8 அப்ெபாழுது
ேசாேதாமின் ராஜாவும், ெகாேமாராவன்
ராஜாவும், அத்மாவன் ராஜாவும்,
ெசேபாயீமின் ராஜாவும், ேசாவார் என்னும்
ேபலாவன் ராஜாவும் புறப்பட்டு ச த்தீம்
பள்ளத்தாக்க ேல, 9 ஏலாமின் ராஜாவாகய
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ெகதர்லாேகாேமேராடும், ேகாய மின்
ராஜாவாகய த தயாேலாடும், ச ெநயாரின்
ராஜாவாகய அம்ராப்ேபேலாடும், ஏலாசாரின்
ராஜாவாகயஅரிேயாேகாடும்யுத்தம்ெசய்யப்
புறப்பட்டு,அந்தஐந்துராஜாக்கேளாடும்இந்த
நான்கு ராஜாக்களும் யுத்தம் ெசய்தார்கள்.
10 அந்த ச த்தீம் பள்ளத்தாக்கல் நலக்கீல்
உண்டாகும் கணறுகள்இருந்தன. ேசாேதாம்
ெகாேமாராவன் ராஜாக்கள் ேதாற்று ஓடி
அங்ேக வழுந்தார்கள்; மீதமுள்ளவர்கள்
மைலகளுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்.
11 அப்ெபாழுது அவர்கள் ேசாேதாமிலும்
ெகாேமாராவலுமுள்ள ெபாருட்கள் மற்றும்
உணவுப்ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டார்கள்.
12 ஆப ராமின் சேகாதரனுைடய மகனாகய
ேலாத்து ேசாேதாமிேல குடியருந்ததால்,
அவைனயும், அவனுைடய ெபாருட்கைளயும்
ெகாண்டுேபாய்வ ட்டார்கள். 13 தப்ப ேயாடின
ஒருவன் எபெரயனாகய ஆப ராமிடத்தல்
வந்து அைதத் ெதரிவ த்தான்; ஆப ராம்
தன்னுடன் உடன்படிக்ைக ெசய்தருந்த
மனிதர்களாகய எஸ்ேகாலுக்கும்,
ஆேநருக்கும் சேகாதரனாகய மம்ேர என்னும்
எேமாரியனுைடய சமபூமிய ேல அப்ெபாழுது
குடியருந்தான். 14 தன் சேகாதரன்
சைறயாகக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டைத
ஆப ராம் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவன்
தன் வீட்டிேல ப றந்த யுத்தப்பயற்ச
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ெபற்றவர்களாகய 318 ஆட்களுக்கும்
ஆயுதம் அணிவ த்து, தாண்
என்னும் ஊர்வைர அவர்கைளத்
ெதாடர்ந்துேபாய், 15 இரவுேநரத்த ேல
அவனும், அவனுைடய ேவைலக்காரரும்
ப ரிந்து, குழுக்களாக அவர்கள்ேமல்
வழுந்து, அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து,
தமஸ்குவுக்கு இடதுபுறமான ஓபாவைரத்
துரத்த , 16 அைனத்து ெபாருட்கைளயும்
தருப்ப க்ெகாண்டுவந்தான்; தன்
சேகாதரனாகய ேலாத்ைதயும், அவனுைடய
ெபாருட்கைளயும், ெபண்கைளயும்,
மக்கைளயும்தருப்ப க்ெகாண்டுவந்தான்.
ெமல்க ேசேதக்கு ஆப ராைம

ஆசீர்வத த்தல்
17 அவன் ெகதர்லாேகாேமைரயும்,

அவேனாடிருந்த ராஜாக்கைளயும்
ேதாற்கடித்துத் தரும்பவருகறேபாது,
ேசாேதாமின் ராஜா புறப்பட்டு,
ராஜாவன் பள்ளத்தாக்கு என்னும்
சாேவ பள்ளத்தாக்குவைர அவனுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபானான். 18 அன்றயும்,
உன்னதமான ேதவனுைடய
ஆசாரியனாயருந்தசாேலமின்* ராஜாவாகய
ெமல்க ேசேதக்கு அப்பமும் த ராட்ைசரசமும்
ெகாண்டுவந்து, 19 அவைன ஆசீர்வத த்து:
“வானத்ைதயும் பூமிையயும் உைடயவராக ய

* அத்த யாயம் 14:18 14:18 எருசேலம்
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உன்னதமான ேதவனுைடய ஆசீர்வாதம்
ஆப ராமுக்கு உண்டாவதாக. 20 உன்
எத ரிகைள உன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்த
உன்னதமான ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்”
என்று ெசான்னான். இவனுக்கு ஆப ராம்
எல்லாவற்றலும் தசமபாகம் ெகாடுத்தான்.
21 ேசாேதாமின் ராஜா ஆப ராைம ேநாக்க :
“மக்கைள எனக்குத் தாரும், ெபாருட்கைள நீர்
எடுத்துக்ெகாள்ளும்” என்றான். 22 அதற்கு
ஆப ராம் ேசாேதாமின் ராஜாைவப் பார்த்து;
“ஆப ராைம ெசல்வந்தனாக்க ேனன்
என்று நீர் ெசால்லாமலிருக்க நான்
ஒரு நூைலயாகலும் காலணியன்
வாைரயாகலும்,உமக்குஉண்டானைவகளில்
ஒன்ைறயாகலும் எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்
என்று, 23 வானத்ைதயும் பூமிையயும்
உைடயவராக ய உன்னதமான ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு ேநராக என் ைகைய
உயர்த்துக ேறன். 24 வாலிபர்கள்
சாப்ப ட்டதுேபாக, என்னுடன் வந்த
ஆேநர், எஸ்ேகால், மம்ேர என்னும்
மனிதர்களுைடய பங்குமாத்த ரேம
வரேவண்டும்; இவர்கள் தங்களுைடய
பங்குகைளஎடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்”என்றான்.

அத்த யாயம் 15
ஆப ராேமாடு ேதவன் உடன்படிக்ைக

ெசய்தல்
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1 இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபன்பு,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத ஆப ராமுக்குத்
தரிசனத்த ேல உண்டாக , அவர்: “ஆப ராேம,
நீ பயப்படாேத; நான் உனக்குக் ேகடகமும்,
உனக்கு மகா ெபரிய பலனுமாக
இருக்க ேறன்” என்றார். 2 அதற்கு
ஆப ராம்: “ெயேகாவா ஆண்டவேர,
அடிேயனுக்கு என்ன தருவீர்? நான்
குழந்ைதயல்லாமல் இருக்க ேறேன; தமஸ்கு
ஊைரச் ேசர்ந்த இந்த எலிேயசர் என்
வீட்ைடப் பராமரிக்க றவனாக இருக்க றாேன”
என்றான். 3 பன்னும் ஆப ராம்: “ேதவரீர்
எனக்கு வாரிசு அருளவல்ைல; இேதா என்
வீட்டிேல ப றந்த பள்ைள எனக்கு வாரிசாக
இருக்க றான்” என்றான். 4 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத அவனுக்கு
உண்டாக : “இவன் உனக்கு வாரிசு அல்ல,
உனக்குப் ப றப்பவேன உனக்கு வாரிசு
ஆவான்” என்று ெசால்லி, 5 அவர் அவைன
ெவளிேய அைழத்து: “நீ வானத்ைத
அண்ணாந்துபார், நட்சத்த ரங்கைள
உன்னாேல எண்ணமுடியுமானால்,
அைவகைள எண்ணு என்று ெசால்லி;
பன்பு அவைன ேநாக்க : “உன் சந்தத
இந்தவதமாக இருக்கும்” என்றார். 6 அவன்
ெயேகாவாைவவசுவாச த்தான்,அைதஅவர்
அவனுக்கு நீதயாகக் கருதனார்.* 7 பன்னும்

* அத்த யாயம் 15:6 15:6 கலாத்தயர் 3:6
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அவர் அவைன ேநாக்க : “இந்த ேதசத்ைத
உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுப்பதற்காக,
உன்ைன ஊர் என்கற கல்ேதயர்களுைடய
பட்டணத்தலிருந்து அைழத்துவந்த
ெயேகாவா நாேன” என்றார். 8 அதற்கு
அவன்: “ெயேகாவா ஆண்டவேர, நான்
அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ேவன் என்று
எதனால் அற ேவன் என்றான். 9 அதற்கு
அவர்: “மூன்றுவயது இளங்கன்ைறயும்,
மூன்றுவயது ெவள்ளாட்ைடயும்,
மூன்றுவயது ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒரு
காட்டுப்புறாைவயும், ஒரு புறாக்குஞ்ைசயும்,
என்னிடத்தல் ெகாண்டுவா” என்றார்.
10 அவன் அைவகள் எல்லாவற்ைறயும்
அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்து, அைவகைள
நடுவாகத் துண்டித்து, இருபகுத கைளயும்
ஒன்றுக்ெகான்று எத ராக ைவத்தான்;
பறைவகைள அவன் துண்டிக்கவல்ைல.
11 பறைவகள் அந்த உடல்களின்ேமல்
இறங்கன; அைவகைள ஆப ராம்
துரத்தனான். 12 சூரியன் மைறயும்ேபாது,
ஆப ராமுக்கு ஆழ்ந்த தூக்கம் வந்தது;
பயமுண்டாக்கும் காரிருள் அவைன
மூடிக்ெகாண்டது. 13 அப்ெபாழுது
அவர் ஆப ராைம ேநாக்க : உன்
சந்ததயனர் தங்களுைடயதல்லாத அந்நய
ேதசத்த ேல பரேதச களாக இருந்து,
அந்த ேதசத்தார்களுக்கு அடிைமகளாக
இருப்பார்கள் என்றும், அவர்களால்
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400 வருடங்கள் உபத்த ரவப்படுவார்கள்
என்றும், நீ ந ச்சயமாக அறயேவண்டும்.
14 இவர்கள் அடிைமயாக இருக்கும்
ேதசத்ைத நான் நயாயந்தீர்ப்ேபன்; பன்பு
மிகுந்த ெபாருட்களுடேன புறப்பட்டு
வருவார்கள். 15 நீ சமாதானத்ேதாடு உன்
முன்ேனார்களிடத்தல் ேசருவாய்; நல்ல
முத ர்வயத ேல அடக்கம்ெசய்யப்படுவாய்.
16 நான்காம் தைல முைறய ேல அவர்கள்
இந்த இடத்த ற்குத் தரும்ப வருவார்கள்;
ஏெனன்றால் எேமாரியர்களுைடய
அக்க ரமம் இன்னும் நைறவாகவல்ைல”
என்றார். 17 சூரியன் மைறந்து காரிருள்
உண்டானபன்பு,இேதா, புைகக றசூைளயும்,
அந்தத் துண்டுகளின் நடுேவ கடந்துேபாக ற
அக்கனிஜூவாைலயும் ேதான்றன.
18 அந்த நாளிேல ெயேகாவா ஆப ராேமாடு
உடன்படிக்ைகெசய்து, “எக ப்தன்நததுவங்க
ஐப்ப ராத்து நத என்னும் ெபரிய நதவைர
உள்ளதும், 19 ேகனியரும், ெகனிச யரும்,
கத்ேமானியரும், 20 ஏத்தயரும், ெபரிச யரும்,
ெரப்பாயீமியரும், 21 எேமாரியரும்,
கானானியரும், க ர்காச யரும், எபூசயரும்
என்பவர்கள் இருக்கறதுமான இந்த
ேதசத்ைத உன்னுைடய சந்தத க்குக்
ெகாடுத்ேதன்” என்றார்.

அத்த யாயம் 16
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ஆகாரும்இஸ்மேவலும்
1 ஆப ராமுைடய மைனவயாகய

சாராய்க்குக் குழந்ைதயல்லாமல்
இருந்தது. எக ப்து ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த
ஆகார் என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு
அடிைமப்ெபண் அவளுக்கு இருந்தாள்.
2 சாராய் ஆப ராைம ேநாக்க : “நான்
குழந்ைதெபறாமலிருக்கக் ெயேகாவா
என் கர்ப்பத்ைத அைடத்தருக்க றார்;
என் அடிைமப்ெபண்ேணாடு ேசரும்,
ஒருேவைள அவளால் என்னுைடய
குடும்பம் கட்டப்படும்” என்றாள். சாராயன்
வார்த்ைதயன்படி ஆப ராம் ெசய்தான்.
3 ஆப ராம் கானான்ேதசத்தல் பத்து
வருடங்கள் குடியருந்தபன்பு, ஆப ராமின்
மைனவயாகய சாராய் எக ப்து
ேதசத்தாளான தன் அடிைமப்ெபண்ணாகய
ஆகாைர அைழத்து, அவைளத்
தன் கணவனாகய ஆப ராமுக்கு
மறுமைனயாட்டியாகக் ெகாடுத்தாள்.
4 அவன் ஆகாருடன் இைணந்தேபாது,
அவள் கர்ப்பந்தரித்தாள்; அவள், தான்
கர்ப்பவதயானைதக் கண்டேபாது, தன்
எஜமானிைய அற்பமாக நைனத்தாள்.
5 அப்ெபாழுது சாராய் ஆப ராைம ேநாக்க :
“எனக்கு ேநரிட்ட அநயாயம் உம்ேமல்
சுமரும்; என்னுைடய அடிைமப்ெபண்ைண
உம்முைடய மடிய ேல ெகாடுத்ேதன்;
அவள் தான் கர்ப்பவதயானைதக் கண்டு
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என்ைன அற்பமாக நைனக்கறாள்;
ெயேகாவா எனக்கும்உமக்கும்நடுநைலயாக
நயாயந்தீர்ப்பாராக” என்றாள். 6 அதற்கு
ஆப ராம் சாராைய ேநாக்க : “இேதா, உன்
அடிைமப்ெபண் உன் அதகாரத்த ற்குள்
இருக்கறாள்; உன் பார்ைவக்கு நலமாகத்
ேதான்றுகறபடி அவளுக்குச் ெசய் என்றான்.
அப்ெபாழுது சாராய் அவைளக் கடினமாக
நடத்தயதால் அவள் அவைளவட்டு
ஓடிப்ேபானாள். 7 ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் அவைள வனாந்த ரத்த ேல
சூருக்குப்ேபாக ற வழியருேக இருக்க ற
நீரூற்று அருகல் கண்டு: 8 “சாராயன்
அடிைமப்ெபண்ணாகய ஆகாேர,
எங்ேகயருந்து வருகறாய்? எங்ேக
ேபாக றாய்? என்று ேகட்டார்; அவள்:
“நான் என் எஜமானியாக ய சாராையவ ட்டு
ஓடிப்ேபாக ேறன் என்றாள். 9 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர்: “நீ உன்
எஜமானிய டத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய்,
அவளுைடய அதகாரத்த ற்குள் அடங்கயரு”
என்றார். 10 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் அவைள ேநாக்க : “உன்
சந்ததைய மிகவும் ெபருகச்ெசய்ேவன்; அது
ெபருக , எண்ணிமுடியாததாக இருக்கும்”
என்றார். 11 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் அவைள ேநாக்க : “நீ
கர்ப்பவதயாக இருக்க றாய், ஒரு மகைனப்
ெபற்ெறடுப்பாய்; ெயேகாவா உன்
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அங்கலாய்ப்ைபக் ேகட்டதால், அவனுக்கு
இஸ்மேவல்* என்று ெபயரிடுவாயாக.
12 அவன் ெகாடூரமான மனிதனாக
இருப்பான்; அவனுைடய ைக எல்ேலாருக்கும்
வ ேராதமாகவும், எல்ேலாருைடய ைகயும்
வ ேராதமாகவும்இருக்கும்; தன் சேகாதரர்கள்
எல்ேலாருக்கும் எத ராகக்† குடியருப்பான்”
என்றார். 13 அப்ெபாழுது அவள்: “என்ைனக்
காண்பவைர‡§ நானும் இந்த இடத்தல்
கண்ேடன் அல்லவா என்று ெசால்லி,
தன்னுடன் ேபசன ெயேகாவாவுக்கு
நீர் என்ைனக்காண்கற ேதவன்” என்று
ெபயரிட்டாள். 14 ஆைகயால், அந்தக்
கணற்றன்ெபயர் லகாய்ேராயீ* எனப்பட்டது;
அது காேதசுக்கும் ேபேரத்துக்கும் நடுேவ
இருக்கறது. 15 ஆகார் ஆப ராமுக்கு ஒரு
மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்; ஆப ராம்
ஆகார் ெபற்ற தன் மகனுக்கு இஸ்மேவல்
ெபயரிட்டான். 16 ஆகார் ஆப ராமுக்கு
இஸ்மேவைலப்ெபற்ெறடுத்தேபாது,ஆப ராம்
86வயதாயருந்தான்.

அத்த யாயம் 17
வருத்தேசதனமாகயஉடன்படிக்ைக

* அத்த யாயம் 16:11 16:11 ேதவன் ெஜபத்ைத ேகட்க றார்
† அத்த யாயம் 16:12 16:12க ழக்கல் ‡ அத்த யாயம் 16:13
16:13 என்ைன காண்கற ேதவன் § அத்த யாயம் 16:13
16:13 எல்ேராஹ * அத்த யாயம் 16:14 16:14 என்ைனக்
காண்கறஜீவனுள்ளேதவன்
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1 ஆப ராம் 99 வயதானேபாது, ெயேகாவா
ஆப ராமுக்குக் காட்ச யளித்து: “நான்
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன்; நீ எனக்கு
முன்பாக நடந்துெகாண்டு உத்தமனாக இரு.
2 நான் உனக்கும் எனக்கும் நடுவாக என்
உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்த , உன்ைன
மிகவும் த ரளாகப் ெபருகச்ெசய்ேவன்”
என்றார். 3அப்ெபாழுதுஆப ராம்முகங்குப்புற
வழுந்து வணங்கனான். ேதவன் அவனுடன்
ேபச : 4 “நான் உன்னுடன் ெசய்க ற என்
உடன்படிக்ைக என்னெவன்றால், நீ த ரளான
ேதசங்களுக்குத் தகப்பனாவாய். 5 இனி
உன் ெபயர் ஆப ராம்* எனப்படாமல், நான்
உன்ைனத் த ரளான ேதசங்களுக்குத்
தகப்பனாக ஏற்படுத்தயதால், உன்
ெபயர் ஆப ரகாம் எனப்படும். 6 உன்ைன
மிகவும் அத கமாகப் பலுகச்ெசய்து,
உன்னிேல ேதசங்கைள உண்டாக்குேவன்;
உன்னிடத்தலிருந்து ராஜாக்கள்
ேதான்றுவார்கள். 7 உனக்கும் உனக்குப்
பன்வரும் உன் சந்தத க்கும் நான்
ேதவனாயருப்பதற்காக எனக்கும் உனக்கும்,
உனக்குப்பன் தைல முைற தைல
முைறயாக வரும் உன் சந்தத க்கும்
நடுேவ, என் உடன்படிக்ைகைய ந த்தய
உடன்படிக்ைகயாக நைலப்படுத்துேவன்.
8 நீ பரேதச யாகத் தங்கவருகற

* அத்த யாயம் 17:5 17:5ஜாத களின்தகப்பன்
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கானான் ேதசம் முழுவைதயும், உனக்கும்
உனக்குப் பன்வரும் உன் சந்தத க்கும்
என்ெறன்ைறக்கும் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்து,
நான் அவர்களுக்குத் ேதவனாக இருப்ேபன்”
என்றார். 9 பன்னும் ேதவன் ஆப ரகாைம
ேநாக்க : “இப்ெபாழுது நீயும், உனக்குப்பன்
தைல முைற தைல முைறயாக வரும்
உன் சந்ததயும், என் உடன்படிக்ைகையக்
ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 10 எனக்கும்
உங்களுக்கும், உனக்குப் பன்வரும் உன்
சந்தத க்கும் நடுேவ உண்டாக றதும், நீங்கள்
ைகக்ெகாள்ள ேவண்டியதுமான என்னுைடய
உடன்படிக்ைக† என்னெவன்றால்,
உங்களுக்குள் பறக்கும் அைனத்து
ஆண்பள்ைளகளும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படேவண்டும்; 11 உங்கள்
நுனித்ேதாலின் மாம்சத்ைத வருத்தேசதனம்
ெசய்யேவண்டும்; அது எனக்கும்
உங்களுக்குமுள்ள உடன்படிக்ைகக்கு
அைடயாளமாக இருக்கும். 12 உங்களில்
தைல முைற தைல முைறயாகப்
ப றக்கும் ஆண்பள்ைளகெளல்லாம்
எட்டாம் நாளிேல வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படேவண்டும்; வீட்டிேல ப றந்த
பள்ைளயும் உன் சந்ததயல்லாத
அந்நயனிடத்தல் பணத்தற்கு வாங்கப்பட்ட

† அத்த யாயம் 17:10 17:10 உடன்பட்டிக்ைக என்றால்
ேதவன்மனிதேனாடுெசய்யும்ஒப்பந்தம். ஒப்பந்தம்என்றால்
மனிதர்கள்மத்தயல்ெசய்யபடுவதுஆகும்
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எந்தப் பள்ைளயும், அப்படிேய
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண்டும்.
13 உன் வீட்டிேல ப றந்த பள்ைளயும்,
உன் பணத்தற்கு வாங்கப்பட்டவனும்,
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண்டியது
அவசயம்; இப்படி என்னுைடய
உடன்படிக்ைக உங்கள் சரீரத்த ேல ந த்தய
உடன்படிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும்.
14 நுனித்ேதாலின் மாம்சம் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படாதருக்க ற நுனித்ேதாலுள்ள
ஆண்பள்ைளயாக இருந்தால், அந்த
ஆத்துமா என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய
மீறனதால், தன் மக்களுடன் இல்லாதபடி
நீக்கப்பட்டுப்ேபாவான்‡” என்றார்.

15 பன்னும் ேதவன் ஆப ரகாைம ேநாக்க :
“உன் மைனவ சாராைய இனி சாராய் என்று
அைழக்காேத; சாராள்§ என்பது அவளுக்குப்
ெபயராக இருக்கும். 16 நான் அவைள
ஆசீர்வத த்து, அவளாேல உனக்கு ஒரு
மகைனயும்தருேவன்;அவள்ேதசங்களுக்குத்
தாயாகவும், அவளாேல ேதசங்களின்
ராஜாக்கள் உண்டாகவும், அவைள
ஆசீர்வத ப்ேபன் என்றார். 17 அப்ெபாழுது
ஆப ரகாம் முகங்குப்புற வழுந்து ச ரித்து:
“100 வயதானவனுக்குக் குழந்ைத
ப றக்குேமா? 90 வயதான சாராள் குழந்ைத

‡ அத்த யாயம் 17:14 17:14 என்ைன வட்டு நீக்கப்படுவன்
§ அத்த யாயம் 17:15 17:15 ேதசங்களுக்குத்தாய்
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ெபறுவாேளா? என்று தன் இருதயத்த ேல
ெசால்லிக்ெகாண்டு, 18 “இஸ்மேவல் உமக்கு
முன்பாகப் பைழப்பானாக! என்றுஆப ரகாம்
ேதவனிடத்தல் வண்ணப்பம்ெசய்தான்.
19அப்ெபாழுது ேதவன்: “உன்மைனவயாகய
சாராள் ந ச்சயமாக உனக்கு ஒரு
மகைனப் ெபறுவாள், அவனுக்கு ஈசாக்கு
என்று ெபயரிடுவாயாக; என்னுைடய
உடன்படிக்ைகைய அவனுக்கும் அவனுக்குப்
பன்வரும் அவனுைடய சந்தத க்கும் ந த்தய
உடன்படிக்ைகயாக நைலப்படுத்துேவன்.
20 இஸ்மேவலுக்காகவும் நீ ெசய்த
வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன்; நான்
அவைன ஆசீர்வத த்து, அவைன மிகவும்
அத கமாகப் பலுகவும் ெபருகவும்
ெசய்ேவன்; அவன் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்
தைலவர்கைளப் ெபறுவான்; அவைனப்
ெபரிய ேதசமாக்குேவன். 21 வருகற
வருடத்தல் குறத்தகாலத்த ேல சாராள்
உனக்குப் ெபறப்ேபாக ற ஈசாக்ேகாடு
நான் என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய
ஏற்படுத்துேவன்” என்றார். 22 ேதவன்
ஆப ரகாேமாடு ேபசமுடிந்தபன்பு, அவர்
அவைனவட்டுப் ேபானார். 23 அப்ெபாழுது
ஆப ரகாம் தன் மகனாகய இஸ்மேவைலயும்,
தன் வீட்டில் ப றந்த அைனவைரயும், தான்
பணத்தற்கு வாங்கய அைனவருமாகய தன்
வீட்டிலுள்ளஆண்பள்ைளகள்எல்ேலாைரயும்
ேசர்த்து, ேதவன் தனக்குச் ெசான்னபடி,
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அவர்கள் நுனித்ேதாலின் மாம்சத்ைத அந்த
நாளிேலேய வருத்தேசதனம் ெசய்தான்.
24 ஆப ரகாமுைடய நுனித்ேதாலின் மாம்சம்
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படும்ேபாது, அவன்
99 வயதாக இருந்தான். 25 அவனுைடய
மகனாகய இஸ்மேவலின் நுனித்ேதாலின்
மாம்சம் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படும்ேபாது,
அவன் 13 வயதாக இருந்தான். 26 ஒேர
நாளில் ஆப ரகாமும் அவனுைடய
மகன் இஸ்மேவலும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டார்கள். 27 வீட்டிேல
ப றந்தவர்களும் அந்நயரிடத்த ேல
பணத்தற்கு வாங்கப்பட்டவர்களுமாகய
அவனுைடய வீட்டு மனிதர்கள்
அைனவரும் அவேனாடு வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 18
மூன்றுவருந்தனர்கள்

1பன்புெயேகாவா மம்ேரயன்சமபூமிய ேல
அவனுக்குக் காட்ச யளித்தார். அவன்
பகலின் ெவயல் ேநரத்தல் கூடாரவாசலிேல
உட்கார்ந்தருந்து, 2 தன் கண்கைள
ஏெறடுத்துப் பார்க்கும்ேபாது, இேதா,
மூன்று மனிதர்கள் அவனுக்கு எத ேர
நன்றார்கள்; அவர்கைளப் பார்த்தவுடேன,
அவன் கூடாரவாசலிலிருந்து அவர்களுக்கு
எத ர்ெகாண்டு ஓடித் தைரவைரக்கும்
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குனிந்து: 3 “ஆண்டவேர, உம்முைடய
கண்களில் எனக்குக்கருைபகைடத்தால், நீர்
உமது அடிேயைனவட்டுப் ேபாகேவண்டாம்.
4 ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவருக ேறன்,
உங்கள் கால்கைளக் கழுவ , மரத்தடியல்
ஓய்ெவடுத்துக்ெகாண்டிருங்கள். 5 நீங்கள்
உங்கள் இருதயங்கைளத் த டப்படுத்தக்
ெகாஞ்சம் அப்பம் ெகாண்டுவருக ேறன்;
ப றகு நீங்கள் உங்கள் வழிய ேல ேபாகலாம்;
இதற்காகேவஅடிேயனுைடயஇடம்வைரக்கும்
வந்தீர்கள்” என்றான். அதற்கு அவர்கள்:
“நீ ெசான்னபடி ெசய்” என்றார்கள்.
6 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம் வைரவாகக்
கூடாரத்தல் சாராளிடத்த ற்குப் ேபாய்:
“நீ சீக்க ரமாக மூன்றுபடி* ெமல்லிய
மாவு எடுத்துப் பைசந்து, அப்பம் சுடு”
என்றான். 7 ஆப ரகாம் மாட்டுமந்ைதக்கு
ஓடி, ஒரு நல்ல இளங்கன்ைறப் ப டித்து,
ேவைலக்காரனுைடய ைகயல் ெகாடுத்தான்;
அவன் அைதச் சீக்க ரத்தல் சைமத்தான்.
8 ஆப ரகாம் ெவண்ெணையயும் பாைலயும்
சைமக்கப்பட்ட கன்ைறயும் எடுத்து வந்து,
அவர்களுக்கு முன்பாக ைவத்து, அவர்கள்
அருேகமரத்தடியல்நன்றுெகாண்டிருந்தான்;
அவர்கள் சாப்ப ட்டார்கள். 9 அவர்கள்
அவைன ேநாக்க : “உன் மைனவ சாராள்
எங்ேக” என்றார்கள். அேதா கூடாரத்தல்

* அத்த யாயம் 18:6 18:6மூன்றுபடி
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இருக்கறாள் என்றான். 10 அப்ெபாழுது
அவர்†: “ஒரு கர்ப்பகாலத்த ட்டத்தல்
ந ச்சயமாக உன்னிடத்த ற்குத் தரும்ப
வருேவன்; அப்ெபாழுது உன் மைனவயாகய
சாராளுக்கு ஒரு மகன் இருப்பான்”
என்றார். சாராள் அவருக்குப்
பன்புறமாகக் கூடாரவாசலில் இைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். 11 ஆப ரகாமும்
சாராளும் வயது முத ர்ந்தவர்களாக
இருந்தார்கள்; ெபண்களுக்குரிய
மாதவழிபாடு சாராளுக்கு நன்றுேபானது.
12 ஆைகயால், சாராள் தன் உள்ளத்த ேல
ச ரித்து: “நான் கழவயும், என்னுைடய
கணவன் முத ர்ந்த வயதுள்ளவருமாக
இருக்கும்ேபாது, எனக்கு இன்பம்
உண்டாயருக்குேமா” என்றாள்.
13 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ஆப ரகாைம
ேநாக்க : “சாராள், நான் கழவயாக
இருக்கும்ேபாது குழந்ைதெபற்ெறடுப்பது
சாத்தயேமா என்று ெசால்வெதன்ன?
14ெயேகாவாவால்ஆகாத காரியம் உண்ேடா?
கர்ப்பகாலத்த ட்டத்தல் உன்னிடத்த ற்குத்
தரும்ப வருேவன்; அப்ெபாழுது சாராளுக்கு
ஒரு மகன் இருப்பான்” என்றார். 15 சாராள்
பயந்து, நான் ச ரிக்கவல்ைல” என்று
மறுத்தாள். அதற்கு அவர்: “இல்ைல, நீ
ச ரித்தாய்” என்றார்.

† அத்த யாயம் 18:10 18:10 ேயேகாவா
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ஆப ரகாம் ேசாேதாமுக்காக வண்ணப்பம்
ெசய்தல்

16 பன்பு அந்த மனிதர்கள் எழுந்து
அந்த இடத்ைதவ ட்டு, ேசாேதாைம
ேநாக்க ப் ேபானார்கள்; ஆப ரகாமும்
அவர்கேளாடு ேபாய் வழியனுப்பனான்.
17 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: “ஆப ரகாம்
ெபரிய பலத்த ேதசமாவதாலும், அவனுக்குள்
பூமியலுள்ள அைனத்து ேதசங்களும்
ஆசீர்வத க்கப்படுவதாலும், 18 நான்
ெசய்யப்ேபாக றைத ஆப ரகாமுக்கு
மைறப்ேபேனா? 19 ெயேகாவா
ஆப ரகாமுக்குச் ெசான்னைத
நைறேவற்றுவதற்காக அவன்
தன் பள்ைளகளுக்கும், தனக்குப்
பன்வரும் தன் வீட்டாருக்கும்: நீங்கள்
நீதையயும் நயாயத்ைதயும் ெசய்து,
ெயேகாவாவுைடய வழிையக் ைகக்ெகாண்டு
நடக்கேவண்டுெமன்று கட்டைளயடுவான்
என்பைத அற ந்தருக்க ேறன்” என்றார்.
20 பன்பு ெயேகாவா “ேசாேதாம்
ெகாேமாராைவக்குறத்து ஏற்படும் கூக்குரல்
ெபரிதாக இருப்பதனாலும், அைவகளின்
பாவம்மிகவும்ெகாடியதாகஇருப்பதனாலும்,
21 நான் இறங்க ப்ேபாய், என்னிடத்தல் வந்து
எட்டின அதன் கூக்குரலின்படிேய அவர்கள்
ெசய்தருக்க றார்கேளா இல்ைலேயா என்று
பார்த்து அற ேவன்” என்றார். 22அப்ெபாழுது
அந்த மனிதர்கள் அந்த இடத்ைதவ ட்டு
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ேசாேதாைம ேநாக்க ப் ேபானார்கள்;
ஆப ரகாேமா பன்னும் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக நன்றுெகாண்டிருந்தான்.
23 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம் அருகல்
வந்து: “துன்மார்க்கேனாடு நீத மாைனயும்
அழிப்பீேரா? 24 பட்டணத்தற்குள்
ஒருேவைள ஐம்பது நீத மான்கள்
இருப்பார்கள்,அங்ேகயருக்கும்அந்த ஐம்பது
நீத மான்களுக்காகக் காப்பாற்றாமல் அந்த
இடத்ைத அழிப்பீேரா? 25 துன்மார்க்கேனாடு
நீத மாைனயும் அழிப்பது உமக்கு ஏற்றதல்ல;
நீத மாைனயும் துன்மார்க்கைனயும் சமமாக
நடத்துவது உமக்குத் தூரமாயருப்பதாக;
சர்வேலாக நயாயாத பத நீத ெசய்யாமல்
இருப்பாேரா” என்றான். 26 அதற்குக்
ெயேகாவா: “நான் ேசாேதாமில்
ஐம்பது நீத மான்கைளக் கண்டால்,
அவர்களுக்காக அந்த இடம் முழுவைதயும்
காப்பாற்றுேவன்” என்றார். 27 அப்ெபாழுது
ஆப ரகாம் மறுெமாழியாக: “இேதா,
தூளும் சாம்பலுமாயருக்க ற அடிேயன்
ஆண்டவேராடு ேபசத்துணிந்ேதன்.
28 “ஒருேவைள ஐம்பது நீத மான்களுக்கு
ஐந்துேபர் குைறந்தருப்பார்கள்; அந்த
ஐந்துேபருக்காக பட்டணம் முழுவைதயும்
அழிப்பீேரா” என்றான். அதற்கு அவர்:
“நான் நாற்பத்ைதந்து நீத மான்கைள அங்ேக
கண்டால், அைத அழிப்பதல்ைல” என்றார்.
29அவன் பன்னும் அவேராடு ேபச : “நாற்பது
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நீத மான்கள் அங்ேக காணப்பட்டாேலா”
என்றான். அதற்கு அவர்: “நாற்பது
நீத மான்களுக்காக அைத அழிப்பதல்ைல”
என்றார். 30 அப்ெபாழுது அவன்: “நான்
இன்னும் ேபசுக ேறன், ஆண்டவருக்குக்
ேகாபம் வராமலிருப்பதாக; முப்பது
நீத மான்கள் அங்ேக காணப்பட்டாேலா”
என்றான். அதற்கு அவர்: “நான் முப்பது
நீத மான்கைள அங்ேக கண்டால், அைத
அழிப்பதல்ைல” என்றார். 31 அப்ெபாழுது
அவன்: “இேதா, ஆண்டவேராடு
ேபசத்துணிந்ேதன்; இருபது நீத மான்கள்
அங்ேக காணப்பட்டாேலா” என்றான். அதற்கு
அவர்: “இருபது நீத மான்களுக்காக அைத
அழிப்பதல்ைல” என்றார். 32 அப்ெபாழுது
அவன்: “ஆண்டவருக்குக் ேகாபம்
வராமலிருப்பதாக; நான் இன்னும் இந்த
ஒருமுைற மட்டும் ேபசுக ேறன்; பத்து
நீத மான்கள் அங்ேக காணப்பட்டாேலா
என்றான். அதற்கு அவர்: “பத்து
நீத மான்களுக்காக அைத அழிப்பதல்ைல”
என்றார். 33 ெயேகாவா ஆப ரகாேமாடு ேபச
முடிந்தபன்பு ேபாய்வ ட்டார்; ஆப ரகாமும்
தன்னுைடயஇடத்த ற்குத்தரும்பனான்.

அத்த யாயம் 19

ேசாேதாம்ெகாேமாராஅழிக்கப்படுதல்
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1 அந்த இரண்டு தூதர்களும்
சாயங்காலத்தல் ேசாேதாமுக்கு
வந்தார்கள். ேலாத்து ேசாேதாமின்
வாசலில் உட்கார்ந்தருந்தான்.
அவர்கைளக் கண்டு, ேலாத்து எழுந்து
எத ர்ெகாண்டு தைரவைரக்கும் குனிந்து:
2 “ஆண்டவன்மார்கேள, அடிேயனுைடய
வீட்டிற்கு நீங்கள் வந்து, உங்கள் கால்கைளக்
கழுவ , இரவல்தங்க , காைலயல் எழுந்து
புறப்பட்டுப் ேபாகலாம்” என்றான். அதற்கு
அவர்கள்: “அப்படியல்ல, இரவல் வீதய ேல
தங்குேவாம்”என்றார்கள். 3அவன்அவர்கைள
மிகவும் வருந்த க்ேகட்டுக்ெகாண்டான்;
அப்ெபாழுது அவனிடத்த ற்குத் தரும்ப ,
அவனுைடய வீட்டிற்குச் ெசன்றார்கள்.
அவன் புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளச்
சுட்டு, அவர்களுக்கு வருந்துெசய்தான்,
அவர்கள் சாப்ப ட்டார்கள். 4 அவர்கள்
படுக்கும்முன்ேன, ேசாேதாம் பட்டணத்து
மனிதர்களாகய வாலிபர்கள்முதல்
முதயவர்கள்வைரயுள்ள மக்கள்அைனவரும்
நான்கு தைசகளிலுமிருந்து வந்து,
வீட்ைடச் சூழ்ந்துெகாண்டு, 5 ேலாத்ைதக்
கூப்ப ட்டு: “இந்த இரவல் உன்னிடம் வந்த
மனிதர்கள் எங்ேக? நாங்கள் அவர்களுடன்
உறவுெகாள்ள அவர்கைள எங்களிடம்
ெவளிேய ெகாண்டுவா” என்றார்கள்.
6 அப்ெபாழுது ேலாத்து வாசலுக்கு ெவளிேய
வந்து, தனக்குப் பன்னாேல கதைவப் பூட்டி,
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அவர்களிடம் ேபாய்: 7 “சேகாதரர்கேள,
இந்த அக்க ரமத்ைதச் ெசய்யேவண்டாம்.
8இேதா, கன்னிைககளானஇரண்டுமகள்கள்
எனக்குஉண்டு;அவர்கைளஉங்களிடத்த ற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுவருக ேறன்,
அவர்களுக்கு உங்களுைடய இஷ்டப்படி
ெசய்யுங்கள்; இந்த மனிதர்கள்
என்னுைடய கூைரயன் நழலிேல
வந்ததால், இவர்களுக்கு மட்டும் ஒன்றும்
ெசய்யேவண்டாம்” என்றான். 9 அதற்கு
அவர்கள்: “அப்பாேல ேபா; பரேதச யாக வந்த
இவனா நயாயம் ேபசுவது? இப்ெபாழுது
அவர்களுக்குச்ெசய்வைதவ டஉனக்குஅதக
ெபால்லாப்புச் ெசய்ேவாம்” என்று ெசால்லி,
ேலாத்து என்பவைன மிகவும் ெநருக்க க்
கதைவ உைடக்க ெநருங்கனார்கள்.
10 அப்ெபாழுது அந்த மனிதர்கள் தங்கள்
ைககைளெவளிேய நீட்டி, ேலாத்ைதத்தங்கள்
பக்கம் வீட்டிற்குள் இழுத்துக்ெகாண்டு,
கதைவப்பூட்டி, 11 ெதருவாசலிலிருந்த
ச ற ேயார்களும் ெபரிேயார்களுமாகய
மனிதர்களுக்குப் பார்ைவயற்றுப்ேபாகச்
ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
வாசைலத் ேதடித்ேதடி அலுத்துப்ேபானார்கள்.
12 பன்பு அந்த மனிதர்கள் ேலாத்ைத
ேநாக்க : “இந்த இடத்தல் இன்னும்
உனக்கு யார் இருக்க றார்கள்?
உன்னுைடய மகன்களாவது, மகள்களாவது,
மருமகன்களாவது பட்டணத்தல்
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உனக்குரியவர்கள் யாராவது இருந்தால்,
அவர்கைள இந்த இடத்தலிருந்து ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபா. 13 நாங்கள் இந்த
இடத்ைதஅழிக்கப்ேபாக ேறாம்;இவர்களுக்கு
எத ரான கூக்குரல் ெயேகாவாவுைடய
சமூகத்தல் ெபரிதாயருக்க றது; இைத
அழிக்கக்ெயேகாவாஎங்கைளஅனுப்பனார்”
என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது ேலாத்து
புறப்பட்டு, தன் மகள்கைளத் தருமணம்
ெசய்யப்ேபாக ற தன் மருமகன்கேளாடு ேபச :
“நீங்கள் எழுந்து இந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
புறப்படுங்கள்; ெயேகாவா இந்தப்
பட்டணத்ைத அழிக்கப்ேபாக றார்” என்றான்;
அவனுைடய மருமகன்களின் பார்ைவக்கு
அவன் ேகலிெசய்வைதப் ேபாலிருந்தது.
15 வடியற்காலமானேபாது அந்தத் தூதர்கள்
ேலாத்ைத ேநாக்க : “பட்டணத்தற்கு
வரும் தண்டைனயல் நீ அழியாமலிருக்க
எழுந்து, உன் மைனவையயும், இங்ேக
இருக்க ற உன் இரண்டு மகள்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபா” என்று ெசால்லி,
அவைன அவசரப்படுத்தனார்கள். 16 அவன்
தாமத த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ெயேகாவா அவன்ேமல் ைவத்த
இரக்கத்தனாேல, அந்த மனிதர்கள்
அவனுைடய ைகையயும், அவனுைடய
மைனவயன் ைகையயும், அவனுைடய
இரண்டு மகள்களின் ைகையயும் ப டித்து,
அவர்கைளப் பட்டணத்தற்கு ெவளிேய
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ெகாண்டுேபாய் வ ட்டார்கள். 17 அவர்கைள
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்வ ட்டபன்பு, அவர்:
“உன் உய ர் தப்ப ஓடிப்ேபா, தரும்ப ப்
பார்க்காேத; இந்தச் சமபூமியல் எங்கும்
ந ற்காேத; நீ அழியாமலிருக்க மைலக்கு
ஓடிப்ேபா” என்றார். 18 அதற்கு ேலாத்து:
“அப்படியல்ல ஆண்டவேர, 19 உமது
கண்களில் உமது அடிேயனுக்குக் கருைப
கைடத்தேத; என்னுைடய உயைரக் காக்கத்
ேதவரீர் எனக்குச் ெசய்த கருைபையப்
ெபரிதாக ெதரியச்ெசய்தீர்; மைலக்கு
ஓடிப்ேபாக என்னால் முடியாது, தீங்கு
என்ைனத் ெதாடரும், நான் இறந்துேபாேவன்.
20 அேதா, அந்த ஊர் இருக்கறேத,
நான் அங்கு ஓடிப்ேபாக அது அருகல்
இருக்கறது, ச றயதாகவும் இருக்க றது; என்
உய ர்பைழக்க நான் அங்ேக ஓடிப்ேபாகட்டும்,
அது சன்னஊர்தாேன” என்றான். 21அதற்கு
அவர்: “நீ ேகட்டுக்ெகாண்ட ஊைர நான்
கவழ்த்துப்ேபாடாதபடி, இந்த வஷயத்தலும்
உனக்கு தயவுெசய்ேதன். 22 வைரவாக
அங்ேக ஓடித் தப்ப த்துக்ெகாள்; நீ அங்ேக
ேபாய்ச் ேசரும்வைர நான் ஒன்றும்
ெசய்யமுடியாது” என்றார்; ஆைகயால் அந்த
ஊர் ேசாவார்* எனப்பட்டது.

ேசாேதாம்ெகாேமாராஅழிக்கப்பட்டது

* அத்த யாயம் 19:22 19:22 சன்னஊர்
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23 ேலாத்து ேசாவாருக்குள்
வரும்ேபாது பூமியன்ேமல் சூரியன்
உதத்தது. 24 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேசாேதாமின் ேமலும்
ெகாேமாராவன்ேமலும், ெயேகாவாவாேல
வானத்தலிருந்து கந்தகத்ைதயும்
அக்கனிையயும் ெபாழியச்ெசய்து,
25 அந்தப் பட்டணங்கைளயும்,
அந்தச் சமபூமியைனத்ைதயும்,
அந்தப் பட்டணங்களின் அைனத்து
மக்கைளயும், பூமியன் பயைரயும்
அழித்துப்ேபாட்டார். 26 அவனுைடய
மைனவேயா தரும்ப ப்பார்த்து, உப்புத்தூண்
ஆனாள். 27 வடியற்காலத்தல் ஆப ரகாம்
எழுந்து தான் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
நன்ற இடத்த ற்குப் ேபாய், 28 ேசாேதாம்
ெகாேமாரா பட்டணங்களின் தைசையயும்,
சமபூமியாக ய ேதசம் முழுவைதயும்
ேநாக்க ப் பார்த்தான்; அந்தப் பூமியன்
புைக, சூைளயன் புைகையப்ேபால
எழும்பனது. 29 ேதவன் அந்தச் சமபூமியன்
பட்டணங்கைள அழிக்கும்ேபாது, ேதவன்
ஆப ரகாைம நைனத்து, ேலாத்து
குடியருந்த பட்டணங்கைளத் தாம்
கவழ்த்துப்ேபாடும்ேபாது, ேலாத்ைத
அந்த அழிவலிருந்து தப்ப ச்ெசல்லும்படி
அனுப்பவ ட்டார்.

ேலாத்துவும்அவனுைடயமகள்களும்
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30 பன்பு ேலாத்து ேசாவாரிேல குடியருக்கப்
பயந்து, ேசாவாைர வ ட்டுப்ேபாய்,
அவனும் அவேனாடுகூட அவனுைடய
இரண்டு மகள்களும் மைலய ேல
தங்கனார்கள்; அங்ேக அவனும் அவனுைடய
இரண்டு மகள்களும் ஒரு குைகய ேல
குடியருந்தார்கள். 31 அப்ெபாழுது மூத்தவள்
இைளயவைளப் பார்த்து: “நம்முைடய
தகப்பன் முத ர்வயதானார், பூமிெயங்கும்
நடக்க ற முைறைமயன்படிேய நம்ேமாடு
இைணயபூமிய ேல ஒரு மனிதனும்இல்ைல.
32 நம்முைடய தகப்பனால் சந்தத உண்டாக,
அவருக்கு மதுைவக் குடிக்கக்ெகாடுத்து,
அவேராடு உறவுெகாள்ேவாம் வா”
என்றாள். 33 அப்படிேய அன்று இரவ ேல,
தங்கள் தகப்பனுக்கு மதுைவக் குடிக்கக்
ெகாடுத்தார்கள். மூத்தவள் ேபாய், தன்
தகப்பேனாடு உறவுெகாண்டாள்: அவள்
உறவுெகாண்டைதயும் எழுந்தருந்தைதயும்
அவன் உணராதருந்தான். 34 மறுநாளிேல
மூத்தவள் இைளயவைளப் பார்த்து:
“ேநற்று ராத்த ரி நான் தகப்பேனாடு
உறவுெகாண்ேடன்; இன்று இரவும்
மதுைவக் குடிக்கக்ெகாடுப்ேபாம்,
நம்முைடய தகப்பனால் சந்தத
உண்டாகும்படி நீயும் ேபாய் அவேராடு
உறவுெகாள்” என்றாள். 35 அப்படிேய
அன்று இரவலும் தங்கள் தகப்பனுக்கு
மதுைவக் குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள்.



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 19:36 lxxviiiஆதயாகமம்அத்தயாயம் 20:3

அப்ெபாழுது இைளயவள் எழுந்துேபாய்,
அவேனாடு உறவுெகாண்டாள்; அவள்
உறவுெகாண்டைதயும் எழுந்தருந்தைதயும்
அவன் உணராதருந்தான். 36 இந்த
வதமாக ேலாத்தன் மகள்கள் இருவரும்
தங்கள் தகப்பனாேல கர்ப்பவதயானார்கள்.
37மூத்தவள்ஒரு மகைனப்ெபற்று,அவனுக்கு
ேமாவாப் என்று ெபயரிட்டாள்; அவன் இந்த
நாள்வைரக்கும் இருக்க ற ேமாவாப யருக்குத்
தகப்பன். 38 இைளயவளும் ஒரு
மகைனப்ெபற்று, அவனுக்குப் ெபன்னம்மி
என்று ெபயரிட்டாள்; அவன் இந்த
நாள்வைரக்கும் இருக்க ற அம்ேமான்
வம்சத்தாருக்குத்தகப்பன்.

அத்த யாயம் 20
ஆப ரகாமும்அபெமேலக்கும்

1 ஆப ரகாம் அந்த இடத்ைதவ ட்டு,
ெதன்ேதசத்த ற்குப் பயணம் ெசய்து,
காேதசுக்கும் சூருக்கும் நடுவாகக் குடிேயற ,
ேகராரிேல தங்கனான். 2 அங்ேக ஆப ரகாம்
தன் மைனவயாகய சாராைளத் “தன்
சேகாதரி” என்று ெசான்னதால், ேகராரின்
ராஜாவாகய அபெமேலக்கு ஆள் அனுப்ப
சாராைள வரவைழத்தான். 3 ேதவன்
இரவ ேல அபெமேலக்குக்குக் கனவேல
ேதான்ற : “நீ வரவைழத்த ெபண்ணால் நீ
ெசத்தாய்;அவள்ஒருவனுைடயமைனவயாக
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இருக்கறாேள” என்றார். 4 அபெமேலக்கு
அவளுடன்இைணயாதருந்தான்.ஆைகயால்
அவன்: “ஆண்டவேர, நீதயுள்ள மக்கைள
அழிப்பீேரா? 5 இவள் தன் சேகாதரி” என்று
அவன் என்னிடம் ெசால்லவல்ைலயா?
அவன் தன் சேகாதரன் என்று இவளும்
ெசான்னாேள; உத்தம இருதயத்ேதாடும்
சுத்தமான ைககேளாடும் இைதச் ெசய்ேதன்
என்று ெசான்னான். 6 அப்ெபாழுது ேதவன்:
“உத்தம இருதயத்ேதாடு நீ இைதச் ெசய்தாய்
என்று நான் அறந்தருக்க ேறன்; நீ எனக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்யாமலிருக்க
உன்ைனத் தடுத்ேதன்; ஆைகயால்,
நீ அவைளத் ெதாட நான் உனக்கு
இடங்ெகாடுக்கவல்ைல. 7 அந்த
மனிதனுைடய மைனவைய அவனிடத்த ற்கு
அனுப்பவடு; அவன் ஒரு தீர்க்கதரிச ;
நீ பைழப்பதற்கு அவன் உனக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்வான்; நீ அவைள
அனுப்பவ டாதருந்தால், நீயும் உன்ைனச்
சார்ந்த அைனவரும் சாகேவ சாவீர்கள் என்று
அறந்துெகாள்” என்று கனவேலஅவனுக்குச்
ெசான்னார். 8அபெமேலக்குஅதகாைலயல்
எழுந்து, தன் ேவைலக்காரைரெயல்லாம்
வரவைழத்து, இந்தச் ெசய்த கைளெயல்லாம்
அவர்கள் ேகட்கும்படி ெசான்னான்;
அந்த மனிதர் மிகவும் பயந்தார்கள்.
9 அப்ெபாழுது அபெமேலக்கு ஆப ரகாைம
வரவைழத்து: “நீ எங்களுக்கு என்ன காரியம்
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ெசய்தாய், நீ என்ேமலும், என்னுைடய
ராஜ்ஜியத்தன்ேமலும் ெபரும்பாவம்
சுமரச் ெசய்வதற்கு உனக்கு நான் என்ன
குற்றம் ெசய்ேதன்? ெசய்யத்தகாத
காரியங்கைள என்னிடத்தல் ெசய்தாேய
என்றான். 10 பன்னும் அபெமேலக்கு
ஆப ரகாைம ேநாக்க : “எைதக் கண்டு
நீ இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தாய்”
என்றான். 11 அதற்கு ஆப ரகாம்: “இந்த
இடத்தல் ெதய்வபயம் இல்ைலெயன்றும்,
என் மைனவயன்ெபாருட்டு என்ைனக்
ெகான்றுேபாடுவார்கள் என்றும் நான்
நைனத்ேதன். 12 அவள் என்னுைடய
சேகாதரி என்பதும்உண்ைமதான்;அவள்என்
தகப்பனுக்கு மகள், என் தாய்க்கு மகளல்ல;
அவள் எனக்கு மைனவயானாள். 13 என்
தகப்பன் வீட்ைடவ ட்டு ேதவன் என்ைனத்
நாேடாடியாகத் த ரியச்ெசய்தேபாது, நான்
அவைள ேநாக்க : நாம் ேபாகும் இடெமங்கும்,
நீ என்ைனச் சேகாதரன் என்று ெசால்வது
நீ எனக்குச் ெசய்யேவண்டிய தைய
என்று அவளிடத்தல் ெசால்லியருந்ேதன்”
என்றான். 14 அப்ெபாழுது அபெமேலக்கு
ஆடுமாடுகைளயும், ேவைலக்காரைரயும்,
ேவைலக்காரிகைளயும் ஆப ரகாமுக்குக்
ெகாடுத்து, அவனுைடய மைனவயாகய
சாராைளயும் அவனிடத்தல் தரும்ப
ஒப்புவத்தான். 15 பன்னும் அபெமேலக்கு:
இேதா, “என் ேதசம் உனக்கு முன்பாக
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இருக்கறது; உன் பார்ைவக்கு
வருப்பமான இடத்தல் குடியரு” என்று
ெசான்னான். 16 பன்பு சாராைள
ேநாக்க : “உன் சேகாதரனுக்கு ஆய ரம்
ெவள்ளிக்காசு ெகாடுத்ேதன்; இேதா,
உன்ேனாடிருக்க ற எல்ேலாருக்கும்
முன்பாகவும், மற்ற அைனவருக்கும்
முன்பாகவும், இது உன் முகத்தன்
முக்காட்டுக்காக” என்றான்; இப்படி அவள்
கடிந்துெகாள்ளப்பட்டாள். 17 ஆப ரகாமுைடய
மைனவயாகய சாராளுக்காக ெயேகாவா
அபெமேலக்குைடய வீட்டாரின்
கர்ப்பங்கைளெயல்லாம் அைடத்தருந்ததால்,
18 ஆப ரகாம் ேதவைன ேநாக்க
ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அப்ெபாழுது
ேதவன் அபெமேலக்ைகயும், அவனுைடய
மைனவையயும், ேவைலக்காரிகைளயும்
குணமாக்க , குழந்ைதெபறும்படி தயவு
ெசய்தார்.

அத்த யாயம் 21
ஈசாக்கன்பறப்பு

1 ெயேகாவா தாம் ெசால்லியருந்தபடி
சாராைளக் கண்ேணாக்கனார்; ெயேகாவா
தாம் வாக்களித்தபடிேய சாராளுக்குச்
ெசய்தருளினார். 2 ஆப ரகாம் முத ர்வயதாக
இருக்கும்ேபாது, சாராள் கர்ப்பவதயாக ,
ேதவன் குறத்தருந்த காலத்தல்
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அவனுக்கு ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
3 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம் தனக்கு
சாராள் ெபற்ற மகனுக்கு ஈசாக்கு என்று
ெபயரிட்டான். 4 தன் மகனாகய ஈசாக்கு
ப றந்த எட்டாம் நாளில், ஆப ரகாம் தனக்குத்
ேதவன் கட்டைளய ட்டிருந்தபடி அவனுக்கு
வருத்தேசதனம் ெசய்தான். 5 தன்
மகனாகய ஈசாக்கு ப றந்தேபாது ஆப ரகாம்
100 வயதாயருந்தான். 6 அப்ெபாழுது
சாராள்: “ேதவன் என்ைன மகழச்ெசய்தார்;
இைதக்ேகட்க ற அைனவரும் என்ேனாடுகூட
மக ழ்வார்கள்.” 7 “சாராள் குழந்ைதகளுக்குப்
பால்ெகாடுப்பாள் என்று ஆப ரகாமுக்கு யார்
ெசால்லுவான்? அவருைடய முத ர்வயத ேல
அவருக்கு ஒரு மகைனப் ெபற்ேறேன”
என்றாள்.

ஆகாரும்இஸ்மேவலும்ெவளிேயற்றப்படுதல்
8 குழந்ைத வளர்ந்து, பால் மறந்தது;

ஈசாக்கு பால் மறந்த நாளிேல ஆப ரகாம்
ெபரிய வருந்து ெசய்தான். 9 பன்பு
எக ப்து ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஆகார்
ஆப ரகாமுக்குப் ெபற்ற மகன் ேகலி
ெசய்க றைத சாராள் கண்டு, 10 ஆப ரகாைம
ேநாக்க : “இந்த அடிைமப்ெபண்ைணயும்
அவளுைடய மகைனயும் துரத்தவடும்;
இந்த அடிைமப்ெபண்ணின் மகன்
என் மகனாகய ஈசாக்ேகாடு வாரிசாக
இருப்பதல்ைல” என்றாள். 11 தன்
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மகைனக்குறத்துச் ெசால்லப்பட்ட இந்தக்
காரியம் ஆப ரகாமுக்கு மிகவும் துக்கமாக
இருந்தது. 12 அப்ெபாழுது ேதவன்
ஆப ரகாைம ேநாக்க : “அந்தச் சறுவைனயும்,
உன் அடிைமப்ெபண்ைணயும் குறத்துச்
ெசால்லப்பட்டது உனக்குத் துக்கமாக
இருக்கேவண்டாம்; ஈசாக்கன் வழியாக
உன் சந்தத ேதான்றும்; ஆகேவ சாராள்
உனக்குச் ெசால்வெதல்லாவற்ைறயும்
ேகள். 13 அடிைமப்ெபண்ணின் மகனும் உன்
வத்தாக இருப்பதால், அவைனயும் ஒரு
ேதசமாக்குேவன்” என்றார். 14 ஆப ரகாம்
அத காைலயல் எழுந்து, அப்பத்ைதயும்
ஒரு ேதால்ைபயல் தண்ணீைரயும்
எடுத்து, ஆகாருைடய ேதாளின்ேமல்
ைவத்து, சறுவைனயும் ஒப்பைடத்து,
அவைள அனுப்பவ ட்டான்; அவள்
புறப்பட்டுப்ேபாய், ெபயர்ெசபாவன்
வனாந்த ரத்த ேல அைலந்து த ரிந்தாள்.
15 ேதால்ைபயலிருந்த தண்ணீர் தீர்ந்தபன்பு,
அவள் சறுவைன ஒரு ெசடியன் கீேழ வ ட்டு,
16 “சறுவன் தாகத்தனால் சாக றைத நான்
பார்க்கமாட்ேடன்” என்று, அவைனவட்டு
அம்பு பாயும் தூரத்த ேல ேபாய் உட்கார்ந்து
சத்தமிட்டு அழுதாள். 17 ேதவன் சறுவனின்
சத்தத்ைதக் ேகட்டார்; ேதவதூதன்
வானத்தலிருந்து ஆகாைரக் கூப்ப ட்டு:
“ஆகாேர, உனக்கு என்ன சம்பவத்தது,
பயப்படாேத, சறுவன் இருக்கும் இடத்தல்
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ேதவன் அவனுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.
18 நீ எழுந்து சறுவைன எடுத்து அவைன
உன் ைகயனால் ப டித்துக்ெகாண்டுேபா,
அவைனப் ெபரிய ேதசமாக்குேவன் என்றார்.
19ேதவன்அவளுைடயகண்கைளத்தறந்தார்;
அப்ெபாழுது அவள் ஒரு கணற்ைறக் கண்டு,
ேபாய், ேதால்ைபயல் தண்ணீைர ந ரப்ப ,
சறுவனுக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்தாள்.
20 ேதவன் சறுவனுடேன இருந்தார்; அவன்
வளர்ந்து வனாந்த ரத்த ேல குடியருந்து
வல்வத்ைதய ேல வல்லவனானான்.
21 அவன் பாரான் வனாந்த ரத்த ேல
குடியருக்கும்ேபாது, அவனுைடய தாய்
எக ப்து ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண்ைண
அவனுக்குத்தருமணம்ெசய்துைவத்தாள்.

ெபயர்ெசபாவல்ஒப்பந்தம்
22 அந்தகாலத்தல் அபெமேலக்கும்

அவனுைடய பைடத்தைலவனாகய
ப ேகாலும் ஆப ரகாைம ேநாக்க : “நீ ெசய்க ற
காரியங்கள் எல்லாவற்றலும் ேதவன்
உன்னுடேன இருக்கறார். 23 ஆைகயால்,
நீ எனக்காவது, என் மகனுக்காவது,
ேபரனுக்காவது வஞ்சைன ெசய்யாமல், நான்
உனக்குச் ெசய்த தயவன்படிேய, நீ எனக்கும்,
நீ தங்கயருக்க ற இந்தத் ேதசத்த ற்கும்,
தயவு ெசய்ேவன் என்று இங்ேக ேதவன்
ேபரில் எனக்கு ஆைணயட்டுக்ெகாடு”
என்றான். 24 அதற்கு ஆப ரகாம்: “நான்
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ஆைணயட்டுக்ெகாடுக்க ேறன்” என்றான்.
25 ஆனாலும், அபெமேலக்குைடய
ேவைலக்காரர்கள் ைகப்பற்ற க்ெகாண்ட
கணற்றற்காக ஆப ரகாம் அபெமேலக்ைகக்
கடிந்துெகாண்டான். 26 அதற்கு
அபெமேலக்கு: “இந்தக் காரியத்ைதச்
ெசய்தவன் யார் என்று எனக்குத் ெதரியாது,
நீயும் எனக்குத் ெதரிவ க்கவல்ைல;
இன்று நான் அைதக் ேகட்டைதத்தவ ர,
இதற்குமுன் அைத நான் ேகள்வப்படேவ
இல்ைல” என்றான். 27 அப்ெபாழுது
ஆப ரகாம் ஆடுமாடுகைளக் ெகாண்டுவந்து
அபெமேலக்குக்குக் ெகாடுத்தான்;
அவர்கள் இருவரும் உடன்படிக்ைக
ெசய்துெகாண்டார்கள். 28 ஆப ரகாம்
ஏழு ெபண்ணாட்டுக்குட்டிகைளத் தனிேய
நறுத்தனான். 29அப்ெபாழுதுஅபெமேலக்கு
ஆப ரகாைம ேநாக்க : “நீ தனிேய நறுத்தன
இந்த ஏழு ெபண்ணாட்டுக்குட்டிகள்
எதற்கு?” என்று ேகட்டான். 30 அதற்கு
அவன்: “நான் இந்தக் கணறு
ேதாண்டியைதக்குற த்து, நீர் சாட்ச யாக இந்த
ஏழு ெபண்ணாட்டுக்குட்டிகைள என் ைகயல்
ெபற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்” என்றான்.
31 அவர்கள் இருவரும் அந்த இடத்தல்
ஆைணயட்டுக்ெகாண்டதால், அந்த இடம்
ெபெயர்ெசபா* எனப்பட்டது. 32 அவர்கள்

* அத்த யாயம் 21:31 21:31உடன்படிக்ைகயன்கணறு
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ெபெயர்ெசபாவ ேல உடன்படிக்ைக
ெசய்துெகாண்டபன்பு அபெமேலக்கும்,
அவனுைடய பைடத்தைலவனாகய
ப ேகாலும் எழுந்து ெபலிஸ்தருைடய
ேதசத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
33 ஆப ரகாம் ெபெயர்ெசபாவ ேல ஒரு
ேதாப்ைப உண்டாக்க , சதாகாலமுமுள்ள
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத
அந்த இடத்தல் ெதாழுதுெகாண்டான்.
34 ஆப ரகாம் ெபலிஸ்தருைடய ேதசத்தல்
அேநகநாட்கள்தங்கயருந்தான்.

அத்த யாயம் 22
ஆப ரகாம் ேசாத க்கப்படுதல்

1 இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபன்பு, ேதவன்
ஆப ரகாைமச் ேசாத த்தார்; எப்படிெயன்றால்,
அவர் அவைன ேநாக்க : “ஆப ரகாேம”
என்றார்; அவன்: “இேதா அடிேயன்”
என்றான். 2 அப்ெபாழுது அவர்: “உன்
மகனும், உனது ஒேரமகனும், உனக்குப்
ப ரியமான மகனுமாகய ஈசாக்ைக நீ
இப்ெபாழுது அைழத்துக்ெகாண்டு, ேமாரியா
ேதசத்த ற்குப் ேபாய், அங்ேக நான் உனக்குச்
ெசால்லும் மைலகள் ஒன்றன்ேமல்
அவைனத் தகனபலியாகப் பலியடு”
என்றார். 3 ஆப ரகாம் அத காைலயல்
எழுந்து, தன் கழுைதயன்ேமல்
ேசணங்கட்டி, தன் ேவைலக்காரர்களில்
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இரண்டுேபைரயும் தன் மகன் ஈசாக்ைகயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, தகனபலிக்கு
வறகுகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, ேதவன்
தனக்குக் குறத்தருந்த இடத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானான். 4 மூன்றாம்
நாளில் ஆப ரகாம் தன் கண்கைள
ஏெறடுத்துப்பார்த்து, தூரத்த ேல அந்த
இடத்ைதக் கண்டான். 5 அப்ெபாழுது
ஆப ரகாம் தன் ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க :
“நீங்கள் கழுைதயுடன் இங்ேக காத்தருங்கள்,
நானும் சறுவனும் அந்த இடத்த ற்குப் ேபாய்,
ெதாழுதுெகாண்டு, உங்களிடத்த ற்குத்
தரும்ப வருேவாம்” என்றான். 6 ஆப ரகாம்
தகனபலிக்கு வறகுகைள எடுத்து, தன்
மகனாகய ஈசாக்கன்ேமல் ைவத்து, தன்
ைகய ேல ெநருப்ைபயும் கத்தையயும்
எடுத்துக்ெகாண்டான்; அவர்கள் இருவரும்
ேசர்ந்துேபானார்கள். 7 அப்ெபாழுது
ஈசாக்கு தன் தகப்பனாகய ஆப ரகாைம
ேநாக்க : “என் தகப்பேன” என்றான்;
அதற்கு அவன்: “என் மகேன, இேதா,
இருக்க ேறன்” என்றான்;அப்ெபாழுதுஅவன்:
“இேதா, ெநருப்பும் வறகும் இருக்கறது,
தகனபலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்ேக என்றான்”.
8 அதற்கு ஆப ரகாம்: “என் மகேன, ேதவன்
தகனபலிக்கான ஆட்டுக்குட்டிைய அவேர
ெகாடுப்பார்” என்றான்; அப்புறம் இருவரும்
ேசர்ந்துேபாய், 9 ேதவன் அவனுக்குச்
ெசால்லியருந்த இடத்த ற்கு வந்தார்கள்;
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அங்ேக ஆப ரகாம் ஒரு பலிபீடத்ைத
உண்டாக்க , வறகுகைள அடுக்க , தன்
மகனாகய ஈசாக்ைகக் கட்டி, அந்தப்
பலிபீடத்தல் அடுக்கய வறகுகளின்ேமல்
அவைனப் படுக்கைவத்தான். 10 பன்பு
ஆப ரகாம் தன் மகைன ெவட்டுவதற்காக
தன் ைகைய நீட்டிக் கத்தைய எடுத்தான்.
11 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர்வானத்தலிருந்து, “ஆப ரகாேம,
ஆப ரகாேமஎன்றுகூப்ப ட்டார்;அவன்:இேதா,
அடிேயன் என்றான். 12 அப்ெபாழுது அவர்:
“சறுவன்ேமல் உன் ைகையப் ேபாடாேத,
அவனுக்கு ஒன்றும் ெசய்யாேத; நீ அவைன
உன்மகன்என்றும்,உனதுஒேரமகன்என்றும்
பார்க்காமல் எனக்காக ஒப்புக்ெகாடுத்ததால்
நீ ேதவனுக்குப் பயப்படுக றவன் என்று
இப்ெபாழுது ெதரிந்துெகாண்ேடன்” என்றார்.
13 ஆப ரகாம் தன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்
பார்க்கும்ேபாது, இேதா, தனக்குப்
பன்புறமாகப் புதரிேல தன் ெகாம்புகள்
ச க்க க்ெகாண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாைவக்
கண்டான்; அப்ெபாழுது ஆப ரகாம் ேபாய்,
கடாைவப் ப டித்து, அைதத் தன் மகனுக்குப்
பதலாகத் தகனபலிய ட்டான். 14 ஆப ரகாம்
அந்த இடத்த ற்கு “ேயேகாவாயீேர* என்று
ெபயரிட்டான்; அதனால் ெயேகாவாவுைடய
மைலயல் பார்த்துக்ெகாள்ளப்படும்” என்று

* அத்த யாயம் 22:14 22:14 ெயேகாவாவால்
ெகாடுக்கப்படும்
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இந்த நாள்வைரக்கும் ெசால்லப்பட்டு
வருகறது. 15 ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் இரண்டாவது முைற
வானத்தலிருந்து ஆப ரகாைமக் கூப்ப ட்டு:
16 “நீ உன் மகன் என்றும், உனது
ஒேரமகன் என்றும் பார்க்காமல் அவைன
ஒப்புக்ெகாடுத்து இந்தக் காரியத்ைதச்
ெசய்ததால்; 17நான்உன்ைனஆசீர்வத க்கேவ
ஆசீர்வத த்து, உன் சந்ததைய
வானத்தலுள்ளநட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலவும்,
கடற்கைர மணைலப்ேபாலவும் ெபருகேவ
ெபருகச்ெசய்ேவன் என்றும், உன் சந்ததயார்
தங்கள் எத ரிகளின் வாசல்கைளச்
ெசாந்தமாக்க க் ெகாள்ளுவார்கள்
என்றும், 18 நீ என்னுைடய ெசால்லுக்குக்
கீழ்ப்படிந்ததால், உன் சந்தத க்குள்
பூமியலுள்ள அைனத்து ேதசங்களும்
ஆசீர்வத க்கப்படும் என்றும் என்ேபரில்
ஆைணயட்ேடன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றார். 19 ஆப ரகாம்
தன் ேவைலக்காரர்களிடத்த ற்குத்
தரும்பவந்தான்;அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு,
ஒன்றுேசர்ந்து ெபெயர்ெசபாவுக்குப்
ேபானார்கள்; ஆப ரகாம் ெபெயர்ெசபாவ ேல
குடியருந்தான்.

நாேகாரின்மகன்கள்
20 இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபன்பு,

ஒருவன் ஆப ரகாமிடத்தல் வந்து:
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“மில்க்காளும் உன் சேகாதரனாகய
நாேகாருக்கு குழந்ைதகைளப்
ெபற்ெறடுத்தாள்; 21 அவர்கள்
யாெரன்றால், முதற்ப றந்தவனான
ஊத்ஸ், அவனுைடய தம்பயாகய பூஸ்,
ஆராமுக்குத் தகப்பனாகய ேகமுேவல்,
22 ேகேசத், ஆேசா, பல்தாஸ், இத்லாப்,
ெபத்துேவல் என்பவர்கள்; ெபத்துேவல்
ெரெபக்காைளப் ெபற்ெறடுத்தான்” என்று
அறவத்தான். 23 அந்த எட்டுப்ேபைர
மில்க்காள் ஆப ரகாமுைடய சேகாதரனாகய
நாேகாருக்குப் ெபற்ெறடுத்தாள். 24 ேரயுமாள்
என்று ெபயர்ெகாண்ட அவனுைடய
மறுமைனயாட்டியும், ேதபா, காகாம், தாகாஸ்,
மாகா என்பவர்கைளப்ெபற்ெறடுத்தாள்.

அத்த யாயம் 23
சாராளின்மரணம்

1சாராள் 127வருடங்கள்உய ேராடிருந்தாள்;
சாராளுைடய வயது இவ்வளவுதான்.
2 கானான் ேதசத்தலுள்ள எப ேரான் என்னும்
கீரியாத் அர்பாவ ேல சாராள் இறந்தாள்;
அப்ெபாழுது ஆப ரகாம், சாராளுக்காகப்
புலம்ப அழுதான். 3 பன்புஆப ரகாம், இறந்த
உடல் இருந்த இடத்தலிருந்து எழுந்துேபாய்,
ஏத்தன் வம்சத்தாருடன் ேபச : 4 “நான்
உங்களிடத்தல் அந்நயனும் பரேதச யுமாக
இருக்க ேறன்; என்னிடத்தலிருக்கற இந்த
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இறந்த உடைல நான் அடக்கம்ெசய்வதற்கு,
உங்களிடத்தல் எனக்குச் ெசாந்தமாக ஒரு
கல்லைறநலத்ைதத் தரேவண்டும்” என்றான்.
5 அதற்கு ஏத்தன் வம்சத்தார் ஆப ரகாமுக்கு
மறுெமாழியாக: 6 “எங்கள் ஆண்டவேன,
நாங்கள் ெசால்லுகறைதக் ேகளும்;
எங்களுக்குள்ேளநீர்மகாப ரபு;எங்களுைடய
கல்லைறகளில் முக்கயமானதல்
உடைல அடக்கம் ெசய்யும்; நீர் உடைல
அடக்கம்ெசய்ய எங்களில் ஒருவனும் தன்
கல்லைறைய உமக்குத் தைடெசய்வதல்ைல”
என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம்
எழுந்தருந்து, ஏத்தன் வம்சத்தாராக ய
அந்தத் ேதசத்தாருக்கு வணக்கம் ெசால்லி,
8 அவர்கேளாடு ேபச : “என்னிடத்தலிருக்கற
உடைல அடக்கம்ெசய்ய உங்களுக்குச்
சம்மதமானால், நீங்கள் என் வார்த்ைதையக்
ேகட்டு, ேசாகாருைடய மகனாகய
எப்ெபேரான், 9 தன் நலத்தன் கைடசய ேல
இருக்க ற மக்ேபலா எனப்பட்ட குைகைய
எனக்குச் ெசாந்தமான கல்லைற நலமாகத்
தரேவண்டும் என்று, அவரிடத்தல் எனக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; அதற்குரிய
வைலக்குஅவர்அைதத்தரட்டும்” என்றான்.

10 எப்ெபேரான் ஏத்தன் வம்சத்தார்
மத்தயல் உட்கார்ந்தருந்தான்; அப்ெபாழுது
ஏத்தயனான எப்ெபேரான் தன் ஊர்
வாசலுக்குள் ப ரேவச க்க ற ஏத்தன்
வம்சத்தார்அைனவரும் ேகட்கஆப ரகாமுக்கு
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மறுெமாழியாக: 11 “அப்படியல்ல, என்
ஆண்டவேன, என் வார்த்ைதையக் ேகளும்;
அந்த நலத்ைத உமக்குக் ெகாடுக்க ேறன்,
அதலிருக்கும் குைகையயும் உமக்குக்
ெகாடுக்க ேறன், என் இனத்தாரின்
முன்னிைலயல் அைத உமக்குக்
ெகாடுக்க ேறன், உம்மிடத்தலிருக்கற
உடைல அடக்கம் ெசய்யும்” என்றான்.
12 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம் அந்தத்
ேதசத்தாருக்குவணக்கம்ெசால்லி, 13ேதசத்து
மக்கள் ேகட்க, எப்ெபேராைன ேநாக்க :
“ெகாடுப்பதற்கு உமக்கு மனதருந்தால்
என் வார்த்ைதையக் ேகளும்; நலத்தன்
வைலையத் தருக ேறன்; என் ைகயல்
அைத வாங்க க்ெகாள்ளும்; அப்ெபாழுது
என்னிடத்தலிருக்கற உடைல அந்த
இடத்தல் அடக்கம் ெசய்ேவன்” என்றான்.
14 அதற்கு எப்ெபேரான் ஆப ரகாமுக்கு
மறுெமாழியாக: 15 “என் ஆண்டவேன,
நான் ெசால்லுகறைதக் ேகளும்; அந்த
நலத்தன் வைல நானூறு ேசக்கல்
நைற ெவள்ளி;* எனக்கும் உமக்கும் அது
சாதாரண காரியம்; நீர் உம்மிடத்தலிருக்கற
உடைல அடக்கம் ெசய்யும்” என்றான்.
16 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம் எப்ெபேரானின்
ெசால்ைலக் ேகட்டு, ஏத்தன் வம்சத்தாரின்
முன்னிைலயல்எப்ெபேரான்ெசான்னபடிேய,

* அத்த யாயம் 23:15 23:15 7,568.00ரூபாய்கள்
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வயாபாரிகளிடத்தல் ெசல்லும்படியான
400 ேசக்கல் நைற ெவள்ளிைய அவனுக்கு
நறுத்துக்ெகாடுத்தான். 17 இந்த வதமாக
மம்ேரக்கு எத ேர மக்ேபலாவலுள்ள
எப்ெபேரானுைடய நலமாகய அந்த இடமும்,
அதலுள்ள குைகயும், நலத்தலுள்ள
அைனத்து மரங்களும், 18 அவனுைடய
ஊர்வாசலுக்குள் ப ரேவச க்கும்
ஏத்தன் வம்சத்தனர் அைனவரின்
முன்னிைலயலும் ஆப ரகாமுக்குச்
ெசாந்தமாக உறுத ப்படுத்தப்பட்டது.
19 அதற்குப்பன்பு ஆப ரகாம் தன்
மைனவயாகய சாராைளக் கானான்
ேதசத்தல் எப்ேரான்ஊர் பூமியான மம்ேரக்கு
எத ேரஇருக்க றமக்ேபலாஎன்னும்நலத்தன்
குைகய ேல அடக்கம்ெசய்தான். 20 இப்படி
ஏத்தன் வம்சத்தாரிடமிருந்து வாங்கப்பட்ட
அந்த நலமும், அதலுள்ள குைகயும்,
ஆப ரகாமுக்குச் ெசாந்த கல்லைற நலமாக
உறுத ப்படுத்தப்பட்டது.

அத்த யாயம் 24
ஈசாக்கும்ெரெபக்காளும்

1 ஆப ரகாம் வயது முத ர்ந்தவனானான்.
ெயேகாவா ஆப ரகாைம அைனத்துக்
காரியங்களிலும் ஆசீர்வத த்து வந்தார்.
2 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம் தன்
வீட்டிலுள்ளவர்களில் வயதல் மூத்தவனும்,
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தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றற்கும்
அத காரியுமாக ய தன் ேவைலக்காரைன
ேநாக்க : 3 “நான் குடியருக்க ற
கானானியர்களுைடய ெபண்களில் நீ என்
மகனுக்குப்ெபண்ைணத்ேதர்ந்ெதடுக்காமல்;
4 நீ என்னுைடய ேதசத்த ற்கும் என்னுைடய
இனத்தாரிடத்த ற்கும் ேபாய், என்
மகனாகய ஈசாக்குக்குப் ெபண்ைணத்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன் என்று, வானத்தற்குத்
ேதவனும் பூமிக்குத் ேதவனுமாகய
ெயேகாவாைவ முன்னிட்டு எனக்கு
ஆைணயட்டுக்ெகாடுக்க, நீஉன்ைகையஎன்
ெதாைடயன்கீழ் ைவ*” என்றான். 5 அதற்கு
அந்த ேவைலக்காரன்: “அந்த இடத்துப்
ெபண் என்னுடன் இந்தத் ேதசத்த ற்கு
வர வருப்பமில்லாமல் இருந்தால், நீர்
வ ட்டுவந்த ேதசத்த ற்கு உம்முைடய மகைன
மறுபடியும் அைழத்துப்ேபாகேவண்டுேமா”?
என்று ேகட்டான். 6 அதற்கு ஆப ரகாம்:
“நீ என் மகைன மறுபடியும் அங்ேக
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகாமலிருக்க
எச்சரிக்ைகயாக இரு. 7 என்ைன
என்னுைடய தகப்பனுைடய வீட்டிலும் என்
இனத்தார் †இருக்கற ேதசத்தலுமிருந்து
அைழத்துவந்தவரும், உன் சந்தத க்கு
இந்த ேதசத்ைதத் தருேவன் என்று

* அத்த யாயம் 24:4 24:4 அந்தநாட்களில் வாக்குகைள
உறுத படுத்தும்முைற † அத்த யாயம் 24:7 24:7
ப றந்தபூமியல்
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எனக்குச் ெசால்லி ஆைணயட்டவருமான
வானத்த ற்குத் ேதவனாகய ெயேகாவா,
நீ அங்ேகயருந்து என் மகனுக்கு
ஒரு ெபண்ைண அைழத்துவர,
தம்முைடய தூதைன உனக்கு முன்பாக
அனுப்புவார். 8 ெபண் உன்னுடன்
வர வருப்பமில்லாமல் இருந்தால்,
அப்ெபாழுது நீ இந்த என் ஆைணக்கு
உட்படாதருப்பாய்; அங்ேக மாத்த ரம் என்
மகைன மறுபடியும் அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டாம்” என்றான். 9 அப்ெபாழுது
அந்த ேவைலக்காரன் தன் ைகையத்
தன் எஜமானாகய ஆப ரகாமுைடய
ெதாைடயன்கீழ் ைவத்து, இந்தக்
காரியத்ைதக்குற த்து அவனுக்கு
ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்தான். 10 பன்பு
அந்த ேவைலக்காரன் தன் எஜமானுைடய
ஒட்டகங்களில் பத்து ஒட்டகங்கைளத்
தன்ேனாடு ெகாண்டுேபானான்; தன்
எஜமானுைடய அைனத்துவைகயான
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்களும் அவனுைடய
ைகயல் இருந்தன; அவன் எழுந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ஆரம்நாரஹ ‡

நாேகாருைடய ஊருக்கு வந்து, 11 ஊருக்குப்
ெவளிேய ஒரு கணற்றனருகல்,
தண்ணீர் இைறக்க ெபண்கள் வருகற
சாயங்கால ேநரத்தல், ஒட்டகங்கைள

‡ அத்த யாயம் 24:10 24:10ெமாெசாப்ெபாத்தமிய
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மடக்க , தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டது
என்னெவன்றால்: 12 “என் எஜமானாகய
ஆப ரகாமுக்கு ேதவனாயருக்க ற
ெயேகாவாேவ, இன்ைறக்கு நீர் எனக்குக்
காரியம் நைறேவறச்ெசய்து, என்
எஜமானாகய ஆப ரகாமுக்குத் தயவு
ெசய்தருளும். 13 இேதா, நான் இந்தக்
கணற்றனருகல் நற்க ேறன், இந்த
ஊர்ப் ெபண்கள் தண்ணீர் இைறக்க
வருவார்கேள. 14 நான் குடிக்க உன்
குடத்ைதச் சாய்க்கேவண்டும் என்று நான்
ெசால்லும்ேபாது: குடி என்றும், உன்
ஒட்டகங்களும் குடிக்கக் ெகாடுப்ேபன்
என்றும் ெசால்லும் ெபண்ணானவேள,
நீர் உம்முைடய ஊழியக்காரனாகய
ஈசாக்குக்கு நயமித்தவளாக இருக்கவும்,
என் எஜமானுக்கு தயவுெசய்தீர் என்று
நான் அதன்மூலம் ெதரிந்துெகாள்ளவும்
உதவெசய்யும்” என்றான். 15 அவன்
இப்படிச் ெசால்லி முடிப்பதற்கு முன்ேப,
இேதா, ஆப ரகாமுைடய சேகாதரனாகய
நாேகாரின் மைனவ மில்க்காளுைடய
மகனாகய ெபத்துேவலுக்குப் ப றந்த
ெரெபக்காள் குடத்ைதத் ேதாள்ேமல்
ைவத்துக்ெகாண்டுவந்தாள். 16அந்தப்ெபண்
மிகுந்த அழகுள்ளவளும், கன்னிைகயுமாக
இருந்தாள்; அவள் கணற்றல் இறங்க ,
தன் குடத்ைத ந ரப்ப க்ெகாண்டு
ஏறவந்தாள். 17 அப்ெபாழுது அந்த
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ேவைலக்காரன், அவளுக்கு ேநராக
ஓடி: “உன் குடத்தலிருக்கற தண்ணீரில்
ெகாஞ்சம் குடிக்கத் தரேவண்டும்” என்றான்.
18அதற்கு அவள்: “குடியும் என் ஆண்டவேன”
என்று சீக்க ரமாகக் குடத்ைதத் தன்
ைகயலிருந்து இறக்க , அவனுக்குக்
குடிக்கக் ெகாடுத்தாள். 19 ெகாடுத்தபன்,
“உம்முைடய ஒட்டகங்களும் குடித்து
முடியும்வைரக்கும் அைவகளுக்கும் தண்ணீர்
இைறத்துக் ெகாடுப்ேபன்” என்றுெசால்லி;
20 சீக்க ரமாகத் தன் குடத்துத் தண்ணீைரத்
ெதாட்டிய ேல ஊற்றவ ட்டு, இன்னும்
ெகாண்டுவர கணற்றுக்கு ஓடி, அவனுைடய
ஒட்டகங்களுக்ெகல்லாம்குடிக்கஊற்றனாள்.
21 அந்த மனிதன் அவைளக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டு, ெயேகாவா தன் பயணத்ைத
வாய்க்கச்ெசய்தாேரா இல்ைலேயா என்று
ெதரிந்துெகாள்ள மவுனமாயருந்தான்.
22 ஒட்டகங்கள் குடித்து முடிந்தபன், அந்த
மனிதன் அைரச்ேசக்கல் எைடயுள்ள தங்கக்
கம்மைலயும், அவளுைடய ைககளுக்குப்
பத்துச் ேசக்கல் எைடயுள்ள இரண்டு
தங்க வைளயல்கைளயும் ெகாடுத்து,
23 “நீ யாருைடய மகள் என்று எனக்குச்
ெசால்லேவண்டும்; நாங்கள் உன் தகப்பன்
வீட்டில்இரவல்தங்கஇடம்உண்டா”என்றான்.
24 அதற்கு அவள்: “நான் நாேகாருக்கு
மில்க்காள் ெபற்ற மகனாகய ெபத்துேவலின்
மகள்” என்று ெசான்னதுமல்லாமல்,
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25 “எங்களிடத்தல் ைவக்ேகாலும் தீவனமும்
ேபாத ய அளவு இருக்கறது; இரவல் தங்க
இடமும் உண்டு” என்றாள். 26 அப்ெபாழுது
அந்தமனிதன்தைலகுனிந்து,ெயேகாவாைவ
பணிந்துெகாண்டு, 27 “என் எஜமானாகய
ஆப ரகாமின் ேதவனாயருக்க ற
ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்; அவர்
தம்முைடய கருைபையயும், தம்முைடய
உண்ைமையயும் என் எஜமாைன
வட்டு நீக்கவல்ைல; நான் பயணம்
ெசய்துவரும்ேபாது, ெயேகாவா என்
எஜமானுைடய சேகாதரர்களுைடய
வீட்டிற்கு என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு
வந்தார்” என்றான். 28 அந்தப் ெபண்
ஓடி, இந்தக் காரியங்கைளத் தன் தாயன்
வீட்டிலுள்ளவர்களுக்குத் ெதரிவ த்தாள்.
29 ெரெபக்காளுக்கு ஒரு சேகாதரன்
இருந்தான்;அவனுக்குலாபான்என்றுெபயர்;
அந்த லாபான் ெவளிேய கணற்றனருகல்
இருந்த அந்த மனிதனிடம் ஓடினான்.
30 அவன் தன் சேகாதரி அணிந்தருந்த
அந்தக் கம்மைலயும், அவளுைடய
ைககளில் ேபாட்டிருந்த வைளயல்கைளயும்
பார்த்து, இைவகைளெயல்லாம் அந்த
மனிதன் என்ேனாடு ேபசனாெனன்று
தன் சேகாதரி ெரெபக்காள் ெசான்ன
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டவுடேன, அந்த
மனிதனிடத்த ற்கு வந்தான்; அவன்
கணற்றனருேக ஒட்டகங்களுக்கு
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அருகல் நன்றுெகாண்டிருந்தான்.
31 அப்ெபாழுது அவன்: “ெயேகாவாவனால்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவேர, உள்ேள வாரும்;
நீர் ெவளிேய ந ற்பது என்ன? உமக்கு
வீடும், ஒட்டகங்களுக்கு இடமும் ஆயத்தம்
ெசய்தருக்க ேறன்” என்றான். 32அப்ெபாழுது
அந்த மனிதன், வீட்டிற்குப் ேபானான்.
லாபான் ஒட்டகங்களின் கட்டவழ்த்து,
ஒட்டகங்களுக்கு ைவக்ேகாலும் தீவனமும்
ேபாட்டு, அவனும், அவேனாடு வந்தவர்களும்
தங்கள் கால்கைளக் கழுவக்ெகாள்ளத்
தண்ணீர் ெகாடுத்தான். 33 பன்பு,
அவனுக்கு முன்பாக உணவு ைவக்கப்பட்டது.
அப்ெபாழுது அவன்: “நான் வந்த
காரியத்ைதச் ெசால்லுவதற்கு முன்பாகச்
சாப்ப டமாட்ேடன்” என்றான். அதற்கு அவன்,
“ெசால்லும்” என்றான். 34அப்ெபாழுதுஅவன்:
“நான் ஆப ரகாமுைடய ேவைலக்காரன்.
35 ெயேகாவா என் எஜமாைன மிகவும்
ஆசீர்வத த்தருக்க றார்,அவர்ெசல்வந்தனாக
இருக்க றார்; ெயேகாவா அவருக்கு
ஆடுமாடுகைளயும், ெவள்ளிையயும்,
ெபான்ைனயும், ேவைலக்காரைரயும்,
ேவைலக்காரிகைளயும், ஒட்டகங்கைளயும்,
கழுைதகைளயும் ெகாடுத்தருக்க றார். 36என்
எஜமானுைடய மைனவயாகய சாராள்
முத ர்வயதானேபாது, என் எஜமானுக்கு ஒரு
மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்; அவர் தமக்கு
உண்டான அைனத்ைதயும் அவனுக்குக்
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ெகாடுத்தருக்க றார். 37 என் எஜமான்
என்ைன ேநாக்க : நான் குடியருக்க ற
கானான் ேதசத்தாருைடய ெபண்களில் நீ என்
மகனுக்குப்ெபண்ைணத்ேதர்ந்ெதடுக்காமல்,
38 நீ என் தகப்பன் வீட்டிற்கும், என்
இனத்தாரிடத்த ற்கும் ேபாய், என் மகனுக்குப்
ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும் என்று
ஆைணயட்டுக்ெகாடுக்கச் ெசான்னார்.
39 அப்ெபாழுது நான் என் எஜமாைன
ேநாக்க : ஒருேவைள அந்தப் ெபண்
என்னுடன் வராமல்ேபானாேலா என்று
ேகட்டதற்கு, 40 அவர்: நான் ஆராத க்கும்
ெயேகாவா உன்ேனாடு தம்முைடய தூதைன
அனுப்ப , உன் பயணத்ைத வாய்க்கச்
ெசய்வார்; என் இனத்தாரிடத்தலும், என்
தகப்பன் வீட்டிலும் நீ என் மகனுக்குப்
ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுப்பாய். 41 நீ
என் இனத்தாரிடத்த ற்குப்ேபானால்,
என் ஆைணக்கு உட்படாதருப்பாய்;
அவர்கள் உன்ேனாடு ெபண்ைண
அனுப்பாமல்ேபானாலும், நீ என் ஆைணக்கு
உட்படாதருப்பாய் என்றார். 42 அப்படிேய
நான் இன்று கணற்றனருகல் வந்து: என்
எஜமானாகய ஆப ரகாமின் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, என் பயணத்ைத நீர்
இப்ெபாழுது வாய்க்கச்ெசய்வீரானால்,
43 இேதா, நான் கணற்றனருகல்
நற்க ேறன், தண்ணீர் இைறக்க வரப்ேபாக ற
கன்னிைகைய நான் ேநாக்க : உன்
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குடத்தலிருக்கற தண்ணீரில் ெகாஞ்சம்
எனக்குக் குடிக்கத்தரேவண்டும் என்று
ேகட்கும்ேபாது: 44 “நீ குடி என்றும், உன்
ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் ெகாடுப்ேபன்
என்றும் ெசால்லும் ெபண்ேண ெயேகாவா
என் எஜமானுைடய மகனுக்கு நயமித்த
ெபண்ணாகேவண்டும்” என்ேறன்.
45 நான் இைத என் இருதயத்தல்
ெசால்லி முடிப்பதற்குமுன்ேன, இேதா,
ெரெபக்காள் தன் குடத்ைதத் ேதாள்ேமல்
ைவத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுவந்து,
கணற்றல் இறங்க ப்ேபாய்த் தண்ணீர்
எடுத்தாள். அப்ெபாழுது நான்: எனக்குக்
குடிக்கத்தரேவண்டும் என்ேறன். 46 அவள்
சீக்க ரமாகத் தன் ேதாள்ேமலிருந்த
குடத்ைத இறக்க , குடியும், உம்முைடய
ஒட்டகங்களுக்கும் ெகாடுப்ேபன் என்றாள்.
நான் குடித்ேதன்; ஒட்டகங்களுக்கும்
ெகாடுத்தாள். 47 அப்ெபாழுது: நீ யாருைடய
மகள் என்று அவைளக் ேகட்ேடன்; அதற்கு
அவள்: நான்மில்க்காள்நாேகாருக்குப்ெபற்ற
மகனாகய ெபத்துேவலின் மகள் என்றாள்;
அப்ெபாழுது அவளுக்குக் கம்மல்கைளயும்,
அவளுைடய ைககளிேல வைளயல்கைளயும்
ேபாட்டு; 48 தைலகுனிந்து, ெயேகாவாைவப்
பணிந்துெகாண்டு, நான் என் எஜமானனின்
சேகாதரனுைடய மகைள அவருைடய
மகனுக்கு மைனவயாக்க க்ெகாள்ள
என்ைன சரியானவழியல் நடத்தவந்த
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என் எஜமானாகய ஆப ரகாமின்
ேதவனாயருக்க ற ெயேகாவைவ
ஸ்ேதாத்த ரித்ேதன். 49 இப்ெபாழுதும்
நீங்களும் என் எஜமானுக்குத் தையயும்
உண்ைமயும் உைடயவர்களாக நடக்க
மனதுள்ளவர்களானால், எனக்குச்
ெசால்லுங்கள்; இல்ைலெயன்றால்
அைதயும் எனக்குச் ெசால்லுங்கள்,
அப்ெபாழுது நான் வலதுபுறத்ைதயாகலும்
இடதுபுறத்ைதயாகலும் ேநாக்க ப்ேபாேவன்
என்றான். 50 அப்ெபாழுது லாபானும்
ெபத்துேவலும் மறுெமாழியாக: “இந்தக்
காரியம் ெயேகாவாவால் வந்தது,
உமக்கு நாங்கள் நன்ைமேயா அல்லது
தீைமேயா ஒன்றும் ெசால்லக்கூடாது.
51 இேதா, ெரெபக்காள் உமக்கு முன்பாக
இருக்க றாள்; ெயேகாவா ெசான்னபடிேய
அவள் உமது எஜமானுைடய மகனுக்கு
மைனவயாக்க க்ெகாள்ள, அவைள
அைழத்துக்ெகாண்டுெசல்லும்” என்றார்கள்.
52 ஆப ரகாமின் ேவைலக்காரன்
அவர்கள் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது,
தைரவைரக்கும் குனிந்து, ெயேகாவாைவப்
பணிந்துெகாண்டான். 53 பன்பு
அந்த ேவைலக்காரன் ெவள்ளிப்
ெபாருட்கைளயும், தங்கத்தனால்
ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கைளயும்,
ஆைடகைளயும் எடுத்து, ெரெபக்காளுக்குக்
ெகாடுத்ததுமல்லாமல், அவளுைடய
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சேகாதரனுக்கும் தாய்க்கும் சல
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்
ெகாடுத்தான். 54 பன்பு அவனும்
அவேனாடிருந்த மனிதர்களும் சாப்ப ட்டுக்
குடித்து, இரவல் தங்கனார்கள்;
காைலய ேல எழுந்தருந்து, அவன்:
“என் எஜமானிடத்த ற்கு என்ைன
அனுப்பவடுங்கள்” என்றான். 55அப்ெபாழுது
அவளுைடய சேகாதரனும், தாயும்,
“பத்து நாட்களாவது ெபண் எங்கேளாடு
இருக்கட்டும், அதற்குப்பன்பு ேபாகலாம்”
என்றார்கள். 56 அதற்கு அவன்: “ெயேகாவா
என் பயணத்ைத வாய்க்கச்ெசய்தருக்க,
நீங்கள் என்ைனத் தடுக்காதருங்கள்;
நான் என் எஜமானிடத்த ற்குப்ேபாக
என்ைன அனுப்பவ டேவண்டும்” என்றான்.
57 அப்ெபாழுது அவர்கள்: “ெபண்ைண
அைழத்து,அவளதுவருப்பத்ைதக்ேகட்ேபாம்”
என்று ெசால்லி, 58 ெரெபக்காைள அைழத்து:
“நீ இந்த மனிதேனாடுகூடப் ேபாக றாயா”
என்று ேகட்டார்கள். அவள்: “ேபாக ேறன்”
என்றாள். 59 அப்படிேய அவர்கள் தங்கள்
சேகாதரியாக ய ெரெபக்காைளயும்,
அவளுைடய ேவைலக்காரிகைளயும்,
ஆப ரகாமின் ேவைலக்காரைனயும்,
அவனுைடயமனிதர்கைளயும்வழியனுப்ப ,
60 ெரெபக்காைள வாழ்த்த : “எங்கள்

சேகாதரிேய, நீ ேகாடாேகாடியாகப்
ெபருகுவாயாக;
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உன் சந்ததயார் தங்கள்
பைகஞருைடய வாசல்கைளச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்களாக”
என்றுஆசீர்வத த்தார்கள்.

61அப்ெபாழுதுெரெபக்காளும்அவளுைடய
ேவைலக்காரிகளும்எழுந்துஒட்டகங்கள்ேமல்
ஏற , அந்த மனிதேனாடுகூடப் ேபானார்கள்.
ேவைலக்காரன் ெரெபக்காைள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான். 62 ஈசாக்கு
ெதன்ேதசத்தல் குடியருந்தான். அப்ெபாழுது
அவன்: லகாய்ேராயீ எனப்பட்ட கணற்றன்
வழியாகப் புறப்பட்டு வந்தான். 63 ஈசாக்கு
சாயங்காலேநரத்தல் தயானம்ெசய்ய
வயல்ெவளிக்குப் ேபாயருந்தேபாது
தூரத்தல் ஒட்டகங்கள் வருவைதக்கண்டான்.
64 ெரெபக்காளும் தூரத்தல் ஈசாக்ைகக்
கண்டேபாது, 65 ேவைலக்காரைன ேநாக்க :
“அங்ேக வயல்ெவளிய ேல நம்ைமேநாக்க
நடந்துவருகற அந்த மனிதன் யார்” என்று
ேகட்டாள். “அவர்தான் என் எஜமான்” என்று
ேவைலக்காரன் ெசான்னான். அப்ெபாழுது
அவள் ஒட்டகத்தலிருந்து இறங்க
முக்காடிட்டுக்ெகாண்டாள். 66 ேவைலக்காரன்
தான் ெசய்த அைனத்து காரியங்கைளயும்
ஈசாக்குக்கு வபரமாகச் ெசான்னான்.
67 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு ெரெபக்காைளத்
தன் தாய் சாராளுைடய கூடாரத்த ற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைளத்
தனக்கு மைனவயாக்க க்ெகாண்டு, அவைள
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ேநச த்தான். ஈசாக்கு தன் தாய்க்காகக்
ெகாண்டிருந்த துக்கம் நீங்க ஆறுதல்
அைடந்தான்.

அத்த யாயம் 25
ஆப ரகாமின்மற்ற சந்தத
1 நாளா 1:32-33

1 ஆப ரகாம் ேகத்தூராள் என்னும்
ெபயர்ெகாண்ட ஒரு ெபண்ைணயும்
தருமணம் ெசய்தருந்தான். 2 அவள்
அவனுக்குச் ச ம்ராைனயும், யக்க்ஷாைனயும்,
ேமதாைனயும், மீதயாைனயும்,
இஸ்பாக்ைகயும், சூவாைகயும்
ெபற்ெறடுத்தாள். 3யக்க்ஷான் ேசபாைவயும்,
ேததாைனயும் ெபற்ெறடுத்தான்;
ேததானுைடய மகன்கள் அசூரீம்,
ெலத்தூசீம், ெலயூமீம் என்பவர்கள்.
4 மீதயானுைடய மகன்கள் ஏப்பா, ஏப்ேபர்,
ஆேனாக்கு, அபீதா, எல்தாகா என்பவர்கள்;
இவர்கள் எல்ேலாரும் ேகத்தூராளின்
பள்ைளகள். 5 ஆப ரகாம் தனக்கு
உண்டான அைனத்ைதயும் ஈசாக்குக்குக்
ெகாடுத்தான். 6 ஆப ரகாமுக்கு இருந்த
மறுமைனயாட்டிகளின் பள்ைளகளுக்ேகா
ஆப ரகாம் நன்ெகாைடகைளக் ெகாடுத்து,
தான் உய ேராடிருக்கும்ேபாேத அவர்கைளத்
தன் மகனாகய ஈசாக்ைகவ ட்டுக் க ழக்ேக
ேபாகக் கீழ்த்ேதசத்த ற்கு அனுப்பவ ட்டான்.
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7 ஆப ரகாம் உய ேராடிருந்த ஆயுசு நாட்கள்
175 வருடங்கள். 8 அதற்குப்பன்பு ஆப ரகாம்
நல்ல நைரவயதலும், முத ர்ந்த பூரண
ஆயுசலும் இறந்து, தன் இனத்தாருடன்
ேசர்க்கப்பட்டான். 9 அவனுைடய
மகன்களாகய ஈசாக்கும் இஸ்மேவலும்
மம்ேரக்கு எத ேர ஏத்தயனான ேசாகாரின்
மகனாகய எப்ெபேரானின் நலத்தலுள்ள
மக்ேபலா எனப்பட்ட குைகய ேல அவைன
அடக்கம்ெசய்தார்கள். 10 அந்த நலத்ைத
ஏத்தன் மகன்களின் ைகய ேல ஆப ரகாம்
வாங்கயருந்தான்; அங்ேக ஆப ரகாமும்
அவனுைடய மைனவயாகய சாராளும்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டார்கள். 11 ஆப ரகாம்
இறந்தபன்பு ேதவன்அவனுைடயமகனாகய
ஈசாக்ைக ஆசீர்வத த்தார். லகாய்ேராயீ
என்னும் கணற்றுக்குச் சமீபமாக ஈசாக்கு
குடியருந்தான்.

இஸ்மேவலின்மகன்கள்
12 சாராளுைடய அடிைமப்ெபண்ணாகய

எக ப்துேதசத்தாளானஆகார்ஆப ரகாமுக்குப்
ெபற்ற மகனாகய இஸ்மேவலின்
வம்சவரலாறு: 13 பற்பல சந்தத களாகப்
ப ரிந்த இஸ்மேவலின் மகன்களுைடய
ெபயர்களாவன; இஸ்மேவலுைடய மூத்த
மகன் ெநபாேயாத், பன்பு ேகதார்,
அத்ப ேயல், மிப்சாம், 14 மிஷ்மா, தூமா,
மாசா, 15 ஆதாத், ேதமா, ெயத்தூர், நாபீஸ்,
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ேகத்மா என்பைவகேள. 16 தங்கள்
க ராமங்களிலும் அரண்களிலும் குடியருந்த
தங்கள் மக்களுக்குப் பன்னிரண்டு
ப ரபுக்களாகய இஸ்மேவலின் மகன்கள்
இவர்கேள, இவர்களுைடய ெபயர்களும்
இைவகேள. 17 இஸ்மேவலின் வயது 137.
பன்பு அவன் இறந்து, தன் இனத்தாேராடு
ேசர்க்கப்பட்டான். 18 அவர்கள் ஆவலா
துவங்க எக ப்த ற்கு ேநராக அசீரியாவுக்குப்
ேபாக ற வழியலிருக்கும் சூர் வைரக்கும்
குடியருந்தார்கள். இது அவனுைடய
சேகாதரர்கள்எல்ேலாருக்கும்முன்பாகஅவன்
*குடிேயறனபூமி.
யாக்ேகாபும் ஏசாவும்

19 ஆப ரகாமின் மகனாகய ஈசாக்குைடய
வம்சவரலாறு; ஆப ரகாம் ஈசாக்ைகப்
ெபற்ெறடுத்தான். 20 ஈசாக்கு
ெரெபக்காைள தருமணம் ெசய்க றேபாது
40 வயதாயருந்தான்; இவள் பதான்
அராம் என்னும் சீரியா ேதசத்தானாகய
ெபத்துேவலுக்கு மகளும், சீரியா
ேதசத்தானாகய லாபானுக்குச்
சேகாதரியுமானவள். 21 மலடியாயருந்த
தன் மைனவக்காக ஈசாக்கு ெயேகாவாைவ
ேநாக்க ேவண்டுதல் ெசய்தான்;
ெயேகாவா அவனுைடய ேவண்டுதைலக்
ேகட்டருளினார்; அவனுைடய மைனவ

* அத்த யாயம் 25:18 25:18 பைகைமேயாடு
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ெரெபக்காள் கர்ப்பந்தரித்தாள். 22 அவளது
கர்ப்பத்தல் பள்ைளகள் ஒன்ேறாெடான்று
ேமாத க்ெகாண்டிருந்தன; அப்ெபாழுது
அவள்: “இப்படியருந்தால் எனக்கு
எப்படியாகுேமா” என்று ெசால்லி,
ெயேகாவாவ டத்தல் வ சாரிக்கப் ேபானாள்.
23அதற்குக்ெயேகாவா:
“இரண்டுஇனத்தார்கள்
உன்கர்ப்பத்தல்உண்டாயருக்க றது;
இரண்டுவதஇனங்கள்உன்வயற்றலிருந்து

ப ரியும்,
அவர்களில் ஒரு இனத்தார் மற்ற

இனத்தாைரவ ட பலத்தருப்பார்கள்,
மூத்தவன் இைளயவனுக்குப்

பணிந்தருப்பான்” என்றார்.
24 ப ரசவேநரம் பூரணமானேபாது, அவளது

கர்ப்பத்தல் இரட்ைடக் குழந்ைதகள்
இருந்தன. 25 மூத்தவன் சவந்த
ந றமுள்ளவனாகவும் உடல்முழுவதும்
ேராமத்தாலான அங்கையப் ேபார்த்தவன்
ேபாலவும் ப றந்தான்; அவனுக்கு ஏசா† என்று
ெபயரிட்டார்கள். 26 பன்பு, அவனுைடய
சேகாதரன் தன் ைகயனாேல ஏசாவன்
குதகாைலப் ப டித்துக்ெகாண்டு பறந்தான்;
அவனுக்கு யாக்ேகாபு என்று ெபயரிட்டார்கள்;
இவர்கைள அவள் ெபற்றேபாது ஈசாக்கு 60
வயதாயருந்தான்.
† அத்த யாயம் 25:25 25:25 சவப்பானவன்
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ஏசா தன் பறப்புரிைமைய
வற்றுப்ேபாட்டான்

27இந்தக்குழந்ைதகள்ெபரியவர்களானேபாது,
ஏசா ேவட்ைடயல் வல்லவனும், காட்டில்
வாழ்க றவனாகவும் இருந்தான்; யாக்ேகாபு
குணசாலியும் கூடாரவாச யுமாக
இருந்தான். 28 ஏசா ேவட்ைடயாடிக்
ெகாண்டுவருகறது ஈசாக்கனுைடய
வாய்க்கு ருச கரமாயருந்ததனாேல
ஏசாவன்ேமல் பற்றுதலாக இருந்தான்;
ெரெபக்காேளா யாக்ேகாபன்ேமல்
அன்பாயருந்தாள். 29 ஒருநாள் ஏசா
ெவளியலிருந்து கைளத்து வந்தேபாது,
யாக்ேகாபு கூழ் சைமத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
30 அப்ெபாழுது ஏசா யாக்ேகாைப ேநாக்க :
“அந்தச் சவப்பான கூழிேல நான் சாப்ப டக்
ெகாஞ்சம் தா, கைளத்தருக்க ேறன்”
என்றான்; இதனாேல அவனுக்கு ஏேதாம்
என்கற ெபயர் உண்டானது. 31 அப்ெபாழுது
யாக்ேகாபு: உன் பறப்புரிைமைய இன்று
எனக்கு வற்றுப்ேபாடு” என்றான். 32 அதற்கு
ஏசா: “இேதா, நான் சாகப்ேபாக ேறேன,
இந்தப் ப றப்புரிைம எனக்கு எதற்கு”
என்றான். 33அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு: “இன்று
எனக்கு ஆைணயட்டுக்ெகாடு” என்றான்;
அவன் யாக்ேகாபுக்கு ஆைணயட்டு,
தன் பறப்புரிைமைய அவனுக்கு
வற்றுப்ேபாட்டான். 34அப்ெபாழுதுயாக்ேகாபு
ஏசாவுக்கு அப்பத்ைதயும் பயற்றங்கூைழயும்
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ெகாடுத்தான்; அவன் சாப்ப ட்டுக் குடித்து
எழுந்து ேபாய்வ ட்டான். இப்படி ஏசா தன்
பறப்புரிைமையஅலட்சயம்ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 26
ஈசாக்கும்அபெமேலக்கும்

1 ஆப ரகாமின் நாட்களில் உண்டான
பஞ்சத்ைத அல்லாமல், ேமலும் ஒரு பஞ்சம்
ேதசத்தல் உண்டானது; அப்ெபாழுது
ஈசாக்கு ெபலிஸ்தருக்கு ராஜாவாகய
அபெமேலக்க டம் ேகராருக்குப் ேபானான்.
2 ெயேகாவா அவனுக்குக் காட்ச யளித்து:
“நீ எக ப்த ற்குப் ேபாகாமல், நான் உனக்குச்
ெசால்லும் ேதசத்தல் குடியரு. 3 இந்தத்
ேதசத்தல் குடியரு; நான் உன்ேனாடுகூட
இருந்து, உன்ைன ஆசீர்வத ப்ேபன்; நான்
உனக்கும் உன் சந்தத க்கும் இந்தத்
ேதசங்கள் அைனத்ைதயும் தந்து, உன்
தகப்பனாகய ஆப ரகாமுக்கு நான் ெகாடுத்த
வாக்குறுதைய நைறேவற்றுேவன்.
4 ஆப ரகாம் என் ெசால்லுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து, என் வதகைளயும், என்
கற்பைனகைளயும், என் நயமங்கைளயும்,
என்ப ரமாணங்கைளயும்ைகக்ெகாண்டதால்,
5 நான் உன் சந்ததைய வானத்தன்
நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலப் ெபருகச்ெசய்து,
உன் சந்தத க்கு இந்தத் ேதசங்கள்
அைனத்ைதயும் தருேவன்; உன் சந்தத க்குள்
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பூமியலுள்ள அைனத்து ேதசங்களும்
ஆசீர்வத க்கப்படும் என்றார். 6 ஈசாக்கு
ேகராரிேல குடியருந்தான். 7 அந்த இடத்து
மனிதர்கள் அவனுைடய மைனவையக்
குறத்து வ சாரித்தேபாது: “இவள் என்
சேகாதரி என்றான். ெரெபக்காள்
பார்ப்பதற்கு அழகுள்ளவளானதால்,
அந்த இடத்து மனிதர்கள் அவள்நமித்தம்
தன்ைனக் ெகான்றுேபாடுவார்கள் என்று
எண்ணி, அவைளத் தன் மைனவ என்று
ெசால்லுவதற்குப் பயந்தான். 8 அவன்
அங்ேக அேநகநாட்கள் குடியருக்கும்ேபாது,
ெபலிஸ்தருக்கு ராஜாவாகய அபெமேலக்கு
ஜன்னல் வழியாகப் பார்க்கும்ேபாது, ஈசாக்கு
தன் மைனவயாகய ெரெபக்காேளாடு
வைளயாடிக்ெகாண்டிருக்க றைதப்
பார்த்தான். 9 அபெமேலக்கு
ஈசாக்ைக அைழத்து: “அவள் உன்
மைனவயாயருக்க றாேள! பன்பு ஏன்
அவைளஉனது சேகாதரி என்றுெசான்னாய்”
என்றான். அதற்கு ஈசாக்கு: “அவள் நமித்தம்
நான் சாகாதபடி இப்படிச் ெசான்ேனன்”
என்றான். 10 அதற்கு அபெமேலக்கு:
“எங்களிடத்தல் ஏன் இப்படிச் ெசய்தாய்?
மக்களில் யாராவது உன் மைனவேயாடு
உறவுெகாள்ளவும், எங்கள்ேமல் பழி சுமரவும்
நீ இடமுண்டாக்கனாேய” என்றான். 11 பன்பு,
அபெமேலக்கு: “இந்த மனிதைனயாகலும்
இவன் மைனவையயாகலும் ெதாடுக றவன்
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ந ச்சயமாகக் ெகாைலெசய்யப்படுவான்”
என்று எல்லா மக்களுக்கும் அறவத்தான்.
12 ஈசாக்கு அந்தத் ேதசத்தல்
வைதவைதத்தான்; ெயேகாவா அவைன
ஆசீர்வத த்ததால் அந்த வருடத்தல் 100
மடங்கு பலைன அைடந்தான்; 13 அவன்
ெசல்வந்தனாக , வரவர வருத்தயைடந்து,
மகா ெபரியவனானான். 14 அவனுக்கு
ஆட்டு மந்ைதயும், மாட்டு மந்ைதயும்,
அேநக ேவைலக்காரரும் இருந்ததால்
ெபலிஸ்தர்அவன்ேமல்ெபாறாைமெகாண்டு,
15 அவனுைடய தகப்பனாகய ஆப ரகாமின்
நாட்களில் அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள்
ெவட்டின கணறுகைளெயல்லாம்
மண்ணினால் மூடிப்ேபாட்டார்கள்.
16 அபெமேலக்கு ஈசாக்ைக ேநாக்க : “நீ
எங்கைள வ ட்டுப் ேபாய்வடு; எங்கைளவ ட
மிகவும் பலத்தவனானாய்” என்றான்.
17 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு அந்த இடத்ைத
வ ட்டுப்புறப்பட்டு,ேகராரின்பள்ளத்தாக்க ேல
கூடாரம் ேபாட்டு, அங்ேக குடியருந்து,
18 தன் தகப்பனாகய ஆப ரகாமின்
நாட்களில் ெவட்டப்பட்டைவகளும்,
ஆப ரகாம் இறந்தபன் ெபலிஸ்தர்
மூடிப்ேபாட்டைவகளுமான கணறுகைள
மறுபடியும் ேதாண்டி, தன் தகப்பன்
அைவகளுக்கு ைவத்தருந்த
ெபயர்களின்படிேய அைவகளுக்குப்
ெபயரிட்டான். 19 ஈசாக்குைடய



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 26:20 cxiii ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 26:24

ேவைலக்காரர்கள் பள்ளத்தாக்க ேல
கணறுெவட்டி, தண்ணீைரக் கண்டார்கள்.
20 ேகராரூர் ேமய்ப்பர்கள் “இந்தத்
தண்ணீர் தங்களுைடயது என்று
ெசால்லி”, ஈசாக்குைடய ேமய்ப்பர்களுடேன
வாக்குவாதம் ெசய்தார்கள்; அவர்கள்
தன்ேனாடு வாக்குவாதம் ெசய்ததால்,
அந்தக் கணற்றுக்கு ஏேசக்கு* என்று
ெபயரிட்டான். 21 ேவெறாரு கணற்ைற
ெவட்டினார்கள்; அைதக்குறத்தும்
வாக்குவாதம் ெசய்தார்கள்; ஆைகயால்
அதற்கு ச த்னா என்று ெபயரிட்டான். 22பன்பு
அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் ேபாய், ேவெறாரு
கணற்ைற ெவட்டினான்; அைதக்குறத்து
அவர்கள் வாக்குவாதம் ெசய்யவல்ைல;
அப்ெபாழுது அவன்: “நாம் ேதசத்தல்
ெபருகுவதற்காக, இப்ெபாழுது ெயேகாவா
நமக்கு இடமுண்டாக்கனார்” என்று ெசால்லி,
அதற்கு ெரெகாேபாத் என்று ெபயரிட்டான்.
23 அங்ேகயருந்து ெபெயர்ெசபாவுக்குப்
ேபானான். 24 அன்று இரவ ேல ெயேகாவா
அவனுக்குக் காட்ச யளித்து: “நான் உன்
தகப்பனாகய ஆப ரகாமுைடய ேதவன்,
பயப்படாேத, நான் உன்ேனாடுகூட இருந்து,
என் ஊழியக்காரனாகய ஆப ரகாமின்
ெபாருட்டு உன்ைன ஆசீர்வத த்து, உன்
சந்ததையப் ெபருகச் ெசய்ேவன்” என்றார்.

* அத்த யாயம் 26:20 26:20வாக்குவாதம்
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25 அங்ேக அவன் ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டி, ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாண்டு,அங்ேக தன்கூடாரத்ைதப்
ேபாட்டான். அந்த இடத்தல் ஈசாக்கன்
ேவைலக்காரர்கள் ஒரு கணற்ைற
ெவட்டினார்கள். 26 அபெமேலக்கும்
அவனுைடய நண்பனாகய அகுசாத்தும்,
பைடத்தைலவனாகய ப ேகாலும்,
ேகராரிலிருந்து அவனிடத்த ற்கு வந்தார்கள்.
27 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு அவர்கைள ேநாக்க :
“ஏன் என்னிடத்தல் வந்தீர்கள்? நீங்கள்
என்ைனப் பைகத்து, என்ைனஉங்களிடத்தல்
இருக்கவ டாமல் துரத்தவ ட்டீர்கேள”
என்றான். 28 அதற்கு அவர்கள்: “ந ச்சயமாக
ெயேகாவா உம்ேமாடுகூட இருக்க றார்
என்று கண்ேடாம்; ஆைகயால் எங்களுக்கும்
உமக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் உண்டாகேவண்டும்
என்று நாங்கள் தீர்மானம் ெசய்ேதாம்.
29 நாங்கள் உம்ைமத் ெதாடாமல்,
நன்ைமையேய உமக்குச் ெசய்து, உம்ைமச்
சமாதானத்ேதாடு அனுப்பவ ட்டதுேபால,
நீரும் எங்களுக்குத் தீங்குெசய்யாமலிருக்க
உம்ேமாடு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்ள
வந்ேதாம்; நீர் ெயேகாவாவனால்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவராேம” என்றார்கள்.
30 அவன் அவர்களுக்கு வருந்துெசய்தான்,
அவர்கள் சாப்ப ட்டுக் குடித்தார்கள்.
31அதகாைலயல்எழுந்துஒருவருக்ெகாருவர்
ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டார்கள். பன்பு
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ஈசாக்கு அவர்கைள அனுப்பவ ட்டான்;
அவர்கள் அவனிடத்தலிருந்து
சமாதானத்ேதாடு ேபாய்வ ட்டார்கள்.
32 அந்நாளில்தாேன ஈசாக்கன்
ேவைலக்காரர்கள் வந்து, தாங்கள்
கணறு ெவட்டின ெசய்தைய அவனுக்குத்
ெதரிவ த்து, “தண்ணீர் கண்ேடாம்”
என்றார்கள். 33 அதற்கு ேசபா† என்று
ெபயரிட்டான்; ஆைகயால் அந்த ஊரின்
ெபயர் இந்த நாள்வைரக்கும் ெபெயர்ெசபா
எனப்படுக றது.
ஏசாவன்மைனவகள்

34 ஏசா 40 வயதானேபாது, ஏத்தயர்களான
ெபேயரியனுைடய மகளாகய யூதீத்ைதயும்,
ஏேலானுைடய மகளாகய பஸ்மாத்ைதயும்
தருமணம்ெசய்தான். 35 அவர்கள்
ஈசாக்குக்கும் ெரெபக்காளுக்கும்
மனஉைளச்சைலக்ெகாடுத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 27
ஈசாக்க டமிருந்து யாக்ேகாபு

ஆசீர்வாதத்ைதப்ெபறுதல்
1 ஈசாக்கு முத ர்வயதானதால் அவனுைடய

கண்கள் பார்ைவயழந்தேபாது, அவன்
தன் மூத்த மகனாகய ஏசாைவ அைழத்து,
“என் மகேன” என்றான்; அவன், “இேதா
இருக்க ேறன்” என்றான். 2 அப்ெபாழுது

† அத்த யாயம் 26:33 26:33 சத்தயம்ெசய்தல்
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அவன்: “நான் முத ர்வயதாேனன்,
எப்ேபாது இறப்ேபெனன்று எனக்குத்
ெதரியாது. 3 ஆைகயால், நீ உன்
ஆயுதங்களாகய உன் அம்புகைள
ைவக்கும் ைபையயும் உன் வல்ைலயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு காட்டுக்குப்ேபாய்,
எனக்காக ேவட்ைடயாடி, 4 அைத எனக்குப்
ப ரியமாயருக்க ற ருசயுள்ள உணவுகளாகச்
சைமத்து, நான் சாப்ப டவும், நான்
இறப்பதற்குமுன்ேன என் ஆத்துமா
உன்ைன ஆசீர்வத க்கவும், என்னிடத்தல்
ெகாண்டுவா” என்றான். 5 ஈசாக்கு தன்
மகனாகய ஏசாேவாடு ேபசும்ேபாது,
ெரெபக்காள் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.
ஏசா ேவட்ைடயாடிக்ெகாண்டுவர காட்டுக்குப்
ேபானான். 6 அப்ெபாழுது ெரெபக்காள் தன்
மகனாகய யாக்ேகாைப ேநாக்க : “உன்
தகப்பன் உன் சேகாதரனாகய ஏசாைவ
அைழத்து: 7 நான் சாப்ப ட்டு, எனக்கு மரணம்
வருமுன்ேன, ெயேகாவா முன்னிைலயல்
உன்ைன ஆசீர்வத க்க, நீ எனக்காக
ேவட்ைடயாடி, அைத எனக்கு ருசயுள்ள
உணவுகளாகச் சைமத்துக்ெகாண்டுவா”
என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 8ஆைகயால்,
என் மகேன, என் ெசால்ைலக் ேகட்டு,
நான் உனக்குச் ெசால்க றபடி ெசய்.
9 நீ ஆட்டுமந்ைதக்குப் ேபாய், இரண்டு
நல்ல ெவள்ளாட்டுக்குட்டிகைளக்
ெகாண்டுவா; நான் அைவகைள உன்
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தகப்பனுக்குப் ப ரியமானபடி ருசயுள்ள
உணவுகளாகச் சைமப்ேபன். 10 உன்
தகப்பன் தாம் இறப்பதற்குமுன்ேன
உன்ைன ஆசீர்வத ப்பதற்கு, அவர்
சாப்படுவதற்கு நீ அைத அவரிடத்தல்
ெகாண்டுேபாகேவண்டும்என்றாள். 11அதற்கு
யாக்ேகாபு தன் தாயாகய ெரெபக்காைள
ேநாக்க : “என் சேகாதரனாகய ஏசா அத க
ேராமமுள்ளவன், நான் ேராமமில்லாதவன்.
12 ஒருேவைள என் தகப்பன் என்ைனத்
தடவ ப்பார்ப்பார்; அப்ெபாழுது நான்
அவருக்கு ஏமாற்றுகறவனாகக் காணப்பட்டு,
என்ேமல்ஆசீர்வாதத்ைதஅல்ல, சாபத்ைதேய
வரவைழத்துக்ெகாள்ேவன்” என்றான்.
13 அதற்கு அவனுைடய தாய்: “என்
மகேன, உன்ேமல் வரும் சாபம் என்ேமல்
வரட்டும்; என் ெசால்ைல மாத்த ரம் ேகட்டு,
நீ ேபாய், அைவகைள என்னிடத்தல்
ெகாண்டுவா” என்றாள். 14 அவன் ேபாய்
அைவகைளப் ப டித்து, தன் தாயனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தான்; அவனுைடய தாய்
அவனுைடய தகப்பனுக்குப் ப ரியமான
ருசயுள்ள உணவுகைளச் சைமத்தாள்.
15 பன்பு ெரெபக்காள், வீட்டிேல தன்னிடத்தல்
இருந்த தன் மூத்த மகனாகய ஏசாவன்
நல்ல ஆைடகைள எடுத்து, தன் இைளய
மகனாகய யாக்ேகாபுக்கு உடுத்த ,
16 ெவள்ளாட்டுக்குட்டிகளின் ேதாைல
அவனுைடய ைககளிேலயும் ேராமமில்லாத
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அவனுைடய கழுத்த ேலயும் ேபாட்டு; 17 தான்
சைமத்த ருசயுள்ள உணவுகைளயும்
அப்பங்கைளயும் தன் மகனாகய
யாக்ேகாபன் ைகயல் ெகாடுத்தாள்.
18 அவன் தன் தகப்பனிடத்தல் வந்து, “என்
தகப்பேன” என்றான்; அதற்கு அவன்: “இேதா
இருக்க ேறன்; நீ யார், என் மகேன” என்றான்.
19 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன் தகப்பைன
ேநாக்க : “நான் உமது மூத்த மகனாகய
ஏசா; நீர் எனக்குச் ெசான்னபடிேய ெசய்ேதன்;
உம்முைடய ஆத்துமா என்ைன ஆசீர்வத க்க,
நீர் எழுந்து உட்கார்ந்து, நான் ேவட்ைடயாடிக்
ெகாண்டுவந்தைதச் சாப்படும்” என்றான்.
20அப்ெபாழுது ஈசாக்கு தன் மகைன ேநாக்க :
“என் மகேன, இது உனக்கு இத்தைன
சீக்க ரமாக எப்படி கைடத்தது என்றான்.
அவன்: உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
எனக்குக் கைடக்கச்ெசய்தார்” என்றான்.
21 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு யாக்ேகாைப
ேநாக்க : “என் மகேன, நீ என் மகனாகய
ஏசாதாேனா அல்லேவா என்று நான்
உன்ைனத் தடவ ப்பார்க்க அருகல் வா”
என்றான். 22 யாக்ேகாபு தன் தகப்பனாகய
ஈசாக்கனருகல் ேபானான்;அவன்இவைனத்
தடவ ப்பார்த்து: “சத்தம் யாக்ேகாபன்
சத்தம், ைககேளா ஏசாவன் ைககள்”
என்று ெசால்லி, 23 அவனுைடய ைககள்
அவனுைடய சேகாதரனாகய ஏசாவன்
ைககைளப்ேபால ேராமமுள்ளைவகளாக
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இருந்ததால், யாெரன்று ெதரியாமல்,
அவைன ஆசீர்வத த்து, 24 “நீ என் மகனாகய
ஏசாதாேனா” என்றான்; அவன்: “நான்தான்”
என்றான். 25 அப்ெபாழுது அவன்: “என்
மகேன, நீ ேவட்ைடயாடிக் ெகாண்டுவந்தைத
நான் சாப்ப ட்டு, என் ஆத்துமா உன்ைன
ஆசீர்வத ப்பதற்கு அைத என்னருகல்
ெகாண்டுவா” என்றான்; அவன் அைத
அருகல் ெகாண்டுேபானான்; அப்ெபாழுது
அவன் சாப்ப ட்டான்; ப றகு, த ராட்ைசரசத்ைத
அவனுக்குக் ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்தான்,
அவன் குடித்தான். 26 அப்ெபாழுது
அவனுைடய தகப்பனாகய ஈசாக்கு அவைன
ேநாக்க : “என் மகேன, நீ அருகல் வந்து
என்ைன முத்தம்ெசய்” என்றான். 27 அவன்
அருகல் ேபாய், அவைன முத்தம்ெசய்தான்;
அப்ெபாழுது அவனுைடய ஆைடகளின்
வாசைனையமுகர்ந்து:
“இேதா, என்மகனுைடயவாசைன
ெயேகாவா ஆசீர்வத த்த வயல்ெவளியன்

வாசைனையப்ேபால்இருக்க றது.
28ேதவன்உனக்குவானத்துப்பனிையயும்
பூமியன்ெகாழுைமையயும்ெகாடுத்து,
மிகுந்ததானியத்ைதயும்த ராட்ைசரசத்ைதயும்

தந்தருளுவாராக.
29மக்கள்உன்ைனச்ேசவ த்து
ேதசங்கள்உன்ைனவணங்குவார்களாக;
உன்சேகாதரர்களுக்குஎஜமானாயருப்பாய்;
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உன் தாயன் மகன்கள் உன்ைன
வணங்குவார்கள்;

உன்ைனச்சப க்க றவர்கள்சப க்கப்பட்டவர்களும்,
உன்ைன ஆசீர்வத க்க றவர்கள்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்களுமாக
இருப்பார்கள்” என்றுெசால்லிஅவைன
ஆசீர்வத த்தான்.

30 ஈசாக்கு யாக்ேகாைப ஆசீர்வத த்து
முடிந்தேபாது, யாக்ேகாபு தன் தகப்பனாகய
ஈசாக்ைகவ ட்டுப் புறப்பட்டவுடேன,
அவனுைடய சேகாதரனாகய ஏசா
ேவட்ைடயாடி வந்து ேசர்ந்தான். 31 அவனும்
ருசயுள்ள உணவுகைளச் சைமத்து, தன்
தகப்பனிடம் ெகாண்டுவந்து, தகப்பைன
ேநாக்க : “உம்முைடய ஆத்துமா என்ைன
ஆசீர்வத க்க, என் தகப்பனார் எழுந்தருந்து,
உம்முைடய மகனாகய நான் ேவட்ைடயாடிக்
ெகாண்டுவந்தைதச் சாப்படும்” என்றான்.
32 அப்ெபாழுது அவனுைடய தகப்பனாகய
ஈசாக்கு: “நீ யார்” என்றான்; அதற்கு
அவன்: “நான் உமது மூத்த மகனாகய
ஏசா” என்றான். 33 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு
மிகவும் அத ர்ச்ச யைடந்து நடுங்க :
“ேவட்ைடயாடி எனக்குக் ெகாண்டுவந்தாேன,
அவன் யார்? நீ வருவதற்குமுன்ேன
அைவகைளெயல்லாம் நான் சாப்ப ட்டு
அவைன ஆசீர்வத த்ேதேன, அவேன
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாகவும் இருப்பான்”
என்றான். 34 ஏசா தன் தகப்பனுைடய
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வார்த்ைதகைளக் ேகட்டவுடேன, மிகவும்
மனமுைடந்து அதக சத்தமிட்டு அலற ,
தன் தகப்பைன ேநாக்க : “என் தகப்பேன,
என்ைனயும் ஆசீர்வதயும்” என்றான்.
35அதற்குஅவன்: “உன்சேகாதரன்தந்த ரமாக
வந்து, உன்னுைடய ஆசீர்வாதத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டான்” என்றான்.
36 அப்ெபாழுது அவன்: “அவனுைடய ெபயர்
யாக்ேகாபு *என்பது சரியல்லவா? இேதாடு
இரண்டுமுைற என்ைன ஏமாற்றனான்;
என் பறப்புரிைமைய எடுத்துக்ெகாண்டான்;
இேதா, இப்ெபாழுது என் ஆசீர்வாதத்ைதயும்
வாங்க க்ெகாண்டான்” என்று ெசால்லி,
“நீர் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்ைதயாவது
ைவத்தருக்கவல்ைலயா” என்றான்.
37 ஈசாக்கு ஏசாவுக்கு மறுெமாழியாக:
“இேதா, நான் அவைன உனக்கு
எஜமானாக ைவத்ேதன்; அவனுைடய
சேகாதரர்கள் எல்ேலாைரயும் அவனுக்கு
ேவைலக்காரராகக் ெகாடுத்து, அவைனத்
தானியத்தனாலும் த ராட்ைசரசத்தனாலும்
ஆதரித்ேதன்; இப்ெபாழுதும் என் மகேன,
நான் உனக்கு என்னெசய்ேவன் என்றான்.
38 ஏசா தன் தகப்பைன ேநாக்க : “என்
தகப்பேன, இந்த ஒேர ஆசீர்வாதம்
மாத்த ரமா உம்மிடத்தல் உண்டு? என்
தகப்பேன, என்ைனயும் ஆசீர்வதயும்

* அத்த யாயம் 27:36 27:36 காைல வாருகறவன்/
ஏமாத்துக்காரன்
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என்று ெசால்லி”, ஏசா சத்தமிட்டு அழுதான்.
39 அப்ெபாழுது அவனுைடய தகப்பனாகய
ஈசாக்கு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: “உன்
குடியருப்பு பூமியன் சாரத்ேதாடும் உயர
வானத்தலிருந்து இறங்கும் பனிேயாடும்
இருக்கும். 40 உன் ஆயுதத்தால் நீ பைழத்து,
உன் சேகாதரனுக்குப் பணிவைட ெசய்வாய்;
நீ ேமற்ெகாள்ளும் காலம் வரும்ேபாேதா,
உன் ேமலிருக்கற அவனுைடயஆளுைகைய
உைடத்துப்ேபாடுவாய்” என்றான்.

யாக்ேகாபு லாபானிடத்த ற்கு
ஓடிப்ேபாகுதல்

41 யாக்ேகாைபத் தன் தகப்பன்
ஆசீர்வத த்ததால் ஏசா யாக்ேகாைபப்
பைகத்து: “என் தகப்பனுக்காகத் துக்க க்கும்
நாட்கள் சீக்க ரமாக வரும், அப்ெபாழுது
என் சேகாதரனாகய யாக்ேகாைபக்
ெகான்றுேபாடுேவன்” என்று ஏசா தன்
இருதயத்த ேல ெசால்லிக்ெகாண்டான்.
42 மூத்த மகனாகய ஏசாவன் வார்த்ைதகள்
ெரெபக்காளுக்கு அறவக்கப்பட்டது;
அப்ெபாழுது அவள் தன் இைளய
மகனாகய யாக்ேகாைப அைழத்து:
“உன் சேகாதரனாகய ஏசா உன்ைனக்
ெகான்றுேபாட நைனத்து, தன்ைனத்
ேதற்ற க்ெகாள்ளுகறான். 43 ஆைகயால்,
என் மகேன, நான் ெசால்வைதக் ேகட்டு,
எழுந்து புறப்பட்டு, ஆரானில் இருக்க ற
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என் சேகாதரனாகய லாபானிடத்த ற்கு
ஓடிப்ேபாய், 44 உன் சேகாதரன் உன்ேமல்
ெகாண்ட ேகாபம் தணியும்வைர சலநாட்கள்
அவனிடத்தல் இரு. 45 உன் சேகாதரன்
உன்ேமல் ெகாண்ட ேகாபம் தணிந்து, நீ
அவனுக்குச் ெசய்தைத அவன் மறந்தபன்பு,
நான் ஆள் அனுப்ப , அந்த இடத்தலிருந்து
உன்ைன வரவைழப்ேபன்; நான் ஒேர
நாளில் உங்கள் இருவைரயும் ஏன்
இழந்துேபாகேவண்டும்” என்றாள்.

46 பன்பு, ெரெபக்காள் ஈசாக்ைக ேநாக்க :
“ஏத்தன்ெபண்களால்என்வாழ்க்ைகஎனக்கு
ெவறுப்பாயருக்க றது; இந்தத் ேதசத்துப்
ெபண்களாகய ஏத்தன் ெபண்களில்
யாக்ேகாபு ஒரு ெபண்ைணத் தருமணம்
ெசய்தால் என் உய ர் இருந்து என்ன பயன்”
என்றாள்.

அத்த யாயம் 28
1 ஈசாக்கு யாக்ேகாைப அைழத்து, அவைன

ஆசீர்வத த்து, “நீ கானானியர்களுைடய
ெபண்கைளத் தருமணம் ெசய்யாமல்,
2 எழுந்து புறப்பட்டு, பதான் அராமிலிருக்கும்
உன் தாயனுைடய தகப்பனாகய
ெபத்துேவலுைடய வீட்டிற்குப் ேபாய், அந்த
இடத்தல் உன் தாயன் சேகாதரனாகய
லாபானின் மகள்களுக்குள் ஒருவைள
மைனவயாக்க க்ெகாள் என்று அவனுக்குக்
கட்டைளய ட்டான். 3 சர்வவல்லைமயுள்ள
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ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வத த்து, நீ
பல மக்கள்கூட்டமாக உன்ைனப்
பலுகவும் ெபருகவும்ெசய்து; 4 ேதவன்
ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்ததும் நீ
பரேதச யாகத் தங்குகறதுமான ேதசத்ைத
நீ ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள ஆப ரகாமுக்கு
அருளிய ஆசீர்வாதத்ைத உனக்கும் உன்
சந்தத க்கும் அருளுவாராக என்று ெசால்லி;
5 ஈசாக்கு யாக்ேகாைப அனுப்பவ ட்டான்.
அப்ெபாழுது அவன் பதான் அராமிலிருக்கும்
சீரியா ேதசத்தானாகய ெபத்துேவலுைடய
மகனும், தனக்கும் ஏசாவுக்கும் தாயாகய
ெரெபக்காளின் சேகாதரனுமான
லாபானிடத்த ற்குப் ேபாகப் புறப்பட்டான்.
6 ஈசாக்கு யாக்ேகாைப ஆசீர்வத த்து, ஒரு
ெபண்ைணத் தருமணம் ெசய்ய அவைனப்
பதான் அராமுக்கு அனுப்பனைதயும்,
அவைன ஆசீர்வத க்கும்ேபாது: “நீ
கானானியர்களுைடய ெபண்கைளத்
தருமணம் ெசய்யேவண்டாம் என்று
அவனுக்குக் கட்டைளய ட்டைதயும்,
7 யாக்ேகாபு தன் தகப்பனுக்கும் தன்
தாய்க்கும் கீழ்ப்படிந்து, பதான் அராமுக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானைதயும் ஏசா கண்டதாலும்,
ஏசா இஸ்மேவலின் மகளும் ெநபாேயாத்தன்
சேகாதரியுமாக ய மகலாத்ைதயும் தருமணம்
ெசய்தான். 8கானானியர்களுைடயெபண்கள்
தன் தகப்பனாகய ஈசாக்கன் பார்ைவக்கு
ஆகாதவர்கள் என்பைத ஏசா அற ந்ததாலும்,
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9 ஏசா இஸ்மேவலிடத்த ற்குப் ேபாய்,
தனக்கு முன்னிருந்த மைனவகளுமன்ற ,
ஆப ரகாமுைடய மகனாகய இஸ்மேவலின்
மகளும் ெநபாேயாத்தன் சேகாதரியுமாக ய
மகலாத்ைதயும்தருமணம்ெசய்தான்.
ெபத்ேதலில்யாக்ேகாபன்கனவு

10 யாக்ேகாபு ெபெயர்ெசபாைவ வ ட்டு
ஆரானுக்குப் ேபாகப் பயணம்ெசய்து,
11 ஒரு இடத்த ேல வந்து, சூரியன்
மைறந்ததனால், அங்ேக இரவல் தங்க ,
அங்ேகயருந்த கற்களில் ஒன்ைற எடுத்துத்
தன் தைலயன்கீழ் ைவத்து, அங்ேக
படுத்துத் தூங்கனான். 12 அங்ேக
அவன் ஒரு கனவுகண்டான்; இேதா, ஒரு
ஏணி பூமிய ேல ைவக்கப்பட்டிருந்தது,
அதன் நுனி வானத்ைத எட்டியருந்தது,
அத ேல ேதவதூதர்கள் ஏறுகறவர்களும்
இறங்குகறவர்களுமாக இருந்தார்கள்.
13 அதற்கு ேமலாகக்* ெயேகாவா நன்று:
“நான் உன் தகப்பனாகய ஆப ரகாமின்
ேதவனும் ஈசாக்கன் ேதவனுமாகய
ெயேகாவா; நீ படுத்தருக்க ற பூமிைய
உனக்கும்உன் சந்தத க்கும் தருேவன். 14உன்
சந்தத பூமியன் தூைளப்ேபாலிருக்கும்;
நீ ேமற்ேகயும், க ழக்ேகயும், வடக்ேகயும்,
ெதற்ேகயும் பரவுவாய்; உனக்குள்ளும்
உன் சந்தத க்குள்ளும் பூமியன்

* அத்த யாயம் 28:13 28:13அவன்அருேக
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வம்சங்கெளல்லாம் ஆசீர்வத க்கப்படும்.
15 நான் உன்ேனாடு இருந்து, நீ ேபாக ற
இடத்த ெலல்லாம் உன்ைனக் காத்து,
இந்தத் ேதசத்த ற்கு உன்ைனத் தரும்ப
வரச்ெசய்ேவன்; நான் உனக்குச்
ெசான்னைதச் ெசய்யும்வைர உன்ைனக்
ைகவடுவதல்ைல” என்றார். 16 யாக்ேகாபு
தூக்கம் கைலந்து வழித்தேபாது:
“உண்ைமயாகேவ ெயேகாவா இந்த
இடத்தல் இருக்கறார்; இைத நான்
அறயாமலிருந்ேதன்” என்றான்.
17 அவன் பயந்து, இந்த இடம் எவ்வளவு
பயங்கரமாயருக்க றது! இது ேதவனுைடய
வீேடயல்லாமல் ேவறல்ல, இது வானத்தன்
வாசல்” என்றான்.

18 அதகாைலயல் யாக்ேகாபு எழுந்து, தன்
தைலயன்கீழ் ைவத்தருந்த கல்ைல எடுத்து,
அைதத் தூணாக நறுத்த , அதன்ேமல்
எண்ெணய் ஊற்ற , 19 அந்த இடத்த ற்குப்
ெபத்ேதல் என்று ெபயரிட்டான்; அதற்கு
முன்ேன அந்த ஊருக்கு லூஸ் என்னும்
ெபயர் இருந்தது. 20அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு:
“ேதவன் என்ேனாடிருந்து, நான் ேபாக ற
இந்த வழிய ேல என்ைனக் காப்பாற்ற ,
உண்ண உணவும், உடுக்க உைடயும்
எனக்குத் தந்து, 21 என்ைன என் தகப்பன்
வீட்டிற்குச் சமாதானத்ேதாடு தரும்பவரச்
ெசய்வாரானால், ெயேகாவா எனக்குத்
ேதவனாயருப்பார்; 22 நான் தூணாக
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நறுத்தன இந்தக் கல் ேதவனுக்கு வீடாகும்;
ேதவரீர் எனக்குத் தரும் எல்லாவற்றலும்
உமக்குத் தசமபாகம் ெசலுத்துேவன்”
என்று ெசால்லிப் ெபாருத்தைன
ெசய்துெகாண்டான்.

அத்த யாயம் 29
யாக்ேகாபு பதான் ஆராமிற்கு

வந்துேசருதல்
1 யாக்ேகாபு பயணம்ெசய்து,

க ழக்கு ேதசத்தாரிடத்தல் ேபாய்ச்
ேசர்ந்தான். 2 அங்ேக வயல்ெவளிய ேல
ஒரு கணற்ைறயும், அதன் அருேக
ேசர்க்கப்பட்டிருக்க ற மூன்று
ஆட்டுமந்ைதகைளயும் கண்டான்; அந்தக்
கணற்ற ேல மந்ைதகளுக்குத் தண்ணீர்
காட்டுவார்கள்; அந்தக் கணறு ஒரு
ெபரிய கல்லினால் மூடப்பட்டிருந்தது.
3 அந்த இடத்தல் மந்ைதகள் எல்லாம்
ேசர்ந்தபன் கணற்ைற மூடியருக்கும்
கல்ைல ேமய்ப்பர்கள் புரட்டி, ஆடுகளுக்குத்
தண்ணீர் காட்டி, மறுபடியும் கல்ைல
முன்பருந்ததுேபால கணற்ைற
மூடிைவப்பார்கள். 4 யாக்ேகாபு அவர்கைளப்
பார்த்து: “சேகாதரர்கேள, நீங்கள் எந்த
ஊைரச் ேசர்ந்தவர்கள்” என்றான்; அவர்கள்,
“நாங்கள் ஆரான் ஊைரச் ேசர்ந்தவர்கள்”
என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது அவன்:
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“நாேகாரின் மகனாகய லாபாைன
அறவீர்களா” என்று ேகட்டான்; “அற ேவாம்”
என்றார்கள். 6 “அவன் சுகமாயருக்க றானா”
என்று வசாரித்தான்; அதற்கு அவர்கள்:
“சுகமாயருக்க றான்; அவனுைடய மகளாகய
ராேகல், அேதா, ஆடுகைள ஓட்டிக்ெகாண்டு
வருகறாள்” என்று ெசான்னார்கள்.
7 அப்ெபாழுது அவன்: “இன்னும் அதக
ேநரமிருக்க றேத; இது மந்ைதகைளச்
ேசர்க்க ற ேநரமல்லேவ, ஆடுகளுக்குத்
தண்ணீர் காட்டி, இன்னும் ேமயவ டலாம்”
என்றான். 8 அதற்கு அவர்கள்: “எல்லா
மந்ைதகளும் ேசருமுன்ேன அப்படிச்
ெசய்யக்கூடாது; ேசர்ந்தபன் கணற்ைற
மூடியருக்க ற கல்ைலப் புரட்டுவார்கள்;
அப்ெபாழுது ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர்
காட்டுேவாம்” என்றார்கள். 9 அவர்கேளாடு
அவன் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,
தன் தகப்பனுைடய ஆடுகைள
ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்த ராேகல் அந்த
ஆடுகைள ஓட்டிக்ெகாண்டு வந்தாள்.
10 யாக்ேகாபு தன் தாயன் சேகாதரனான
லாபானுைடய மகளாகய ராேகைலயும்,
தன் தாயன் சேகாதரனாகய லாபானின்
ஆடுகைளயும் கண்டேபாது, யாக்ேகாபு
ேபாய், கணற்ைற மூடியருந்த கல்ைலப்
புரட்டி, தன் தாயன் சேகாதரனாகய
லாபானின் ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர்
காட்டினான். 11 பன்பு யாக்ேகாபு
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ராேகைல முத்தம்ெசய்து, சத்தமிட்டு
அழுது, 12 தான் அவள் தகப்பனுைடய
மருமகெனன்றும், ெரெபக்காளின்
மகெனன்றும் ராேகலுக்கு அறவத்தான்.
அவள் ஓடிப்ேபாய்த் தன் தகப்பனுக்கு
அறவத்தாள். 13லாபான் தன் சேகாதரியன்
மகனாகய யாக்ேகாபுைடய ெசய்தையக்
ேகட்டேபாது, அவனுக்கு எத ர்ெகாண்ேடாடி,
அவைனத் தழுவ முத்தம்ெசய்து, தன்
வீட்டிற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான்;
அவன் தன் காரியங்கைளெயல்லாம்
வவரமாகலாபானுக்குச்ெசான்னான்.
யாக்ேகாபு ேலயாைளயும் ராேகைலயும்

தருமணம்ெசய்தல்
14 அப்ெபாழுது லாபான்: “நீ என் எலும்பும்

என் மாம்சமுமானவன்” என்றான். ஒரு
மாதம்வைரக்கும் யாக்ேகாபு அவனிடத்தல்
தங்கனான். 15 பன்பு லாபான் யாக்ேகாைப
ேநாக்க : “நீ என் மருமகனாயருப்பதால்,
சும்மா எனக்கு ேவைலெசய்யலாமா?
சம்பளம் எவ்வளவு ேகட்க றாய்”, ெசால்
என்றான். 16 லாபானுக்கு இரண்டு
மகள்கள் இருந்தார்கள்; மூத்தவள்
ெபயர் ேலயாள், இைளயவள் ெபயர்
ராேகல். 17 ேலயாளுைடய கண்கள்
*கூச்சப்பார்ைவயாயருந்தது; ராேகேலா
ரூபவதயும் பார்ப்பதற்கு அழகுள்ளவளாக

* அத்த யாயம் 29:17 29:17ஒன்ைறகண்ணுைடயவள்
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இருந்தாள். 18 யாக்ேகாபு ராேகல் மீது
ப ரியப்பட்டு: “உம்முைடய இைளய
மகளாகய ராேகலுக்காக உம்மிடத்தல்
ஏழு வருடங்கள் ேவைல ெசய்க ேறன்”
என்றான். 19அதற்குலாபான்: “நான்அவைள
ேவெறாருவனுக்குக் ெகாடுக்க றைதவ ட,
அவைள உனக்குக் ெகாடுக்க றது உத்தமம்,
என்னிடத்தல் தங்கயரு” என்றான்.
20 அந்தப்படிேய யாக்ேகாபு ராேகலுக்காக
ஏழு வருடங்கள் ேவைல ெசய்தான்; அவள்
ேமலிருந்த ப ரியத்தனாேலஅந்தவருடங்கள்
அவனுக்குக் ெகாஞ்ச நாளாகத் ேதான்றனது.
21 பன்பு யாக்ேகாபு லாபாைன ேநாக்க :
“என் நாட்கள் நைறேவறவ ட்டதால்,
என் மைனவய டத்தல் நான் ேசரும்படி
அவைள எனக்குத் தரேவண்டும்” என்றான்.
22 அப்ெபாழுது லாபான் அந்த இடத்து
மனிதர்கள் எல்ேலாைரயும் கூடிவரச்ெசய்து
வருந்துெசய்தான். 23 அன்று இரவ ேல
அவன் தன் மகளாகய ேலயாைள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவனிடத்தல்
வ ட்டான்; அவைள அவன் ேசர்ந்தான்.
24 லாபான் தன் ேவைலக்காரியாக ய
சல்பாைளத் தன் மகளாகய ேலயாளுக்கு
ேவைலக்காரியாகக் ெகாடுத்தான்.
25காைலய ேல,இேதா,அவள் ேலயாள் என்று
யாக்ேகாபு கண்டு, லாபாைன ேநாக்க : “ஏன்
எனக்கு இப்படிச் ெசய்தீர்? ராேகலுக்காக
அல்லவா உம்மிடத்தல் ேவைலெசய்ேதன்;
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பன்பு ஏன் என்ைன ஏமாற்றனீர்” என்றான்.
26 அதற்கு லாபான்: “மூத்தவள் இருக்க
இைளயவைளக் ெகாடுப்பது இந்த இடத்தன்
வழக்கம் இல்ைல. 27 இவளுைடய ஏழு
நாட்கைள நைறேவற்று; அவைளயும்
உனக்குத் தருேவன்; அவளுக்காகவும் நீ
இன்னும் ஏழு வருடங்கள் என்னிடத்த ேல
ேவைலெசய்” என்றான். 28 அப்படிேய
யாக்ேகாபு, இவளுைடய ஏழு நாட்கைள
நைறேவற்றனான். அப்ெபாழுது தன்
மகளாகய ராேகைலயும் அவனுக்கு
மைனவயாகக் ெகாடுத்தான். 29 ேமலும்
லாபான் தன் ேவைலக்காரியாக ய
பல்காைளத் தன் மகளாகய ராேகலுக்கு
ேவைலக்காரியாகக் ெகாடுத்தான்.
30 யாக்ேகாபு ராேகைலயும் ேசர்ந்தான்;
ேலயாைளவ ட ராேகைல அவன் அதகமாக
ேநச த்து, பன்னும் ஏழு வருடங்கள்
அவனிடத்தல் ேவைலெசய்தான்.

யாக்ேகாபன்பள்ைளகள்
31 ேலயாள் அற்பமாக எண்ணப்பட்டாள்

என்று ெயேகாவா கண்டு, அவள்
கர்ப்பந்தரிக்கும்படி ெசய்தார்; ராேகேலா
மலடியாயருந்தாள். 32 ேலயாள்
கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப் ெபற்று:
“ெயேகாவா என் சறுைமையப்
பார்த்தருளினார்; இப்ெபாழுது என் கணவன்
என்ைன ேநச ப்பார்” என்று ெசால்லி,
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அவனுக்கு ரூபன் என்று ெபயரிட்டாள்.
33 மறுபடியும் அவள் கர்ப்பவதயாக ஒரு
மகைனப் ெபற்று: “நான் அற்பமாக
எண்ணப்பட்டைதக் ெயேகாவா ேகட்டருளி,
இவைனயும் எனக்குத் தந்தார்” என்று
ெசால்லி, அவனுக்கு ச மிேயான் என்று
ெபயரிட்டாள். 34 பன்னும் அவள்
கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப் ெபற்று:
“என் கணவனுக்கு மூன்று மகன்கைளப்
ெபற்றதால் அவர் இப்ெபாழுது என்ேனாடு
ேசர்ந்தருப்பார்” என்று ெசால்லி, அவனுக்கு
ேலவ என்று ெபயரிட்டாள். 35 மறுபடியும்
அவள் கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப்
ெபற்று: “இப்ெபாழுது ெயேகாவாைவத்
துத ப்ேபன்” என்று ெசால்லி, அவனுக்கு
யூதா என்று ெபயரிட்டாள்; பன்பு அவளுக்குப்
பள்ைளப்ேபறுநன்றுேபானது.

அத்த யாயம் 30
1 ராேகல் தான் யாக்ேகாபுக்குப்

பள்ைளகைளப் ெபறாதைதக்கண்டு, தன்
சேகாதரியன்ேமல் ெபாறாைமப்பட்டு,
யாக்ேகாைப ேநாக்க : “எனக்குப்
பள்ைளெகாடும், இல்லாவ ட்டால் நான்
சாக ேறன்” என்றாள். 2 அப்ெபாழுது
யாக்ேகாபு ராேகலின்ேமல் ேகாபமைடந்து:
“ேதவனல்லேவா உன் கர்ப்பத்ைத
அைடத்தருக்க றார், நான் ேதவனா?”
என்றான். 3 அப்ெபாழுது அவள்: “இேதா,
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என் ேவைலக்காரியாக ய பல்காள்
இருக்க றாேள; நான் வளர்க்க அவள்
பள்ைளகைளப் ெபறவும், அவள் மூலமாவது
என் வீடு கட்டப்படவும் அவளிடத்தல்
ேசரும்” என்று ெசால்லி, 4 அவனுக்குத்
தன் ேவைலக்காரியாக ய பல்காைள
மைனவயாகக் ெகாடுத்தாள்; அப்படிேய
யாக்ேகாபு அவைளச் ேசர்ந்தான். 5 பல்காள்
கர்ப்பவதயாக , யாக்ேகாபுக்கு ஒரு மகைனப்
ெபற்ெறடுத்தாள். 6 அப்ெபாழுது ராேகல்:
“ேதவன் என் வழக்ைகத் தீர்த்து, என்
சத்தத்ைதயும் ேகட்டு, எனக்கு ஒரு மகைனக்
ெகாடுத்தார்” என்று ெசால்லி, அவனுக்குத்
தாண் என்று ெபயரிட்டாள். 7 மறுபடியும்
ராேகலின் ேவைலக்காரியாக ய பல்காள்
கர்ப்பவதயாக , யாக்ேகாபுக்கு இரண்டாம்
மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். 8 அப்ெபாழுது
ராேகல்: “நான் மகா ேபாராட்டமாக என்
சேகாதரிேயாடு ேபாராடி ேமற்ெகாண்ேடன்”
என்று ெசால்லி, அவனுக்கு நப்தலி
என்று ெபயரிட்டாள். 9 ேலயாள்
தனது பள்ைளேபறு நன்றுேபானைதக்
கண்டு, தன் ேவைலக்காரியாக ய
சல்பாைள அைழத்து, அவைள
யாக்ேகாபுக்கு மைனவயாகக் ெகாடுத்தாள்.
10 ேலயாளின் ேவைலக்காரியாக ய
சல்பாள் யாக்ேகாபுக்கு ஒரு மகைனப்
ெபற்ெறடுத்தாள். 11 அப்ெபாழுது ேலயாள்:
“ஏராளமாக றெதன்று” ெசால்லி, அவனுக்குக்
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காத் என்றுெபயரிட்டாள். 12பன்பு ேலயாளின்
ேவைலக்காரியாக ய சல்பாள் யாக்ேகாபுக்கு
இரண்டாம் மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
13அப்ெபாழுது ேலயாள்: “நான் பாக்கயவத ,
ெபண்கள் என்ைனப் பாக்கயவத
என்பார்கள்” என்று ெசால்லி, அவனுக்கு
ஆேசர் என்று ெபயரிட்டாள். 14 ேகாதுைம
அறுப்பு நாட்களில் ரூபன் வயல்ெவளிக்குப்
ேபாய்,தூதாயீம்* பழங்கைளக் கண்ெடடுத்து,
அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து தன்
தாயாகய ேலயாளிடத்தல் ெகாடுத்தான்.
அப்ெபாழுது ராேகல் ேலயாைள ேநாக்க :
“உன் மகனுைடய தூதாயீம் பழத்தல்
எனக்குக் ெகாஞ்சம் தா” என்றாள்.
15 அதற்கு அவள்: “நீ என் கணவைன
எடுத்துக்ெகாண்டது சாதாரணகாரியமா?
என் மகனுைடய தூதாயீம் பழங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டுேமா என்றாள்;”
அதற்கு ராேகல்: “உன் மகனுைடய
தூதாயீம் பழங்களுக்கு ஈடாக இன்று இரவு
அவர் உன்ேனாடு உறவுெகாள்ளட்டும்”
என்றாள். 16 மாைலயல் யாக்ேகாபு
ெவளியலிருந்து வரும்ேபாது ேலயாள்
புறப்பட்டு அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்:
“என் மகனுைடய தூதாயீம் பழங்களால்
உம்ைம வாங்க ேனன்; ஆைகயால், நீர்
என்னிடத்தல்வரேவண்டும்”என்றாள்;அவன்
* அத்த யாயம் 30:14 30:14 வாசைன உள்ளது/ கர்ப்பம்
தரிக்ககூடியது
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அன்று இரவு அவேளாடு உறவுெகாண்டான்.
17 ேதவன் ேலயாளுக்குச் ெசவெகாடுத்தார்.
அவள்கர்ப்பவதயாக யாக்ேகாபுக்குஐந்தாம்
மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். 18 அப்ெபாழுது
ேலயாள்: “நான் என் ேவைலக்காரிைய என்
கணவனுக்குக் ெகாடுத்த பலைனத் ேதவன்
எனக்குத் தந்தார்” என்றுெசால்லி,அவனுக்கு
இசக்கார் என்று ெபயரிட்டாள். 19 ேமலும்
ேலயாள் கர்ப்பவதயாக யாக்ேகாபுக்கு
ஆறாம் மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
20 அப்ெபாழுது ேலயாள்: “ேதவன் எனக்கு
நல்ல ெவகுமதையத் தந்தார்; என்
கணவனுக்கு நான் ஆறு மகன்கைளப்
ெபற்றதால், இப்ெபாழுது அவர் என்னுடேன
தங்கயருப்பார்” என்று ெசால்லி,
அவனுக்குச்ெசபுேலான்†என்றுெபயரிட்டாள்.
21 பன்பு அவள் ஒரு மகைளயும் ெபற்று,
அவளுக்குத் தீனாள் என்று ெபயரிட்டாள்.
22 ேதவன் ராேகைல நைனத்தருளினார்;
அவளுக்குத் ேதவன் ெசவெகாடுத்து,
அவள் கர்ப்பமைடயச் ெசய்தார். 23 அவள்
கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப் ெபற்று:
“ேதவன் என் ந ந்ைதைய நீக்கவ ட்டார்
என்றும், 24இன்னும்ஒருமகைனக்ெயேகாவா
எனக்குத் தருவார்” என்றும் ெசால்லி,
அவனுக்குேயாேசப்பு என்றுெபயரிட்டாள்.
யாக்ேகாபன்மந்ைதெபருகுதல்

† அத்த யாயம் 30:20 30:20 கணம்
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25 ராேகல் ேயாேசப்ைபப் ெபற்றபன்,
யாக்ேகாபு லாபாைன ேநாக்க : “நான்
என் வீட்டிற்கும் என் ேதசத்த ற்கும்
ேபாக என்ைன அனுப்பவடும். 26 நான்
உமக்கு ேவைலெசய்து சம்பாத த்த என்
மைனவகைளயும் என் பள்ைளகைளயும்
எனக்குத் தாரும்; நான் ேபாேவன், நான்
உம்மிடத்தல் ேவைல ெசய்த வதத்ைத நீர்
அற ந்தருக்க றீர்” என்றான். 27 அப்ெபாழுது
லாபான்: “உன் கண்களில் எனக்குத் தயவு
கைடத்தேதயானால் நீ இரு; உன்னால்
ெயேகாவா என்ைன ஆசீர்வத த்தார்
என்று அனுபவத்தல் அற ந்ேதன். 28 உன்
சம்பளம் எவ்வளெவன்று எனக்குச் ெசால்,
நான் அைதத் தருேவன்” என்றான்.
29 அதற்கு அவன்: “நான் உமக்கு ேவைல
ெசய்தவதத்ைதயும், உம்முைடய மந்ைத
என்னிடத்தல் இருந்த வதத்ைதயும்
அற ந்தருக்க றீர். 30 நான் வருமுன்ேன
உமக்கு இருந்தது ெகாஞ்சம்; நான் வந்தபன்
ெயேகாவா உம்ைம ஆசீர்வத த்ததால் அது
மிகவும் ெபருகயருக்க றது; இனி நான் என்
குடும்பத்த ற்குச் சம்பாத ப்பது எப்ெபாழுது”
என்றான். 31 அதற்கு அவன்: “நான் உனக்கு
என்ன தரேவண்டும் என்றான்; யாக்ேகாபு:
“நீர் எனக்கு ஒன்றும் தரேவண்டியதல்ைல;
நான் ெசால்லுகறபடி நீர் எனக்குச்
ெசய்தால், உம்முைடய மந்ைதையத் தரும்ப
ேமய்ப்ேபன். 32 நான் இன்ைறக்குப்ேபாய்,
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உம்முைடய மந்ைதகைளெயல்லாம்
பார்ைவய ட்டு, அைவகளில் புள்ளியும்
வரியும் கறுப்புமுள்ளெசம்மறயாடுகைளயும்,
வரியும் புள்ளியுமுள்ள ெவள்ளாடுகைளயும்
ப ரித்துவடுக ேறன்; அப்படிப்பட்டைவ இனி
எனக்குச் சம்பளமாயருக்கட்டும். 33அப்படிேய
இனிேமல் என் சம்பளமாகய இவற்ைற நீர்
பார்ைவயடும்ேபாது, என் நீத வளங்கும்;
புள்ளியும் வரியுமில்லாத ெவள்ளாடுகளும்,
கறுப்பானெசம்மறயாடுகளும் என்னிடத்தல்
இருந்தால், அைவெயல்லாம் என்னால்
தருடப்பட்டைவகளாக எண்ணப்படட்டும்”
என்றான். 34 அதற்கு லாபான்: “நீ
ெசான்னபடிேய ஆகட்டும்” என்று ெசால்லி,
35அந்த நாளிேல கலப்பு ந றமும் வரியுமுள்ள
ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும், புள்ளியும்
வரியுமுள்ள ெவள்ளாடுகள் அைனத்ைதயும்,
சற்று ெவண்ைமயும் கருைமயுமுள்ள
ெசம்மறயாடுகள் அைனத்ைதயும் ப ரித்து,
தன் மகன்களிடத்தல் ஒப்புவத்து,
36 தனக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் இைடய ேல
மூன்றுநாட்கள் பயணதூரத்தல் இருக்கும்படி
ைவத்தான். லாபானுைடய மற்ற ஆடுகைள
யாக்ேகாபு ேமய்த்தான். 37 பன்பு
யாக்ேகாபு பச்ைசயாயருக்க ற புன்ைன,
வாதுைம, அர்ேமான் என்னும் மரங்களின்
கைளகைள ெவட்டி, இைடயைடேய
ெவண்ைம ேதான்றும்படி பட்ைடைய உரித்து,
38 தான் உரித்த கைளகைள ஆடுகள்
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தண்ணீர் குடிக்க வரும் கால்வாய்களிலும்
ெதாட்டிகளிலும் ஆடுகளுக்கு முன்பாகப்
ேபாட்டுைவப்பான்; ஆடுகள் தண்ணீர்
குடிக்க வரும்ேபாது சைனயாவதுண்டு.
39 ஆடுகள் அந்தக் கைளகளுக்கு
முன்பாகச் சைனப்பட்டதால், அைவகள்
கலப்பு ந றமுள்ளதும் புள்ளியுள்ளதும்
வரியுள்ளதுமான குட்டிகைளப் ேபாட்டது.
40 அந்த ஆட்டுக்குட்டிகைள யாக்ேகாபு
ப ரித்துக்ெகாண்டு, ஆடுகைள
லாபானுைடய மந்ைதயலிருக்கும்
கலப்பு ந றமானைவகளுக்கும்
கறுப்பானைவகெளல்லாவற்றற்கும்
முன்பாக நறுத்த , தன் ஆடுகைள
லாபானுைடய மந்ைதயுடன் ேசர்க்காமல்,
தனியாக ைவத்துக்ெகாள்வான்.
41 பலத்த ஆடுகள் சைனயாகும்ேபாது,
அந்தக் கைளகளுக்கு முன்பாக
சைனயாகும்படி யாக்ேகாபு அைவகைள
அந்த ஆடுகளின் கண்களுக்கு முன்பாகக்
கால்வாய்களிேல ேபாட்டுைவப்பான்.
42 பலவீனமான ஆடுகள் சைனப்படும்ேபாது,
அைவகைளப் ேபாடாமலிருப்பான்; இதனால்
பலவீனமானைவகள் லாபாைனயும்,
பலமுள்ளைவகள் யாக்ேகாைபயும்
ேசர்ந்தன. 43 இந்த வதமாக அந்த
மனிதன் மிகவும் வருத்தயைடந்து,
ஏராளமான ஆடுகளும், ேவைலக்காரிகளும்,
ேவைலக்காரரும், ஒட்டகங்களும்,
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கழுைதகளும்உைடயவனானான்.

அத்த யாயம் 31
யாக்ேகாபு லாபாைன வட்டு

ஓடிப்ேபாகுதல்
1 பன்பு, லாபானுைடய மகன்கள்:

“எங்கள் தகப்பனுக்கு உண்டானைவகள்
அைனத்ைதயும்யாக்ேகாபுஎடுத்துக்ெகாண்டான்”
என்றும், எங்கள் தகப்பனுைடய
ெபாருட்களினாேலஇந்தெசல்வத்ைதெயல்லாம்
அைடந்தான் என்றும் ெசான்ன
வார்த்ைதகைள யாக்ேகாபு ேகட்டான்.
2 லாபானின் முகத்ைத யாக்ேகாபு
பார்த்தேபாது, அது ேநற்று முந்ைதயநாள்
இருந்ததுேபாலஇல்லாமல்ேவறுபட்டிருந்தைதக்
கண்டான். 3 ெயேகாவா யாக்ேகாைப
ேநாக்க : “உன்பதாக்களுைடய ேதசத்த ற்கும்
உன் இனத்தாரிடத்த ற்கும் நீ தரும்ப ப்
ேபா; நான் உன்ேனாடுகூட இருப்ேபன்”
என்றார். 4 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு,
ராேகைலயும் ேலயாைளயும் ெவளிய ேல
தன் மந்ைதயனிடத்த ற்கு வரவைழத்து,
5அவர்கைள ேநாக்க “உங்கள் தகப்பனுைடய
முகம் ேநற்று முந்ைதயநாள் இருந்ததுேபால
இருக்கவல்ைல என்று எனக்குத்
ேதான்றுகறது;ஆனாலும்என்தகப்பனுைடய
ேதவன் என்ேனாடுகூட இருக்க றார்”.
6 என்னால் முடிந்தவைர நான் உங்களுைடய
தகப்பனுக்கு ேவைல ெசய்ேதன் என்று
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நீங்கள் அற ந்தருக்க றீர்கள். 7 உங்கள்
தகப்பேனா, என்ைன ஏமாற்ற , என்
சம்பளத்ைதப் பத்துமுைற மாற்றனான்;
ஆனாலும் அவன் எனக்குத் தீங்குெசய்ய
ேதவன் அவனுக்கு இடம்ெகாடுக்கவல்ைல.
8புள்ளியுள்ளைவகள்உன்சம்பளமாயருக்கும்
என்று அவன் ெசான்னேபாது,
ஆடுகெளல்லாம் புள்ளியுள்ள குட்டிகைளப்
ேபாட்டது; கலப்புந றமானைவகள்
உன் சம்பளமாயருக்கும் என்று அவன்
ெசான்னேபாது, ஆடுகெளல்லாம் கலப்பு
ந றக் குட்டிகைளப் ேபாட்டது. 9 இந்த
வதமாகத் ேதவன் உங்கள் தகப்பனுைடய
ஆடுகைள எடுத்து, எனக்குத் தந்தார்.
10 ஆடுகள் சைனயாகும்ேபாது, நான் கண்ட
கனவல் என் கண்கைள ஏெறடுத்துப்
பார்க்கும்ேபாது, ஆடுகேளாடு இைணயும்
கடாக்கள் கலப்புந றமும் புள்ளியும் வரியும்
உள்ளைவகளாயருக்கக் கண்ேடன்.
11 அன்றயும் ேதவதூதன் ஒருவர் கனவல்:
யாக்ேகாேப என்றார்; இேதா, இருக்க ேறன்
என்ேறன். 12 அப்ெபாழுது அவர்: உன்
கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்; ஆடுகேளாடு
இைணயும் கடாக்கெளல்லாம் கலப்புந றமும்
புள்ளியும் வரியுமுள்ளைவகளாக
இருக்க றது; லாபான் உனக்குச்
ெசய்க ற அைனத்ைதயும் கண்ேடன்.
13 நீ தூணுக்கு அப ேஷகம் ெசய்து,
எனக்கு ஒரு ெபாருத்தைனையச் ெசய்த
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ெபத்ேதலிேல உனக்குக் காட்ச யளித்த
ேதவன் நாேன; இப்ெபாழுது நீ எழுந்து, இந்த
ேதசத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, உன் இனத்தார்
இருக்க ற ேதசத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபா
என்று ெசான்னார் என்றான். 14 அதற்கு
ராேகலும்ேலயாளும்: “எங்கள்தகப்பனுைடய
வீட்டிேல இனி எங்களுக்குப் பங்கும்
ெசாத்தும் உண்ேடா? 15 அவரால் நாங்கள்
அந்நயராக கருதப்படவல்ைலயா? அவர்
எங்கைளவற்று, எங்களுைடய பணத்ைதயும்
அபகரித்துக்ெகாண்டார். 16 ஆைகயால்
ேதவன்எங்கள்தகப்பனிடத்தலிருந்துஎடுத்த
ஐசுவரியம் எல்லாம் நமக்கும் நம்முைடய
பள்ைளகளுக்கும் உரியது; இப்படியருக்க,
ேதவன் உமக்குச் ெசான்னபடிெயல்லாம்
ெசய்யும்” என்றார்கள். 17 அப்ெபாழுது
யாக்ேகாபு எழுந்து, தன்னுைடய
பள்ைளகைளயும், மைனவகைளயும்
ஒட்டகங்கள்ேமல் ஏற்ற , 18 பதான் அராமிேல
தான் சம்பாத த்த மிருகஜீவன்களாகய
மந்ைதகள் அைனத்ைதயும் தன் ெபாருட்கள்
எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டு,
கானான் ேதசத்தல் இருக்க ற தன்
தகப்பனாகய ஈசாக்க டம் ேபாகப்
புறப்பட்டான். 19 லாபான், தன் ஆடுகைள
மய ர்கத்தரிக்கப் ேபாயருந்தான்;
அந்த சமயத்த ேல ராேகல் தன்
தகப்பனுைடய வீட்டிலிருந்த சைலகைளத்
தருடிக்ெகாண்டாள். 20 யாக்ேகாபு தான்
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ஓடிப்ேபாக றைத சீரியனாகய லாபானுக்குத்
ெதரிவ க்காமல், தருட்டுத்தனமாகப்
ேபாய்வ ட்டான். 21 இப்படிேய அவன்
தனக்கு உண்டானைவகைளெயல்லாம்
எடுத்துக்ெகாண்டு, ஆற்ைறக் கடந்து,
கீேலயாத்மைலையேநாக்க ஓடிப்ேபானான்.

லாபான்யாக்ேகாைபப் பன்ெதாடருதல்
22 யாக்ேகாபு ஓடிப்ேபானது மூன்றாம்

நாளிேல லாபானுக்கு ெதரிவ க்கப்பட்டது.
23அப்ெபாழுது அவன், தன் சேகாதரர்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, ஏழுநாட்கள் அவைனத்
ெதாடர்ந்துேபாய் ப ரயாணம் ெசய்து,
கீேலயாத் மைலய ேல அவைனக்
கண்டுபடித்தான். 24 அன்று இரவு ேதவன்
சீரியா ேதசத்தானாகய லாபானுக்குக்
கனவல் ேதான்ற : “நீ யாக்ேகாேபாடு
நன்ைமையத் தவ ர தீைம ஒன்றும் ேபசாதபடி
எச்சரிக்ைகயாக இரு” என்றார். 25 லாபான்
யாக்ேகாபனிடத்தல் வந்தான்; யாக்ேகாபு
தன்கூடாரத்ைதமைலய ேலேபாட்டிருந்தான்;
லாபானும் தன் சேகாதரர்கேளாடுகூடக்
கீேலயாத் மைலய ேல கூடாரம் ேபாட்டான்.
26 அப்ெபாழுது லாபான் யாக்ேகாைப
ேநாக்க : “நீ தருட்டுத்தனமாகப் புறப்பட்டு,
என் மகள்கைள யுத்தத்தல் ப டித்த
ைகத கைளப்ேபாலக் ெகாண்டுவந்தது
என்ன ெசயல்? 27 நீ ஓடிப்ேபாவைத
எனக்குத் ெதரிவ க்காமல், தருட்டுத்தனமாக
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என்னிடத்தலிருந்து வந்துவ ட்டது என்ன?
நான் உன்ைன சந்ேதாஷமாக சங்கீதம்,
ேமளதாளம், கன்னரமுழக்கத்துடேன
அனுப்புேவேன. 28என் பள்ைளகைளயும் என்
மகள்கைளயும் நான் முத்தம் ெசய்யவ டாமல்
ேபானெதன்ன? இந்தச் ெசயைல நீ
அறவல்லாமல் ெசய்தாய். 29 உங்களுக்குப்
ெபால்லாப்புச்ெசய்ய எனக்கு வல்லைம
உண்டு; ஆகலும், உங்கள் தகப்பனுைடய
ேதவன்: நீயாக்ேகாேபாடுநன்ைமையத்தவ ர
தீைம ஒன்றும் ேபசாதபடி எச்சரிக்ைகயாக
இரு என்று ேநற்று இரவல் என்ேனாடு
ெசான்னார். 30 இப்ெபாழுதும் உன்
தகப்பனுைடய வீட்டின்ேமலுள்ள ஏக்கத்தால்
நீ புறப்பட்டுப்ேபாக றதானால் ேபாகலாம்,
என் ெதய்வங்கைள ஏன் தருடிக்ெகாண்டு
ேபாக றாய்” என்று ேகட்டான். 31 யாக்ேகாபு
லாபானுக்கு மறுெமாழியாக: “உம்முைடய
மகள்கைளப் பலாத்காரமாகப் ப டித்து
ைவத்துக்ெகாள்வீர் என்று நான்
பயப்பட்டதாேல இப்படி வந்துவ ட்ேடன்.
32 ஆனாலும் யாரிடத்தல் உம்முைடய
ெதய்வங்கைளக் கண்டுபடிக்க றீேரா,
அவைன உயேராடு வ டேவண்டாம்;
உம்முைடய ெபாருட்கள் ஏதாவது
என்னிடத்தல் இருக்குமானால் நீர் அைத
நம்முைடய சேகாதரர்களுக்கு முன்பாகத்
ேதடிப்பார்த்து, அைத எடுத்துக்ெகாள்ளும்”
என்றான். ராேகல் அைவகைளத்
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தருடிக்ெகாண்டு வந்தது யாக்ேகாபுக்குத்
ெதரியாது. 33 அப்ெபாழுது லாபான்
யாக்ேகாபன் கூடாரத்தலும், ேலயாளின்
கூடாரத்தலும், இரண்டு ேவைலக்காரிகளின்
கூடாரத்தலும் ேதடிப் பார்த்தும் ஒன்றும்
கண்டுபடிக்கவல்ைல; பன்பு, ேலயாளின்
கூடாரத்ைதவ ட்டு ராேகலின் கூடாரத்த ற்குப்
ேபானான். 34 ராேகல் அந்தச் சைலகைள
எடுத்து, ஒட்டகச் ேசணத்தன்கீழ் ைவத்து,
அதன்ேமல் உட்கார்ந்தருந்தாள். லாபான்,
கூடாரம் முழுவதலும் ேதடிப்பார்த்தும்,
அைவகைளக் கண்டுபடிக்கவல்ைல.
35 அவள் தன் தகப்பைன ேநாக்க : “என்
ஆண்டவனாகய உமக்கு முன்பாக நான்
எழுந்தருக்காதைதக்குற த்துக் ேகாபப்பட
ேவண்டாம்; ெபண்களுக்குரிய வழிபாடு
எனக்கு உண்டாயருக்க றது” என்றாள்;
அப்படிேய அவன் அந்தச் சைலகைளத்
ேதடியும் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல.
36 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபுக்குக் ேகாபம்
எழும்ப , லாபாேனாடு வாக்குவாதம்ெசய்து:
“நீர் என்ைன இவ்வளவு தீவ ரமாகத்
ெதாடர்ந்துவர நான் ெசய்த தவறு என்ன?
நான் ெசய்த துேராகம் என்ன? 37 என்
தட்டுமுட்டுகைளெயல்லாம் ேதடிப்பார்த்தீேர;
உம்முைடய வீட்டுத் தட்டுமுட்டுகளில்
என்னத்ைதக் கண்டுபடித்தீர்? அைத
என்னுைடய சேகாதரர்களுக்கும் உம்முைடய
சேகாதரர்களுக்கும் முன்பாக இங்ேக
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ைவயும்; அவர்கள் எனக்கும் உமக்கும்
நயாயம் தீர்க்கட்டும். 38 இந்த இருபது
வருடகாலமாக நான் உம்மிடத்தல்
இருந்ேதன்; உம்முைடய ெசம்மறயாடுகளும்
ெவள்ளாடுகளும் சைன அழியவல்ைல;
உம்முைடய மந்ைதயன் கடாக்கைள
நான் சாப்ப டவல்ைல. 39 காயப்பட்டைத
நான் உம்மிடம் ெகாண்டுவராமல்,
அதற்காக நான் உத்த ரவாதம்ெசய்ேதன்;
பகலில் தருடப்பட்டைதயும், இரவல்
தருடப்பட்டைதயும் என் ைகயல் ேகட்டு
வாங்கனீர். 40 பகலிேல ெவயலும் இரவ ேல
குளிரும் என்ைனத் தாக்கயது; தூக்கம்
என் கண்களுக்குத் தூரமாயருந்தது;
இந்த வதமாகப் பாடுபட்ேடன். 41 இந்த
இருபது வருடகாலம் உம்முைடய வீட்டிேல
இருந்ேதன்; பதனான்கு வருடங்கள்
உம்முைடய இரண்டு மகள்களுக்காகவும்,
ஆறுவருடங்கள்உம்முைடயமந்ைதக்காகவும்
உம்மிடத்தல் ேவைலெசய்ேதன்; பத்துமுைற
என் சம்பளத்ைத மாற்றனீர். 42 என்
ப தாவன் ேதவனாகய ஆப ரகாமின்
ேதவனும் ஈசாக்கன் பயபக்த க்குரியவரும்
என்ேனாடு இல்லாவ ட்டால், நீர் இப்ெபாழுது
என்ைன ெவறுைமயாக அனுப்பவ ட்டிருப்பீர்;
ேதவன் என் சறுைமையயும் என் கடின
உைழப்ைபயும் பார்த்து, ேநற்று இரவு
உம்ைமக் கடிந்துெகாண்டார்” என்று
ெசான்னான்.
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லாபான் யாக்ேகாபு உடன்படிக்ைக
ெசய்துெகாள்ளுதல்

43 அப்ெபாழுது லாபான் யாக்ேகாபுக்குப்
மறுெமாழியாக: “இந்த மகள்கள் என்
மகள்கள், இந்தப் பள்ைளகள் என்
பள்ைளகள், இந்த மந்ைத என் மந்ைத; நீ
காண்கற அைனத்தும் என்னுைடயைவகள்;
என் மகள்களாகய இவர்கைளயும், இவர்கள்
ெபற்ற பள்ைளகைளயும் இன்று நான் என்ன
ெசய்யமுடியும்? 44 இப்ெபாழுதும் எனக்கும்
உனக்கும் சாட்ச யாயருப்பதற்காக, நீயும்
நானும் உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாள்ளலாம்”
என்றான். 45 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு
ஒரு கல்ைல எடுத்து, அைதத் தூணாக
நறுத்தனான். 46 பன்னும் யாக்ேகாபு
தன் சேகாதரர்கைளப் பார்த்து, “கற்கைளக்
குவயலாகச் ேசருங்கள்” என்றான்; அவர்கள்
கற்கைள எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, ஒரு
குவயலாக்க , அந்தக் குவயலின்ேமல்
உணவருந்தனார்கள். 47 லாபான் அதற்கு
ெஜகர்சகதூதா* என்று ெபயரிட்டான்;
யாக்ேகாபு அதற்குக் கலெயத் என்று
ெபயரிட்டான். 48 “இந்தக் குவயல்
இன்று எனக்கும் உனக்கும் சாட்ச என்று
லாபான் ெசான்னதால், அதன் ெபயர்
கலெயத் எனப்பட்டது. 49 அல்லாமலும்
அவன்: “நாம் ஒருவைர ஒருவர்

* அத்த யாயம் 31:47 31:47 சாட்ச யன்குவயல்
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வ ட்டுப்ப ரிந்தபன், நீ என் மகள்கைளத்
துன்பப்படுத்த , அவர்கைளயல்லாமல்
ேவறு ெபண்கைளத் தருமணம்ெசய்தால்,
ெயேகாவா எனக்கும் உனக்கும் நடுவல்
நன்று கண்காணிப்பாராக; 50 நம்முடேன
ஒருவரும் இல்ைல; பார், ேதவேன எனக்கும்
உனக்கும் சாட்ச ” என்று ெசான்னதால், அது
மிஸ்பா† என்னும் ெபயர்ெபற்றது. 51 ேமலும்
லாபான் யாக்ேகாைப ேநாக்க : “இேதா,
இந்தக் குவயைலயும் எனக்கும் உனக்கும்
நடுவல் நான் நறுத்தன தூைணயும் பார்.
52 தீங்குெசய்ய நான் இந்தக் குவயைலக்
கடந்து உன்னிடத்த ற்கு வராமலிருக்கவும்,
நீ இந்தக் குவயைலயும் இந்தத் தூைணயும்
கடந்து என்னிடத்த ற்கு வராமலிருக்கவும்
இந்தக் குவயலும் சாட்ச , இந்தத் தூணும்
சாட்ச . 53 ஆப ரகாமின் ேதவனும்
நாேகாரின் ேதவனும் அவர்கள் ப தாக்களின்
ேதவனுமாயருக்க றவர் நமக்கு நடுவல்
நன்று நயாயந்தீர்ப்பாராக” என்றான்.
அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன் தகப்பனாகய
ஈசாக்கன் பயபக்த க்குரியவர்ேமல்
ஆைணயட்டான். 54 பன்பு, யாக்ேகாபு
மைலயன்ேமல் பலிய ட்டு, ஆகாரம் சாப்ப டத்
தன் சேகாதரர்கைள அைழத்தான்; அப்படிேய
அவர்கள் சாப்ப ட்டு மைலய ேல இரவல்
தங்கனார்கள். 55 லாபான் அதகாைலயல்

† அத்த யாயம் 31:50 31:50 காவல்ேகாபுரம்
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எழுந்தருந்து, தன் மகன்கைளயும் தன்
மகள்கைளயும் முத்தம் ெசய்து, அவர்கைள
ஆசீர்வத த்தான். பன்பு லாபான் புறப்பட்டு,
தன்இடத்த ற்குத்தரும்ப ப்ேபானான்.

அத்த யாயம் 32
யாக்ேகாபு ஏசாைவச் சந்த க்க

ஆயத்தமாகுதல்
1 யாக்ேகாபு பயணம் ெசய்யும்ேபாது,

ேதவதூதர்கள் அவைன சந்த த்தார்கள்.
2 யாக்ேகாபு அவர்கைளக் கண்டேபாது: “இது
ேதவனுைடய பைட” என்று ெசால்லி, அந்த
இடத்த ற்குமகனாயீம்* என்றுெபயரிட்டான்.

3 பன்பு, யாக்ேகாபு ஏேதாமின்
எல்ைலயாகய ேசயீர் ேதசத்தலிருக்கற
தன் சேகாதரனாகய ஏசாவனிடம்
ேபாவதற்காக ஆட்கைள வரவைழத்து:
4 “நீங்கள் என் ஆண்டவனாகய ஏசாவனிடம்
ேபாய், நான் இதுவைர லாபானிடத்தல்
தங்கயருந்ேதன் என்றும், 5 எனக்கு
எருதுகளும், கழுைதகளும், ஆடுகளும்,
ேவைலக்காரரும், ேவைலக்காரிகளும்
உண்ெடன்றும், உம்முைடய கண்களில்
எனக்குத் தயவு கைடக்கத்தக்கதாக
ஆண்டவனாகய உமக்கு இைத
அறவக்கும்படி ஆட்கைள அனுப்ப ேனன்
என்றும் உம்முைடய தாசனாகய

* அத்த யாயம் 32:2 32:2 ேதவனுைடய ேசைன
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யாக்ேகாபு ெசால்லச்ெசான்னான்” என்று
ெசால்லுவதற்குக் கட்டைளெகாடுத்துத்
தனக்கு முன்பாக அவர்கைள அனுப்பனான்.
6 அந்த ஆட்கள் யாக்ேகாபனிடத்த ற்குத்
தரும்பவந்து: “நாங்கள் உம்முைடய
சேகாதரனாகய ஏசாவனிடத்த ற்குப்
ேபாய்வந்ேதாம்; அவரும் நானூறு
ேபேராடு உம்ைம எத ர்ெகாள்ள வருகறார்
என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு
மிகவும் பயந்து, கலக்கமைடந்து,
தன்னிடத்தலிருந்த மக்கைளயும்
ஆடுமாடுகைளயும் ஒட்டகங்கைளயும்
இரண்டு பகுதயாகப் ப ரித்து: 8 ஏசா ஒரு
பகுதையத் தாக்க அைத அழித்தாலும்,
மற்றப் பகுத தப்ப த்துக்ெகாள்ள முடியும்
என்றான். 9 பன்பு யாக்ேகாபு: “என்
தகப்பனாகய ஆப ரகாமின் ேதவனும்,
என் தகப்பனாகய ஈசாக்கன் ேதவனுமாக
இருக்க றவேர: உன் ேதசத்த ற்கும் உன்
இனத்தாரிடத்த ற்கும் தரும்ப ப்ேபா,
உனக்கு நன்ைம ெசய்ேவன் என்று
என்னுடன் ெசால்லியருக்க ற ெயேகாவாேவ,
10 அடிேயனுக்கு ேதவரீர் காண்பத்த எல்லா
தயவுக்கும் எல்லா உண்ைமக்கும் நான்
எவ்வளேவனும் தகுதயுள்ளவன்அல்ல, நான்
ேகாலும் ைகயுமாக இந்த ேயார்தாைனக்
கடந்துேபாேனன்; இப்ெபாழுது இவ்வ ரண்டு
பரிவாரங்கைளயும் உைடயவனாேனன்.
11 என் சேகாதரனாகய ஏசாவன்
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ைகக்கு என்ைனத் தப்புவயும், அவன்
வந்து என்ைனயும் பள்ைளகைளயும்
தாய்மார்கைளயும் தாக்குவான் என்று
அவனுக்கு நான் பயந்தருக்க ேறன்.
12 ேதவரீேரா: நான் உனக்கு
ெமய்யாகேவ நன்ைமெசய்து, உன்
சந்ததைய எண்ணிமுடியாத கடற்கைர
மணைலப்ேபால மிகவும் ெபருகச்
ெசய்ேவன் என்று ெசான்னீேர” என்றான்.
13 அன்று இரவு அவன் அங்ேக தங்க ,
தன்னிடம் உள்ளைவகளில் தன்
சேகாதரனாகய ஏசாவுக்கு ெவகுமதயாக,
14 இருநூறு ெவள்ளாடுகைளயும்,
இருபது ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும்,
இருநூறு ெசம்மறயாடுகைளயும்,
இருபது ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், 15 பால்
ெகாடுக்க ற முப்பது ஒட்டகங்கைளயும்,
அைவகளின் குட்டிகைளயும், நாற்பது
பசுக்கைளயும், பத்துக் காைளகைளயும்,
இருபது ெபண் கழுைதகைளயும், பத்துக்
கழுைதக்குட்டிகைளயும் ப ரித்ெதடுத்து,
16 ேவைலக்காரர்களிடம் ஒவ்ெவாரு
மந்ைதையத் தனித்தனியாக ஒப்பைடத்து,
நீங்கள் ஒவ்ெவாரு மந்ைதக்கும் முன்னும்
பன்னுமாக இடம்வ ட்டு எனக்கு முன்னாக
ஓட்டிக்ெகாண்டுெசல்லுங்கள்” என்று
தன் ேவைலக்காரர்களுக்குச் ெசால்லி,
17 முதலில் ேபாக றவைன ேநாக்க : “என்
சேகாதரனாகய ஏசா உனக்கு எத ர்ப்பட்டு:
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நீ யாருைடயவன்? எங்ேக ேபாக றாய்?
உனக்குமுன் ேபாக ற மந்ைத யாருைடயது?
என்று உன்ைனக் ேகட்டால், 18 நீ: இது
உமது அடியானாகய யாக்ேகாபுைடயது;
இது என் ஆண்டவனாகய ஏசாவுக்கு
அனுப்பப்படுக ற ெவகுமத ; இேதா, அவனும்
எங்களுக்குப் பன்ேன வருகறான் என்று
ெசால்” என்றான். 19 இரண்டாம் மூன்றாம்
ேவைலக்காரைனயும், மந்ைதகளின்
பன்னாேல ேபாக ற அைனவைரயும்
ேநாக்க : நீங்களும் ஏசாைவக் காணும்ேபாது,
இந்தவதமாகேவ அவனிடம் ெசால்லி,
20 “இேதா, உமது அடியானாகய யாக்ேகாபு
எங்களுக்குப் பன்ேன வருகறான் என்றும்
ெசால்லுங்கள் என்று கட்டைளய ட்டான்;
முன்ேன ெவகுமதைய அனுப்ப , அவைனச்
சாந்தப்படுத்தவ ட்டு, பன்பு அவனுைடய
முகத்ைதப் பார்ப்ேபன், அப்ெபாழுது
ஒருேவைள என்மீது தயவாயருப்பான்”
என்றான்.

யாக்ேகாபு ேதவேனாடு ேபாராடுதல்
21 அந்தப்படிேய ெவகுமத கள்

அவனுக்குமுன் ேபானது; அவேனா
அன்று இரவல் முகாமிேல தங்க ,
22 இரவல் எழுந்தருந்து, தன்னுைடய
இரண்டு மைனவகைளயும், இரண்டு
மறுமைனயாட்டிகைளயும், பத ெனாரு
மகன்கைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
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யாப்ேபாக்கு என்ற ஆற்ைற அதன்
ஆழமில்லாத பகுதயல் கடந்தான்.
23 அவர்கைளயும், தனக்கு உண்டான
அைனத்ைதயும் ஆற்ைறக்கடக்க ெசய்து,
அக்கைரப்படுத்தனான். 24 யாக்ேகாபு
தன்ைனத் தனிைமப்படுத்த க்ெகாண்டான்;
அப்ெபாழுது ஒரு மனிதன் ெபாழுது
வடியும்வைரஅவனுடன் ேபாராடி, 25அவைன
ேமற்ெகாள்ள முடியாதைதக்கண்டு,
அவனுைடய ெதாைடச்சந்ைதத் ெதாட்டார்;
அதனால் அவருடன் ேபாராடும்ேபாது
யாக்ேகாபன் ெதாைடச்சந்து சுளுக்கற்று.
26 அவர்: “என்ைனப் ேபாகவடு, ெபாழுது
வடிக றது என்றார். அதற்கு அவன்: “நீர்
என்ைன ஆசீர்வத த்தாெலாழிய உம்ைமப்
ேபாகவ டமாட்ேடன்” என்றான். 27 அவர்:
“உன் ெபயர் என்ன” என்று ேகட்டார்;
“யாக்ேகாபு” என்றான். 28 அப்ெபாழுது
அவர்: “உன் ெபயர் இனி யாக்ேகாபு
எனப்படாமல் இஸ்ரேவல்† எனப்படும்;
ேதவேனாடும் மனிதர்கேளாடும் ேபாராடி
ேமற்ெகாண்டாேய” என்றார். 29 அப்ெபாழுது
யாக்ேகாபு: “உம்முைடய நாமத்ைத எனக்கு
ெதரிவ க்கேவண்டும் என்று ேகட்டான்;
அதற்கு அவர்: “நீ என் நாமத்ைதக்
ேகட்பெதன்ன” என்று ெசால்லி, அங்ேக
அவைன ஆசீர்வத த்தார். 30 அப்ெபாழுது

† அத்த யாயம் 32:28 32:28 ேதவேனாடு ேபாராடினவன்
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யாக்ேகாபு: “நான் ேதவைன முகமுகமாகக்
கண்ேடன், உய ர் தப்ப ப் பைழத்ேதன்” என்று
ெசால்லி, அந்த இடத்த ற்குப் ெபனிேயல்‡

என்றுெபயரிட்டான். 31அவன்ெபனிேயைலக்
கடந்துேபாகும்ேபாது, சூரியன் உதயமானது;
அவனுைடய ெதாைட சுளுக்கயதாேல
ெநாண்டி ெநாண்டி நடந்தான். 32 அவர்
யாக்ேகாபுைடய ெதாைடச்சந்து நரம்ைபத்
ெதாட்டதால், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் இந்த
நாள்வைரக்கும் ெதாைடச்சந்து நரம்ைபச்
சாப்படுக றதல்ைல.

அத்த யாயம் 33
யாக்ேகாபு ஏசாைவச் சந்த த்தல்

1 யாக்ேகாபு தன் கண்கைள
ஏெறடுத்து, இேதா, ஏசாவும்
அவேனாடுகூட நானூறு மனிதர்களும்
வருகறைதக் கண்டு, பள்ைளகைள
ேலயாளிடத்தலும் ராேகலிடத்தலும்
இரண்டு மறுமைனயாட்டிகளிடத்தலும்
தனிக்குழுக்களாகப் ப ரித்துைவத்து,
2 மறுமைனயாட்டிகைளயும் அவர்களுைடய
பள்ைளகைளயும் முதலிலும், ேலயாைளயும்
அவளுைடய பள்ைளகைளயும் மத்தயலும்,
ராேகைலயும் ேயாேசப்ைபயும் கைடசயலும்
நறுத்த : 3 தான் அவர்களுக்கு முன்பாக
நடந்து ேபாய், ஏழுமுைற தைரவைரக்கும்

‡ அத்த யாயம் 32:30 32:30 ேதவனுைடயமுகம்
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குனிந்து வணங்க , தன் சேகாதரன்
அருகல் ேபானான். 4 அப்ெபாழுது ஏசா
எத ர்ெகாண்டு ஓடிவந்து, அவைனத் தழுவ ,
அவனுைடய கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு
முத்தம்ெசய்தான்; இருவரும் அழுதார்கள்.
5 அவன் தன் கண்கைள ஏெறடுத்து,
ெபண்கைளயும் பள்ைளகைளயும்
கண்டு: “உன்ேனாடிருக்க ற இவர்கள்
யார்?” என்றான். அதற்கு
அவன்: “ேதவன் உமது அடியானுக்கு
அருளின பள்ைளகள்” என்றான்.
6 அப்ெபாழுது மறுமைனயாட்டிகளும்
அவர்களுைடய பள்ைளகளும் ேசர்ந்துவந்து
வணங்கனார்கள். 7 ேலயாளும்
அவளுைடய பள்ைளகளும் ேசர்ந்துவந்து
வணங்கனார்கள்; பன்பு ேயாேசப்பும்
ராேகலும் ேசர்ந்துவந்து வணங்கனார்கள்.
8 அப்ெபாழுது ஏசா: “எனக்கு
எத ர்ெகாண்டுவந்த அந்த மந்ைதெயல்லாம்
எதற்கு என்றான். அதற்கு யாக்ேகாபு:
“என் ஆண்டவனுைடய கண்களில்
எனக்கு தயவு கைடப்பதற்காக” என்றான்.
9 அதற்கு ஏசா: “என் சேகாதரேன,
எனக்குப் ேபாதுமானது இருக்கறது;
உன்னுைடயைத நீேய ைவத்துக்ெகாள்”
என்றான். 10 அதற்கு யாக்ேகாபு: “அப்படி
அல்ல, உம்முைடய கண்களில் எனக்குத்
தயவுகைடத்தேதயானால்,என்ெவகுமதைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்; நீர் என்ேமல் ப ரியமானீர்,
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நான் உம்முைடய முகத்ைதக் கண்டது
ேதவனுைடய முகத்ைதக் கண்டதுேபால
இருக்க றது. 11 ேதவன் எனக்கு அநுக்க ரகம்
ெசய்தருக்க றார்; ேவண்டியெதல்லாம்
எனக்கு உண்டு; ஆைகயால் உமக்குக்
ெகாண்டுவரப்பட்ட என் காணிக்ைகைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்” என்று ெசால்லி, அவைன
வருந்த க் ேகட்டுக்ெகாண்டான்; அப்ெபாழுது
அவன் அைத ஏற்றுக்ெகாண்டான். 12 பன்பு
ஏசா: “நாம் புறப்பட்டுப்ேபாேவாம் வா,
நான் உனக்கு முன்ேன நடப்ேபன்”
என்றான். 13 அதற்கு யாக்ேகாபு:
“பள்ைளகள் இளவயதுள்ளவர்கள் என்றும்,
பால்ெகாடுக்கும் ஆடுமாடுகள் என்னிடத்தல்
இருக்க றது என்றும் என் ஆண்டவனுக்குத்
ெதரியும்; அைவகைள ஒரு நாளாவது
ேவகமாக ஓட்டினால், மந்ைதெயல்லாம்
இறந்துேபாகும். 14 என் ஆண்டவனாகய
நீர் உமது அடியானுக்கு முன்ேன ேபாம்;
நான் ேசயீருக்கு என் ஆண்டவனிடத்த ற்கு
வரும்வைரக்கும், எனக்குமுன் நடக்க ற
மந்ைதகளின் நைடக்கும் பள்ைளகளின்
நைடக்கும் ஏற்றபடி, ெமதுவாக அைவகைள
நடத்த க்ெகாண்டு வருக ேறன்” என்றான்.
15 அப்ெபாழுது ஏசா: “என்னிடத்தலிருக்கற
மனிதர்களில் சலைர நான் உன்னிடத்தல்
நறுத்தவ ட்டுப் ேபாகட்டுமா என்றான்.
அதற்கு அவன்: “அது எதற்கு, என்
ஆண்டவனுைடய கண்களில் எனக்கு
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தயவுகைடத்தால் மாத்த ரம் ேபாதும்”
என்றான். 16 அன்ைறத்தனம்
ஏசா தரும்ப த் தான் வந்த வழிேய
ேசயீருக்குப்ேபானான். 17 யாக்ேகாபு
சுக்ேகாத்த ற்குப் பயணம்ெசய்து, தனக்கு
ஒரு வீடு கட்டி, தன் மிருகஜீவன்களுக்குக்
கூடாரங்கைளப் ேபாட்டான்; அதனால் அந்த
இடத்த ற்குசுக்ேகாத்* என்றுெபயரிட்டான்.
யாக்ேகாபு சீேகமுக்குவந்தான்

18 யாக்ேகாபு பதான் அராமிலிருந்து
வந்தபன் கானான்ேதசத்தலிருக்கற சாேலம்
என்னும் சீேகமுைடய பட்டணத்தற்கு அருேக
ெசன்று கூடாரம்ேபாட்டான். 19 தான்
கூடாரம்ேபாட்ட நலத்ைதச் சீேகமின்
தகப்பனாகய ஏேமாரின் மகன்களிடம் 100
ெவள்ளிக்காசுக்கு வாங்க , 20 அங்ேக ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டி, அதற்கு ஏல்எல்ேலாேக
இஸ்ரேவல்† என்றுெபயரிட்டான்.

அத்த யாயம் 34
தீனாளும்சீேகமும்

1 ேலயாள் யாக்ேகாபுக்குப் ெபற்ற
மகளாகய தீனாள், ேதசத்துப் ெபண்கைளப்
பார்க்கப் புறப்பட்டாள். 2 அவைள
ஏவயனான ஏேமாரின் மகனும் அந்த
ேதசத்தன் இளவரசனுமாகய சீேகம்

* அத்த யாயம் 33:17 33:17 முகாம்கள் † அத்த யாயம்
33:20 33:20 ேதவன்இஸ்ரேவலின்ேதவன்
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என்பவன் கண்டு,அவைளக் ெகாண்டுேபாய்,
அவேளாடு உறவுெகாண்டு, அவைளத்
தீட்டுப்படுத்தனான். 3 அவனுைடய மனம்,
யாக்ேகாபன் மகளாகய தீனாள்ேமல்
பற்றுதலாயருந்தது; அவன் அந்தப்
ெபண்ைண ேநச த்து, அவளுைடய
மனதற்கு இன்பமாகப் ேபசனான்.
4 சீேகம் தன் தகப்பனாகய ஏேமாைர
ேநாக்க : “இந்தப் ெபண்ைண எனக்குத்
தருமணம் ெசய்துைவக்கேவண்டும்”
என்று ெசான்னான். 5 தன் மகளாகய
தீனாைள அவன் தீட்டுப்படுத்தனைத
யாக்ேகாபு ேகள்வப்பட்டேபாது, அவனுைடய
மகன்கள் அவனுைடய மந்ைதயனிடத்தல்
வயல்ெவளிய ேல இருந்தார்கள்;
அவர்கள் வரும்வைரக்கும் யாக்ேகாபு
ேபசாமலிருந்தான். 6 அந்தேநரத்தல்
சீேகமின் தகப்பனாகய ஏேமார் புறப்பட்டு,
யாக்ேகாேபாடு ேபசும்படி அவனிடத்த ற்கு
வந்தான். 7 யாக்ேகாபன் மகன்கள்
இந்தச் ெசய்தையக் ேகட்டவுடேன,
வயல்ெவளியலிருந்து வந்தார்கள். அவன்
யாக்ேகாபன் மகேளாடு உறவுெகாண்டு,
ெசய்யத்தகாத புத்த ெகட்ட காரியத்ைத
இஸ்ரேவலில் ெசய்ததனாேல, அந்த
மனிதர்கள் மனம்ெகாத த்து மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டார்கள். 8 ஏேமார்
அவர்கேளாடு ேபச : “என் மகனாகய
சீேகமின் மனது உங்கள் மகளின்ேமல்
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பற்றுதலாயருக்க றது; அவைள அவனுக்கு
மைனவயாகக் ெகாடுங்கள். 9 நீங்கள்
எங்கேளாடு சம்பந்தங்கலந்து, உங்கள்
மகள்கைள எங்களுக்குக் ெகாடுத்து,
எங்கள் மகள்கைள உங்களுக்குக் ெகாண்டு,
10 எங்கேளாடு குடியருங்கள்; ேதசம்
உங்களுக்கு முன்பாக இருக்க றது;
இதல் குடியருந்து, வயாபாரம்ெசய்து,
ெபாருள் சம்பாத த்து, அைதக்
ைகயாண்டுெகாண்டிருங்கள்” என்றான்.
11 சீேகமும், அவளுைடய தகப்பைனயும்,
சேகாதரர்கைளயும் ேநாக்க : “உங்களுைடய
கண்களில் எனக்கு தயவு கைடக்கேவண்டும்;
நீங்கள் என்னிடத்தல் எைதக் ேகட்டாலும்
தருக ேறன்; 12 ெபண்ணுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டியைவகைளயும்
ெவகுமத கைளயும் நீங்கள் எவ்வளவு
ேகட்டாலும், உங்கள் ெசாற்படி தருக ேறன்;
அந்தப் ெபண்ைண மாத்த ரம் எனக்கு
மைனவயாகக் ெகாடுக்கேவண்டும்”
என்றான். 13 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபன்
மகன்கள் தங்கள் சேகாதரியாக ய தீனாைள
சீேகம் என்பவன் தீட்டுப்படுத்தனதால்,
அவனுக்கும் அவனுைடய தகப்பனாகய
ஏேமாருக்கும் தந்த ரமான மறுெமாழியாக:
14 “வருத்தேசதனமில்லாத மனிதனுக்கு
நாங்கள் எங்களுைடய சேகாதரிையக்
ெகாடுக்கமுடியாது; அது எங்களுக்கு
அவமானமாயருக்கும். 15 நீங்களும்,
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உங்களுக்குள்ளிருக்கும் ஆண்மக்கள்
அைனவரும் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டு
எங்கைளப்ேபால் ஆவீர்களானால், நாங்கள்
சம்மத த்து, 16 உங்களுக்கு எங்கள்
மகள்கைளக் ெகாடுத்து, உங்கள் மகள்கைள
எங்களுக்குக் ெகாண்டு, உங்கேளாடு
குடியருந்து, ஒேர ஜனமாக இருப்ேபாம்.
17 வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்வதற்கு
சம்மத க்கவல்ைல என்றால், நாங்கள்
எங்களுைடய மகைள அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாய்வடுேவாம்” என்று ெசான்னார்கள்.
18அவர்களுைடயவார்த்ைதகள் ஏேமாருக்கும்
ஏேமாரின் மகனாகய சீேகமுக்கும்
நன்றாகத் ேதான்றயது. 19 அந்த வாலிபன்
யாக்ேகாபுைடய மகளின்ேமல் ப ரியம்
ைவத்தருந்ததால், அந்தக் காரியத்ைதச்
ெசய்ய அவன் தாமதம்ெசய்யவல்ைல.
அவன் தன் தகப்பன் வீட்டார்
அைனவருக்குள்ளும் ேமன்ைமயுள்ளவனாக
இருந்தான். 20 ஏேமாரும் அவனுைடய
மகன் சீேகமும் தங்கள் பட்டணத்து
வாசலில் வந்து, தங்கள் பட்டணத்து
மனிதர்களுடன் ேபச : 21 “இந்த மனிதர்
நம்முடன் சமாதானமாயருக்க றார்கள்;
ஆகேவ, அவர்கள் இந்தத் ேதசத்தல்
குடியருந்து, இத ேல வயாபாரம்
ெசய்யட்டும்; அவர்களும் குடியருக்க றதற்கு
ேதசம் வ சாலமாக இருக்க றது;
அவர்களுைடய மகள்கைள நமக்கு
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மைனவகளாகக் ெகாண்டு, நம்முைடய
மகள்கைள அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபாம்.
22 அந்த மனிதர் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டவர்களாயருக்க றது ேபால,
நம்மிலுள்ள ஆண்மக்கள் அைனவரும்
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டால், அவர்கள்
ஏகஜனமாக நம்ேமாடு குடியருக்கச்
சம்மத ப்பார்கள். 23 அவர்களுைடய
ஆடுமாடுகள், ெசாத்துக்கள், மிருகஜீவன்கள்
எல்லாம் நம்ைமச் ேசருமல்லவா?
அவர்களுக்குச் சம்மத ப்ேபாமானால்,
அவர்கள் நம்முடேனகுடியருப்பார்கள்” என்று
ெசான்னார்கள். 24 அப்ெபாழுது ஏேமாரின்
பட்டணத்து வாசலில் புறப்பட்டுவரும்
அைனவரும் அவனுைடய ெசால்ைலயும்,
அவனுைடய மகனாகய சீேகமின்
ெசால்ைலயும் ேகட்டு, அவனுைடய
பட்டணத்து வாசலில் புறப்பட்டுவரும்
ஆண்மக்கள் அைனவரும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டார்கள். 25 மூன்றாம் நாளில்
அவர்களுக்கு வலி அதகமானேபாது,
யாக்ேகாபன் மகன்களும் தீனாளின்
சேகாதரர்களுமான ச மிேயான் ேலவ
என்னும் இவ்வ ரண்டுேபரும் தன்தன்
பட்டயத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு,
துணிகரமாகப் பட்டணத்தன்ேமல்
பாய்ந்து, ஆண்மக்கள் அைனவைரயும்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 26 ஏேமாைரயும்,
அவனுைடய மகன் சீேகைமயும்
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பட்டயத்தால் ெகான்று, சீேகமின்
வீட்டிலிருந்த தீனாைள அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாய்வ ட்டார்கள். 27 ேமலும், யாக்ேகாபன்
மற்ற மகன்கள் ெவட்டப்பட்டவர்களிடத்தல்
வந்து, தங்கள் சேகாதரிைய
அவர்கள் தீட்டுப்படுத்தனதற்காகப்
பட்டணத்ைதக் ெகாள்ைளய ட்டு,
28 அவர்களுைடய ஆடுமாடுகைளயும்,
கழுைதகைளயும், பட்டணத்தலும்
வயல்ெவளியலும் இருந்தைவகள்
அைனத்ைதயும், 29 அவர்களுைடய எல்லாத்
தட்டுமுட்டுகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு,
அவர்களுைடய எல்லாக் குழந்ைதகைளயும்
ெபண்கைளயும் சைறப டித்து, வீட்டிலிருந்த
எல்லாவற்ைறயும் ெகாள்ைளய ட்டார்கள்.
30 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு ச மிேயாைனயும்
ேலவையயும் பார்த்து: “இந்த ேதசத்தல்
குடியருக்க ற கானானியரிடத்தலும்
ெபரிச யரிடத்தலும் என் வாசைனைய
நீங்கள் ெகடுத்ததனாேல என்ைனக்
கலங்கச்ெசய்தீர்கள்; நான் ெகாஞ்ச
ஜனமுள்ளவன்; அவர்கள் எனக்கு
வ ேராதமாக ஒன்றுேசர்ந்து, நானும்
என் குடும்பமும் அழியும்படி என்ைன
ெவட்டிப்ேபாடுவார்கேள” என்றான். 31அதற்கு
அவர்கள்: “எங்கள் சேகாதரிைய அவர்கள்
ஒரு ேவசையப்ேபால நடத்தலாேமா”
என்றார்கள்.
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அத்த யாயம் 35
யாக்ேகாபுெபத்ேதலுக்குத்தரும்பவருதல்

1 ேதவன் யாக்ேகாைப ேநாக்க : “நீ
எழுந்து ெபத்ேதலுக்குப் ேபாய், அங்ேக
குடியருந்து, நீஉன்சேகாதரனாகய ஏசாவன்
முகத்த ற்கு வலக ஓடிப்ேபாக றேபாது,
உனக்குக் காட்ச யளித்த ேதவனுக்கு அங்ேக
ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்கு” என்றார்.
2 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன் வீட்டாைரயும்
அவனுடன் இருந்த மற்ற அைனவைரயும்
ேநாக்க : “உங்களிடத்தல் இருக்க ற அந்நய
ெதய்வங்கைளவலக்க ப்ேபாட்டு,உங்கைளச்
சுத்தம்ெசய்துெகாண்டு, உங்கள் ஆைடகைள
மாற்றுங்கள்”. 3 நாம் எழுந்து ெபத்ேதலுக்குப்
ேபாேவாம் வாருங்கள்; எனக்கு ஆபத்து
ேநரிட்ட நாளில் என் வண்ணப்பத்த ற்கு
பதல் ெகாடுத்து, நான் நடந்த வழிய ேல
என்னுடன் இருந்த ேதவனுக்கு அங்ேக ஒரு
பலிபீடத்ைத உண்டாக்குேவன் என்றான்.
4 அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள் ைகயல்
இருந்த எல்லா அந்நய ெதய்வங்கைளயும்,
தங்கள் காதணிகைளயும் யாக்ேகாப டத்தல்
ெகாடுத்தார்கள்; யாக்ேகாபு அைவகைள
சீேகம் ஊர் அருேக இருந்த ஒரு கர்வாலி
மரத்தன்கீேழ புைதத்துப்ேபாட்டான். 5 பன்பு
பயணம் புறப்பட்டார்கள்; அவர்கைளச்
சுற்றலும் இருந்த பட்டணத்தார்களுக்கு
ேதவனாேல பயங்கரம் உண்டானதால்,



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 35:6 clxiii ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 35:11

அவர்கள் யாக்ேகாபன் மகன்கைளப்
பன்ெதாடரவல்ைல. 6 யாக்ேகாபும்
அவனுடன் இருந்த எல்லா மக்களும்
கானான் ேதசத்தலுள்ள ெபத்ேதல் என்னும்
லூஸுக்கு வந்தார்கள். 7அங்ேக அவன் ஒரு
பலிபீடத்ைதக்கட்டி, தன் சேகாதரனுைடய
முகத்த ற்குத் தப்ப ஓடிப்ேபானேபாது,
அங்ேக தனக்கு ேதவன் காட்ச யளித்ததால்,
அந்த இடத்த ற்கு ஏல்ெபத்ேதல்* என்று
ெபயரிட்டான். 8 ெரெபக்காளின் தாதயாகய
ெதெபாராள் இறந்து, ெபத்ேதலுக்குச்
சமீபமாயருந்த ஒரு கர்வாலி மரத்தன்கீழ்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டாள்; அதற்கு
அல்ேலான்பாகூத் என்னும் ெபயர்
உண்டானது.

9 யாக்ேகாபு பதான் அராமிலிருந்து
வந்தபன்பு ேதவன் அவனுக்கு மறுபடியும்
காட்ச யளித்து, அவைன ஆசீர்வத த்து:
10 “இப்ெபாழுது உன் ெபயர் யாக்ேகாபு,
இனி உன் ெபயர் யாக்ேகாபு எனப்படாமல்,
இஸ்ரேவல் என்று உனக்குப் ெபயராகும்
என்று ெசால்லி, அவனுக்கு இஸ்ரேவல்”
என்று ெபயரிட்டார். 11 பன்னும் ேதவன்
அவைனேநாக்க : “நான்சர்வவல்லைமயுள்ள
ேதவன், நீ பலுக ப் ெபருகுவாயாக; ஒரு
ேதசமும் பற்பல ேதசங்களின் மக்களும்
உன்னிலிருந்து உண்டாகும்; ராஜாக்களும்

* அத்த யாயம் 35:7 35:7ெபத்ேதலுைடய ேதவன்
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உன் சந்ததயல் ப றப்பார்கள். 12 நான்
ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் ெகாடுத்த
ேதசத்ைத உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்;
உனக்குப்பன் உன் சந்தத க்கும் இந்த
ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்” என்று ெசால்லி,
13 ேதவன்அவேனாடு ேபசனஇடத்தலிருந்து
அவைனவட்டு எழுந்தருளிப்ேபானார்.
14 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன்ேனாடு
அவர் ேபசன இடத்த ேல ஒரு கல்தூைண
நறுத்த , அதன்ேமல் பானபலிைய ஊற்ற ,
எண்ைணையயும் ஊற்றனான். 15 ேதவன்
தன்ேனாடு ேபசன அந்த இடத்த ற்கு
யாக்ேகாபு ெபத்ேதல்என்றுெபயரிட்டான்.

ராேகலின்மரணம்
16 பன்பு, ெபத்ேதைல வ ட்டுப் பயணம்

புறப்பட்டார்கள். எப்ப ராத்தாவுக்கு வர
இன்னும் ெகாஞ்சம் தூரமிருக்கும்ேபாது,
ராேகல் பள்ைளெபற்றாள்; ப ரசவத்தல்
அவளுக்குக் கடும்ேவதைன உண்டானது.
17அப்ேபாது மருத்துவச்ச அவைளப் பார்த்து:
“பயப்படாேத, இந்த முைறயும் மகைனப்
ெபறுவாய்” என்றாள். 18 மரணகாலத்தல்
அவளுைடய உய ர் ப ரியும்ேபாது,
அவள் அவனுக்கு ெபெனானி †என்று
ெபயரிட்டாள்; அவனுைடய தகப்பேனா,
அவனுக்கு ெபன்யமீன் என்று ெபயரிட்டான்.
19 ராேகல் இறந்து, ெபத்லேகம் என்னும்

† அத்த யாயம் 35:18 35:18துக்கத்தன்மகன்
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எப்ப ராத்தா ஊருக்குப் ேபாக ற வழிய ேல
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டாள். 20 அவளுைடய
கல்லைறயன்ேமல் யாக்ேகாபு ஒரு தூைண
நறுத்தனான்; அதுேவ இந்த நாள்வைரக்கும்
இருக்க ற ராேகலுைடய கல்லைறயன்
தூண். 21 இஸ்ரேவல் பயணம்ெசய்து, ஏேதர்
என்கற ேகாபுரத்த ற்கு அப்புறத்தல் கூடாரம்
ேபாட்டான். 22 இஸ்ரேவல் அந்தத் ேதசத்தல்
தங்க க் குடியருக்கும்ேபாது, ரூபன் ேபாய்,
தன் தகப்பனுைடய மறுமைனயாட்டியாகய
பல்காேளாடு உறவுெகாண்டான்; அைத
இஸ்ரேவல் ேகள்வப்பட்டான். 23யாக்ேகாபன்
மகன்கள் பன்னிரண்டுேபர். யாக்ேகாபன்
மூத்தமகனாகய ரூபன், ச மிேயான்,
ேலவ , யூதா, இசக்கார், ெசபுேலான்
என்பவர்கள் ேலயாள் ெபற்ற மகன்கள்.
24 ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன் என்பவர்கள்
ராேகல் ெபற்ற மகன்கள். 25 தாண்,
நப்தலி என்பவர்கள் ராேகலுைடய
பணிவைடக்காரியாக ய பல்காள் ெபற்ற
மகன்கள். 26 காத், ஆேசர் என்பவர்கள்
ேலயாளின் பணிவைடக்காரியாக ய
சல்பாள் ெபற்ற மகன்கள்; இவர்கேள
யாக்ேகாபுக்குப் பதான் அராமிேல ப றந்த
மகன்கள்.
ஈசாக்கன்மரணம்

27 பன்பு, யாக்ேகாபு அர்பாவன்
ஊராகய மம்ேரக்கு தன் தகப்பனாகய
ஈசாக்கனிடத்தல்வந்தான்;அதுஆப ரகாமும்
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ஈசாக்கும் தங்கயருந்த எப ேரான் என்னும்
ஊர். 28 ஈசாக்கு வயது முத ர்ந்தவனும்
பூரண ஆயுசுமுள்ளவனாக , 180 வருடங்கள்
உய ேராடிருந்து, 29உய ர்ப ரிந்து இறந்து, தன்
ஜனத்தாேராடு ேசர்க்கப்பட்டான். அவனுைடய
மகன்களாகய ஏசாவும் யாக்ேகாபும் அவைன
அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 36
ஏசாவன்சந்தத 1 நாளா 1:35-37.

1 ஏேதாமியரின் தகப்பனாகய ஏசாவன்
வம்சவரலாறு: 2 ஏசா கானான் ேதசத்துப்
ெபண்களில் ஏத்தயனான ஏேலானின்
மகளாகய ஆதாைளயும், ஏவயனாகய
ச ப ேயானின் மகளும் ஆனாகன்
மகளுமாகய அேகாலிபாமாைளயும்,
3 இஸ்மேவலின் மகளும் ெநபாேயாத்தன்
சேகாதரியுமாக ய பஸ்மாத்ைதயும்
தருமணம் ெசய்தருந்தான். 4 ஆதாள்
ஏசாவுக்கு எலிப்பாைசப் ெபற்ெறடுத்தாள்;
பஸ்மாத்து ெரகுேவைலப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
5அேகாலிபாமாள்எயூைஷயும்,யாலாைமயும்,
ேகாராைகயும் ெபற்ெறடுத்தாள்; இவர்கேள
ஏசாவுக்குக் கானான் ேதசத்த ேல
ப றந்த மகன்கள். 6 ஏசா தன்னுைடய
மைனவகைளயும், மகன்கைளயும்,
மகள்கைளயும், வீட்டிலுள்ள அைனவைரயும்,
ஆடுமாடுகைளயும், மற்ற உய ரினங்கள்
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அைனத்ைதயும், தான் கானான் ேதசத்த ேல
சம்பாத த்த ெசாத்து முழுவைதயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, தன் சேகாதரனாகய
யாக்ேகாைபவ ட்டுப் ப ரிந்து ேவறு
ேதசத்த ற்குப் ேபானான். 7 அவர்களுைடய
சம்பத்து அதகமாக இருந்ததால் அவர்கள்
ஒன்றாக இைணந்து குடியருக்க
முடியாமற்ேபானது; அவர்களுைடய
மந்ைதகளின் காரணமாக அவர்கள்
தங்கயருந்த பூமி அவர்கைளத் தாங்க
முடியாததாயருந்தது. 8 ஆதலால் ஏசா
ேசயீர்மைலயல் குடிேயறனான்; ஏசாவுக்கு
ஏேதாம் என்றும் ெபயர். 9 ேசயீர்மைலயல்
இருக்கறஏேதாமியர்களுைடயதகப்பனாகய
ஏசாவன் சந்தத களும், 10 ஏசாவன்
மகன்களுைடய ெபயர்களாவன: ஏசாவன்
மைனவயாகய ஆதாளுைடய மகனுக்கு
எலிப்பாஸ் என்று ெபயர்; ஏசாவன்
மைனவயாகய பஸ்மாத்துைடய மகனுக்கு
ெரகுேவல் என்று ெபயர். 11 எலிப்பாசன்
மகன்கள் ேதமான், ஓமார், ெசப்ேபா,
கத்தாம், ேகனாஸ் என்பவர்கள். 12 த ம்னாள்
ஏசாவன் மகனாகய எலிப்பாசுக்கு
மறுமைனயாட்டியாயருந்து, எலீப்பாசுக்கு
அமேலக்ைகப் ெபற்ெறடுத்தாள்;
இவர்கேள ஏசாவன் மைனவயாகய
ஆதாளுைடய மகன்கள். 13 ெரகுேவலுைடய
மகன்கள், நகாத், ெசராகு, சம்மா, மீசா
என்பவர்கள்; இவர்கேள ஏசாவன்
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மைனவயாகய பஸ்மாத்தன் மகன்கள்.
14 ச ப ேயானின் மகளும் ஆனாகன்
மகளுமான அேகாலிபாமாள் என்கற
ஏசாவன் மைனவ எயூஷ், யாலாம், ேகாராகு
என்னும் மகன்கைளயும் ஏசாவுக்குப்
ெபற்ெறடுத்தாள். 15 ஏசாவன் மகன்களில்
ேதான்றய ப ரபுக்களாவன: ஏசாவுக்கு மூத்த
மகனாகய எலிப்பாசுைடய மகன்களில்
ேதமான் ப ரபு, ஓமார் ப ரபு, ெசப்ேபா ப ரபு,
ேகனாஸ் ப ரபு, 16 ேகாராகு ப ரபு, கத்தாம்
ப ரபு,அமேலக்கு ப ரபு என்பவர்கள்;இவர்கள்
ஏேதாம் ேதசத்தல் எலிப்பாசன் சந்ததயும்
ஆதாளின் மகன்களுமாயருந்த ப ரபுக்கள்.
17 ஏசாவன் மகனாகய ெரகுேவலின்
மகன்களில் நகாத் ப ரபு, ெசராகு ப ரபு, சம்மா
ப ரபு, மீசா ப ரபு என்பவர்கள்; இவர்கள்
ஏேதாம் ேதசத்தல் ெரகுேவலின் சந்ததயும்
ஏசாவன் மைனவயாகய பஸ்மாத்தன்
மகன்களுமாயருந்த ப ரபுக்கள். 18 ஏசாவன்
மைனவயாகயஅேகாலிபாமாளின்மகன்கள்
எயூஷ் ப ரபு, யாலாம் ப ரபு, ேகாராகு
ப ரபு என்பவர்கள்; இவர்கள் ஆனாகன்
மகளும் ஏசாவுைடய மைனவயுமாகய
அேகாலிபாமாளின் சந்ததயாயருந்த
ப ரபுக்கள். 19 இவர்கேள ஏேதாம் என்னும்
ஏசாவன்சந்தத ;இவர்கேளஅவர்களிலிருந்த
ப ரபுக்கள்.

20அந்த ேதசத்தன்குடிகளாகயஓரியனான
ேசயீரின் மகன்கள் ேலாத்தான், ேசாபால்,
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ச ப ேயான், ஆனாகு, 21 த ேஷான், ஏத்ேசர்,
தஷான் என்பவர்கள்; இவர்கேள ஏேதாம்
ேதசத்தல் ேசயீரின் மகன்களுமாகய
ஓரியர்களுைடய சந்ததயாயருந்த
ப ரபுக்கள். 22ேலாத்தானுைடய மகன்கள்ஓரி,
ஏமாம் என்பவர்கள்; ேலாத்தானின் சேகாதரி
த ம்னாள் என்பவள். 23 ேசாபாலின் மகன்கள்
அல்வான்,மானகாத்,ஏபால்,ெசப்ேபா,ஓனாம்
என்பவர்கள். 24ச ப ேயானின்மகன்கள்அயா,
ஆனாகு என்பவர்கள்; வனாந்த ரத்த ேல
தன் தகப்பனாகய சீெபேயானின்
கழுைதகைள ேமய்க்கும்ேபாது, சூடான
தண்ணிைரக் கண்டுபடித்த ஆனாகு
இவன்தான். 25 ஆனாகன் பள்ைளகள்
த ேஷான், அேகாலிபாமாள் என்பவர்கள்;
இந்த அேகாலிபாமாள் ஆனாகன் மகள்.
26 த ேஷானுைடய மகன்கள் எம்தான்,
எஸ்பான், இத்தரான், ெகரான் என்பவர்கள்.
27ஏத்ேசருைடய மகன்கள் பல்கான், சகவான்,
அக்கான் என்பவர்கள். 28 தஷானுைடய
மகன்கள் ஊத்ஸ், அரான் என்பவர்கள்.
29ஓரியரின் சந்ததயல் ேதான்றய ப ரபுக்கள்
ேலாத்தான் ப ரபு, ேசாபால் ப ரபு, ச ப ேயான்
ப ரபு,ஆனாகுப ரபு, 30த ேஷான்ப ரபு, ஏத்ேசர்
ப ரபு, தஷான் ப ரபு என்பவர்கள்; இவர்கேள
ேசயீர்ேதசத்த ேலதங்கள்தங்கள்இடங்களில்
இருந்தஓரியர் சந்ததயானப ரபுக்கள்.

ஏேதாமின் ராஜாக்கள்
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31 இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்ேமல் ராஜாக்கள்
அரசாளுகறதற்கு முன்ேன, ஏேதாம்
ேதசத்த ேல ஆண்ட ராஜாக்களாவன:
32 ேபேயாருைடய மகனாகய ேபலா
ஏேதாமிேல ஆட்ச ெசய்தான்; அவனுைடய
பட்டணத்தற்குத் தன்காபா என்று
ெபயர். 33 ேபலா இறந்தபன், ேபாஸ்றா
பட்டணத்தானாகய ேசராகுைடய மகனாகய
ேயாபாப் அவனுைடய பட்டத்த ற்கு வந்தான்.
34 ேயாபாப் இறந்தபன், ேதமானிய
ேதசத்தானாகய ஊஷாம் அவனுைடய
பட்டத்த ற்குவந்தான். 35ஊஷாம்இறந்தபன்,
ேமாவாபன் நாட்டிேல மீதயானியர்கைள
முறயடித்த ேபதாதன் மகனாகய ஆதாத்
அவனுைடய பட்டத்த ற்கு வந்தான்;
அவனுைடய பட்டணத்தற்கு ஆவீத் என்று
ெபயர். 36 ஆதாத் இறந்தபன், மஸ்ேரக்கா
ஊரானாகய சம்லா அவனுைடய பட்டத்த ற்கு
வந்தான். 37 சம்லா இறந்தபன், அங்ேக
இருக்க ற நத க்குச் சமீபமான ெரெகாேபாத்
என்னும் ஊரானாகய சவுல் அவனுைடய
பட்டத்த ற்கு வந்தான். 38 சவுல் இறந்தபன்,
அக்ேபாருைடய மகனாகய பாகால்கானான்
அவனுைடய பட்டத்த ற்கு வந்தான்.
39அக்ேபாருைடயமகனாகயபாகால்கானான்
இறந்தபன், ஆதார் அவனுைடய பட்டத்த ற்கு
வந்தான். அவனுைடய பட்டணத்தற்குப் பாகு
என்று ெபயர்; அவனுைடய மைனவயன்
ெபயர் ெமேகதேபல்; அவள் மத்ேரத்துைடய
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மகளும் ேமசகாவன் மகளுமாக இருந்தாள்.
40 தங்கள் பற்பல வம்சங்களின்படிேயயும்,
குடியருப்புகளின்படிேயயும்,ெபயர்களின்படிேயயும்
ஏசாவன் சந்ததயல் ேதான்றய
ப ரபுக்களுைடய ெபயர்களாவன: த ம்னா
ப ரபு, அல்வா ப ரபு, எேதத் ப ரபு,
41 அேகாலிபாமா ப ரபு, ஏலா ப ரபு, ப ேனான்
ப ரபு, 42 ேகனாஸ் ப ரபு, ேதமான் ப ரபு,
மிப்சார் ப ரபு, 43 மக்த ேயல் ப ரபு, ஈராம் ப ரபு;
இவர்கேள தங்கள் ெசாந்தமான ேதசத்த ேல
பற்பல இடங்களில் குடியருந்த ஏேதாம்
சந்தத ப் ப ரபுக்கள்; இந்த ஏேதாமியருக்குத்
தகப்பன்ஏசா.

அத்த யாயம் 37
ேயாேசப்பு கண்டகனவுகள்

1 யாக்ேகாபு தன் தகப்பன் தங்கயருந்த
கானான் ேதசத்த ேல குடியருந்தான்.
2 யாக்ேகாபுைடய சந்ததயன் வரலாறு:
ேயாேசப்பு பத ேனழு வயத ேல
தன் சேகாதரர்களுடேன ஆடுகைள
ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்; அந்த
இைளஞன் பல்காள் சல்பாள் என்னும்
தன் தகப்பனுைடய மறுமைனயாட்டிகளின்
மகன்கேளாடு இருந்து, அவர்களுைடய
துன்மார்க்கத்ைதத் தன் தகப்பனுக்குச்
ெசால்லிவருவான். 3 இஸ்ரேவலின்
முத ர்வயத ேல ேயாேசப்பு தனக்குப்
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ப றந்ததனால், இஸ்ரேவல் தன் மகன்கள்
எல்ேலாைரயும்வ ட அவைன அதகமாக
ேநச த்து, அவனுக்குப் பலவர்ண அங்கையச்
ெசய்வத்தான். 4 அவனுைடய சேகாதரர்கள்
எல்ேலாைரயும்வ ட அவைனத் தங்கள்
தகப்பன் அதகமாக ேநச க்க றைத
அவனுைடய சேகாதரர்கள் கண்டேபாது,
அவேனாடு ஆதரவாகப் ேபசாமல் அவைனப்
பைகத்தார்கள். 5 ேயாேசப்பு ஒரு கனவு
கண்டு, அைதத் தன் சேகாதரர்களுக்குத்
ெதரிவ த்தான்; அதனால் அவைன இன்னும்
அதகமாகப் பைகத்தார்கள். 6 அவன்
அவர்கைள ேநாக்க : “நான் கண்ட கனைவக்
ேகளுங்கள்: 7 நாம் வயலில் அறுத்த
அரிகைளக் கட்டிக்ெகாண்டிருந்ேதாம்;
அப்ெபாழுது என்னுைடய அரிக்கட்டு
ந மிர்ந்தருந்தது; உங்களுைடய
அரிக்கட்டுகள் என் அரிக்கட்ைடச்
சுற்ற வணங்க நன்றது” என்றான்.
8 அப்ெபாழுது அவனுைடய சேகாதரர்கள்
அவைனப் பார்த்து: “நீ எங்கள்ேமல்
ஆளுைக ெசய்வாேயா? நீ எங்கைள
ஆளப்ேபாக றாேயா”? என்று ெசால்லி,
அவைன அவனுைடய கனவுகளினாலும்,
அவனுைடய வார்த்ைதகளினாலும் இன்னும்
அதகமாகப் பைகத்தார்கள். 9 அவன்
ேவெறாரு கனவு கண்டு, தன் சேகாதரர்கைள
ேநாக்க : “நான் இன்னும் ஒரு கனைவக்
கண்ேடன்; சூரியனும் சந்த ரனும் பதெனாரு
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நட்சத்த ரங்களும் என்ைன வணங்கனது”
என்றான். 10 இைத அவன் தன்னுைடய
தகப்பனுக்கும், சேகாதரர்களுக்கும்
ெசான்னேபாது, அவனுைடய தகப்பன்
அவைனப் பார்த்து: “நீ கண்ட இந்தக்
கனவு என்ன? நானும் உன்னுைடய
தாயாரும், சேகாதரர்களும் தைரவைரக்கும்
குனிந்து உன்ைன வணங்கவருேவாேமா”
என்று அவைனக் கடிந்துெகாண்டான்.
11 அவனுைடய சேகாதரர்கள் அவன்ேமல்
ெபாறாைமெகாண்டார்கள்; அவனுைடய
தகப்பேனா அவன் ெசான்னைத மனத ேல
ைவத்துக்ெகாண்டான்.

ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களால்
வற்கப்படுதல்

12 பன்பு, அவனுைடய சேகாதரர்கள்
சீேகமிேல தங்கள் தகப்பனுைடய ஆடுகைள
ேமய்க்கப் ேபானார்கள். 13 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைப ேநாக்க : “உன்
சேகாதரர்கள் சீேகமிேல ஆடுகைள
ேமய்க்க றார்கள் அல்லவா? உன்ைன
அவர்களிடத்த ற்கு அனுப்பப் ேபாக ேறன்,
வா” என்றான். அவன்: “இேதா, ேபாக ேறன்”
என்றான். 14 அப்ெபாழுது அவன்: “நீ ேபாய்,
உன் சேகாதரர்கள் எப்படி இருக்க றார்கள்
என்றும், ஆடுகள் எப்படி இருக்க றது
என்றும் பார்த்து, எனக்கு மறுெசய்த
ெகாண்டுவா என்று அவனுக்குச் ெசால்லி,
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எப ேரான் பள்ளத்தாக்க ேலஇருந்துஅவைன
அனுப்பனான்; அந்தப்படிேய அவன்
சீேகமுக்குப் ேபானான். 15 அப்ெபாழுது ஒரு
மனிதன் அவன் ெவளிய ேல அைலந்து
த ரிவைதக் கண்டு, “என்ன ேதடுகறாய்”?
என்றுஅவைனக் ேகட்டான். 16அதற்குஅவன்:
“என்சேகாதரர்கைளத்ேதடுக ேறன்,அவர்கள்
எங்ேக ஆடு ேமய்க்க றார்கள், ெசால்லும்”
என்றான். 17 அந்த மனிதன்: “அவர்கள்
இந்த இடத்தலிருந்து ேபாய்வ ட்டார்கள்,
ேதாத்தானுக்குப் ேபாேவாம் என்று
அவர்கள் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்” என்றான்;
அப்ெபாழுதுேயாேசப்புதன்சேகாதரர்கைளத்
ெதாடர்ந்துேபாய், அவர்கைளத்
ேதாத்தானிேல கண்டுபடித்தான்.
18 அவன் தூரத்தல் வருவைத அவர்கள்
கண்டு, அவன் தங்களுக்கு அருகல்
வருவதற்குமுன்ேன, அவைனக்
ெகாைலெசய்யும்படி சத ேயாசைனெசய்து,
19 ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்க : “இேதா,
கனவுகாண்கறவன் வருகறான், 20 நாம்
அவைனக் ெகான்று, இந்தக் குழிகள்
ஒன்ற ேல அவைனப் ேபாட்டு, ஒரு
ெகாடியமிருகம் அவைனக் ெகான்றது என்று
ெசால்லுேவாம் வாருங்கள்; அவனுைடய
கனவுகள் எப்படி நைறேவறுெமன்று
பார்ப்ேபாம்” என்றார்கள். 21 ரூபன்
அைதக்ேகட்டு, அவைன அவர்களுைடய
ைகக்குத் தப்புவ த்து, அவைன



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 37:22 clxxvஆதயாகமம்அத்தயாயம் 37:27

அவனுைடய தகப்பனிடத்த ற்குத் தரும்பவும்
ெகாண்டுேபாக மனதுள்ளவனாக ,
22 அவர்கைள ேநாக்க : “அவைனக்
ெகால்லேவண்டாம், நீங்கள் இரத்தம்
ச ந்தக்கூடாது; நீங்கள் அவன்ேமல்
ைககைள ைவக்காமல், அவைன
வனாந்த ரத்தலுள்ள இந்தக் குழிய ேல
ேபாட்டுவடுங்கள்” என்று ெசால்லி, இந்த
வதமாக ரூபன் அவைன அவர்களிடமிருந்து
தப்புவத்தான். 23 ேயாேசப்பு தன்
சேகாதரர்களிடத்தல்ேசர்ந்தேபாதுேயாேசப்பு
அணிந்துெகாண்டிருந்தபலவர்ணஅங்கைய
அவர்கள் கழற்ற , 24அவைனத்தூக்க ,அந்தக்
குழிய ேலேபாட்டார்கள்;அதுதண்ணீரில்லாத
ெவறுங்குழியாயருந்தது. 25 பன்பு, அவர்கள்
சாப்படுவதற்காகஉட்கார்ந்தார்கள்;அவர்கள்
தங்கள் கண்கைள ஏெறடுக்கும்ேபாது,
இேதா, கீேலயாத்தலிருந்து வருகற
இஸ்மேவலருைடயகூட்டத்ைதக்கண்டார்கள்;
அவர்கள் எக ப்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகும்படி
கந்தவர்க்கங்கைளயும் ப சன்ைதலத்ைதயும்
ெவள்ைளப்ேபாளத்ைதயும் ஒட்டகங்கள்ேமல்
ஏற்ற க்ெகாண்டுவந்தார்கள். 26 அப்ெபாழுது
யூதா தன் சேகாதரர்கைள ேநாக்க : “நாம்
நம்முைடய சேகாதரைனக் ெகான்று,
அவனுைடய இரத்தத்ைத மைறப்பதனால்
லாபம் என்ன? 27 அவைன இந்த
இஸ்மேவலருக்கு வற்றுப்ேபாடுேவாம்
வாருங்கள்; நமது ைக அவன்ேமல்



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 37:28clxxviஆதயாகமம்அத்தயாயம் 37:33

படாமலிருப்பதாக; அவன் நம்முைடய
சேகாதரனும் நம்முைடய சரீரமாக
இருக்க றாேன” என்றான். அவனுைடய
சேகாதரர்கள் அவன் ெசால்லுக்கு
சம்மத த்தார்கள். 28 அந்த வயாபாரிகளான
மீதயானியர் கடந்துேபாக றேபாது, அவர்கள்
ேயாேசப்ைப அந்தக் குழியலிருந்து
தூக்கெயடுத்து, அவைன இஸ்மேவலர்
ைகயல் இருபது ெவள்ளிக்காசுக்கு*
வற்றுப்ேபாட்டார்கள். அவர்கள் ேயாேசப்ைப
எக ப்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
29 பன்பு, ரூபன் அந்தக் குழியனிடத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபானேபாது, ேயாேசப்பு
குழியல் இல்ைலெயன்று கண்டு, தன்
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு, 30 தன்
சேகாதரரிடத்த ற்குத் தரும்ப வந்து:
“இைளஞன் இல்ைலேய, ஐேயா, நான்
எங்ேக ேபாேவன் என்றான். 31 அவர்கள்
ேயாேசப்பன் அங்கைய எடுத்து, ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ அடித்து, அந்த
அங்கைய இரத்தத்த ேல நைனத்து,
32அைதத்தங்கள்தகப்பனிடத்த ற்குஅனுப்ப :
“இைத நாங்கள் கண்ெடடுத்ேதாம், இது
உம்முைடய மகனின் அங்க ேயா, அல்லேவா,
பாரும்” என்று ெசால்லச்ெசான்னார்கள்.
33 யாக்ேகாபு அைதக் கண்டு, “இது
என் மகனுைடய அங்கதான், ஒரு

* அத்த யாயம் 37:28 37:28 20 ெவள்ளி அடிைமயன்
வைலயாகும்
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ெகாடியமிருகம்அவைனக்ெகான்றுேபாட்டது,
ேயாேசப்பு க ழிக்கப்பட்டுப் ேபானான்”
என்று புலம்ப , 34 தன் ஆைடகைளக்
க ழித்து, தன் இடுப்பல் சணல் ஆைடையக்
கட்டிக்ெகாண்டு, அேநகநாட்கள் தன்
மகனுக்காகத் துக்க த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
35 அவனுைடய மகன்கள், மகள்கள்
எல்ேலாரும் அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல
வந்து நன்றார்கள்; ஆனாலும் அவன்
ஆறுதலுக்கு இடம்ெகாடாமல், “நான்
துக்கத்ேதாடு என் மகனிடத்த ற்கு
பாதாளத்தல் இறங்குேவன்” என்றான்.
இந்த வதமாக அவனுைடய தகப்பன்
அவனுக்காக அழுதுெகாண்டிருந்தான்.
36 அந்த மீதயானியர்கள் ேயாேசப்ைப
எக ப்த ேல பார்ேவானின் அதகாரியும்
ெமய்க்காப்பாளர்களுக்கு தைலவனுமாகய
ேபாத்த பார் என்பவனிடத்தல்வற்றார்கள்.

அத்த யாயம் 38
யூதாவும்தாமாரும்

1அக்காலத்த ேல யூதா தன் சேகாதரர்கைள
வ ட்டு, அதுல்லாம்ஊரானாகய ஈரா என்னும்
ஒரு மனிதனிடத்தல் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான்.
2 அங்ேக யூதா, சூவா என்னும் ேபருள்ள
ஒரு கானானியனுைடய மகைளக் கண்டு,
அவைளத் தருமணம்ெசய்து, அவேளாடு
உறவுெகாண்டான். 3 அவள் கர்ப்பவதயாக
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ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்; அவனுக்கு
ஏர் என்று ெபயரிட்டான். 4 அவள் மறுபடியும்
கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப் ெபற்று,
அவனுக்கு ஓனான் என்று ெபயரிட்டாள்.
5 அவள் மறுபடியும் கர்ப்பவதயாக ஒரு
மகைனப் ெபற்று, அவனுக்கு ேசலா
என்று ெபயரிட்டாள்; அவள் இவைனப்
ெபறுகறேபாது, அவன் ெகசீப ேல
இருந்தான். 6 யூதா தன் மூத்த மகனாகய
ஏர் என்பவனுக்குத் தாமார் என்னும்
ெபயருள்ள ஒரு ெபண்ைணத் தருமணம்
ெசய்துைவத்தான். 7 யூதாவன் மூத்த
மகனாகய ஏர் என்பவன் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப்ெபால்லாதவனாகஇருந்ததால்,
ெயேகாவா அவைன அழித்துப்ேபாட்டார்.
8 அப்ெபாழுது யூதா ஓனாைன ேநாக்க : “நீ
உன் அண்ணன் மைனவையச் ேசர்ந்து,
அவளுக்கு ைமத்துனனுக்குரிய கடைமையச்
ெசய்து, உன் அண்ணனுக்கு சந்ததைய
உண்டாக்கு” என்றான். 9 அந்த சந்தத
தன் சந்ததயாக இருக்காெதன்று ஓனான்
அறந்ததால், அவன் தன் அண்ணனுைடய
மைனவையச் ேசரும்ேபாது, தன்
அண்ணனுக்கு சந்தத உண்டாகாதபடித் தன்
வந்ைதத் தைரய ேல வழவ ட்டான். 10அவன்
ெசய்தது ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குப்
ெபால்லாததாக இருந்ததனால், அவைனயும்
அவர் அழித்துப்ேபாட்டார். 11 அப்ெபாழுது
யூதா, தன் மகனாகய ேசலாவும் அவனுைடய
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சேகாதரர்கள் இறந்ததுேபால இறப்பான்
என்று பயந்து, தன் மருமகளாகய
தாமாைர ேநாக்க : “என் மகனாகய ேசலா
ெபரியவனாகும்வைரக்கும், நீ உன் தகப்பன்
வீட்டில் வதைவயாகத் தங்கயரு” என்று
ெசான்னான்; அதன்படிேய தாமார் ேபாய்த்
தன்தகப்பனுைடயவீட்டிேலதங்கயருந்தாள்.
12 அேநகநாட்கள் ெசன்றபன், சூவாவன்
மகளாகய யூதாவன் மைனவ இறந்தாள்.
யூதாவனுைடய துக்கம் ஆறனபன், அவன்
அதுல்லாம் ஊரானாகய தன் ச ேநக தன்
ஈராவுடேன தம்னாவ ேல தன் ஆடுகைள
மய ர்க் கத்தரிக்க றவர்களிடத்த ற்குப்
ேபானான். 13 அப்ெபாழுது: “உன் மாமனார்
தம்முைடய ஆடுகைள மய ர்க்கத்தரிக்கத்
த ம்னாவுக்குப் ேபாக றார்” என்று
தாமாருக்குத் ெதரிவ க்கப்பட்டது. 14 ேசலா
ெபரியவனாகயும் தான் அவனுக்கு
மைனவயாகக் ெகாடுக்கப்படவல்ைல என்று
அவள் கண்டதால், தன் வதைவக்குரிய
ஆைடகைள மாற்ற , முக்காடிட்டுத் தன்ைன
மூடிக்ெகாண்டு, த ம்னாவுக்குப் ேபாக ற
வழியலிருக்கற நீரூற்றுகளுக்கு முன்பாக
உட்கார்ந்தாள். 15 யூதா அவைளக் கண்டு,
அவள் தன் முகத்ைத மூடியருந்ததால்,
அவள் ஒரு வைலமாது என்று நைனத்து,
16 அந்த வழியாக அவளிடத்தல் ேபாய்,
அவள் தன் மருமகள் என்று அறயாமல்:
“நான் உன்னிடத்தல் ேசர வருவாயா”
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என்றான்; அதற்கு அவள்: “நீர் என்னிடத்தல்
ேசருவதற்கு,எனக்குஎன்னதருவீர்”என்றாள்.
17 அதற்கு அவன்: நான் மந்ைதயலிருந்து
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய அனுப்புக ேறன்”
என்றான். அதற்கு அவள்: “நீர் அைத
அனுப்பும்வைரக்கும் ஒரு அைடமானம்
ெகாடுப்பீரா” என்றாள். 18 அப்ெபாழுது
அவன்: “நான் உனக்கு அைடமானமாக
என்ன ெகாடுக்கேவண்டும்” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு அவள்: “உம்முைடய முத்தைர
ேமாத ரமும்,அதனுைடயகயறும்,உம்முைடய
ைகத்தடிையயும் ெகாடுக்கேவண்டும்”
என்றாள். அவன் அைவகைள அவளுக்குக்
ெகாடுத்து, அவளிடத்தல் ேசர்ந்தான்; அவள்
அவனாேல கர்ப்பவதயாக , 19 எழுந்துேபாய்,
தன் முக்காட்ைட மாற்ற , தன் வதைவக்குரிய
ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டாள்.
20 யூதா அந்த ெபண்ணிடத்தல் இருந்த
அைடமானத்ைத வாங்க க்ெகாண்டுவர
அதுல்லாம் ஊரானாகய தன்
நண்பனிடம் ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையக்
ெகாடுத்தனுப்பனான்; அவன் அவைளக்
காணாமல், 21 அந்த இடத்தன் மனிதர்கைள
ேநாக்க : “வழிய ேல நீரூற்றுகள் அருேக
இருந்த வைலமாது எங்ேக” என்று
ேகட்டான்; அதற்கு அவர்கள்: “இங்ேக
வைலமாது இல்ைல” என்றார்கள். 22அவன்
யூதாவனிடத்தல் தரும்ப வந்து: “அவைளக்
காணவல்ைல, அங்ேக வைலமாது
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இல்ைலெயன்று அந்த இடத்து மனிதர்களும்
ெசால்லுகறார்கள்” என்றான். 23அப்ெபாழுது
யூதா: “இேதா, இந்த ஆட்டுக்குட்டிைய
அனுப்ப ேனன், நீ அவைளக் காணவல்ைல;
நமக்கு ெவட்கம் உண்டாகாதபடி, அவள்
அைதக் ெகாண்டுேபானால் ேபாகட்டும்”
என்றான். 24 ஏறக்குைறய மூன்றுமாதம்
ெசன்றபன்பு உன் மருமகளாகய
தாமார் ேவச த்தனம்ெசய்தாள், அந்த
ேவச த்தனத்தனால் கர்ப்பவதயுமானாள்
என்று யூதாவுக்கு ெதரிவ க்கப்பட்டது.
அப்ெபாழுது யூதா: “அவைள
ெவளிேய ெகாண்டுவாருங்கள், அவள்
சுட்ெடரிக்கப்படேவண்டும் என்றான்.
25 அவள் ெவளிேய ெகாண்டுவரப்பட்டேபாது,
அவள் தன் மாமனிடத்த ற்கு அந்த
அைடமானத்ைத அனுப்ப , இந்தப்
ெபாருட்கைள உைடயவன் எவேனா
அவனாேல நான் கர்ப்பவதயாேனன்; இந்த
முத்தைர ேமாத ரமும், கயறும், இந்தக்
ேகாலும் யாருைடயைவகள் பாரும்” என்று
ெசால்லிஅனுப்பனாள். 26யூதா அைவகைள
அைடயாளம்கண்டு: “என்னிலும் அவள்
நீதயுள்ளவள்; அவைள என் மகனாகய
ேசலாவுக்குக் ெகாடுக்காமற்ேபாேனேன”
என்றான். அப்புறம் அவன் அவைளச்
ேசரவல்ைல. 27 அவளுக்குப் ப ரசவேநரம்
வந்தேபாது, அவளுைடய கர்ப்பத்தல்
இரட்ைடப்பள்ைளகள் இருந்தன. 28 அவள்
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ப ரசவ க்கும்ேபாது, ஒரு குழந்ைத ைகைய
நீட்டினது; அப்ெபாழுது மருத்துவச்ச அதன்
ைகையப் ப டித்து, அதல் சவப்புநூைலக்
கட்டி, “இது முதலாவது ெவளிப்பட்டது”
என்றாள். 29 அது தன் ைகையத் தரும்ப
உள்ேள வாங்க க்ெகாண்டேபாது, அதன்
சேகாதரன் ெவளிப்பட்டான். அப்ெபாழுது
அவள்: “நீ மீறவந்தது என்ன, இந்த மீறுதல்
உன்ேமல் ந ற்கும்” என்றாள்; அதனால்
அவனுக்குப் பாேரஸ் என்று ெபயரிடப்பட்டது.
30 பன்பு ைகயல் சவப்புநூல் கட்டப்பட்டிருந்த
அவனுைடய தம்ப ெவளிப்பட்டான்;
அவனுக்குேசரா* என்றுெபயரிடப்பட்டது.

அத்த யாயம் 39
ேயாேசப்பும் ேபாத்த பாரின்மைனவயும்

1 ேயாேசப்பு எக ப்த ற்குக் ெகாண்டு
ேபாகப்பட்டான். பார்ேவானுைடய
அதகாரியும் ெமய்க்காப்பாளர்களுக்குத்
தைலவனுமாகய ேபாத்த பார்
என்னும் எக ப்து ேதசத்தான் அவைன
அந்த இடத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்த
இஸ்மேவலரிடத்தல் வைலக்கு
வாங்கனான். 2 ெயேகாவா
ேயாேசப்ேபாடு இருந்தார், அவன்
காரியச த்தயுள்ளவனானான்; அவன்
எக ப்தயனாகய தன் எஜமானுைடய

* அத்த யாயம் 38:30 38:30 சவப்பாகஉள்ளவன்
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வீட்டிேல இருந்தான். 3 ெயேகாவா
அவேனாடு இருக்கறார் என்றும்,
அவன் ெசய்க ற அைனத்ைதயும்
ெயேகாவா வாய்க்கச்ெசய்க றார்
என்றும், அவனுைடய எஜமான் கண்டு;
4 ேயாேசப்பனிடத்தல் தயவுைவத்து,
அவைனத் தனக்கு ேவைலக்காரனும்
தன் வீட்டிற்கு வ சாரைணக்காரனுமாக்க ,
தனக்கு உண்டான அைனத்ைதயும்
அவனுைடய ைகயல் ஒப்புவத்தான்.
5 அவைனத் தன் வீட்டிற்கும் தனக்கு
உண்டான எல்லாவற்றற்கும்
வ சாரைணக்காரனாக்கனதுமுதற்ெகாண்டு,
ெயேகாவா ேயாேசப்பன்மூலம் அந்த
எக ப்தயன் வீட்ைட ஆசீர்வத த்தார்;
வீட்டிலும் ெவளியலும் அவனுக்கு
உண்டானைவகள் எல்லாவற்றலும்
ெயேகாவாவுைடய ஆசீர்வாதம்
இருந்தது. 6 ஆைகயால், அவன் தனக்கு
உண்டானைதெயல்லாம் ேயாேசப்பன்
ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்துவ ட்டு, தான்
சாப்படுக றஉணவுதவ ரதன்னிடத்தலிருந்த
மற்ெறான்ைறக்குறத்தும் வ சாரிக்காமல்
இருந்தான். ேயாேசப்பு அழகான ரூபமும்
ெசௗந்தரிய முகமும் உள்ளவனாயருந்தான்.
7 ச லநாட்கள் ெசன்றபன், அவனுைடய
எஜமானின் மைனவ ேயாேசப்பன்ேமல்
ேமாகம்ெகாண்டு, “என்ேனாடு உறவுெகாள்”
என்றாள். 8 அவேனா தன் எஜமானுைடய
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மைனவயன் ெசால்லுக்குச் சம்மத க்காமல்,
அவைள ேநாக்க : “இேதா, வீட்டிேல
என்னிடத்தல் இருக்க றைவகளில்
ஒன்ைறக்குறத்தும் என் ஆண்டவன்
வசாரிக்காமல், தமக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும் என்னுைடய ைகயல்
ஒப்பைடத்தருக்க றார். 9 இந்த வீட்டிேல
என்னிலும் ெபரியவன் இல்ைல; நீ
அவருைடய மைனவயாக இருப்பதால்
உன்ைனத்தவ ர ேவேறான்ைறயும் அவர்
எனக்கு வலக்க ைவக்கவல்ைல;
இப்படியருக்கும்ேபாது, நான் இத்தைன
ெபரிய ெபால்லாங்குக்கு உடன்பட்டு,
ேதவனுக்கு வேராதமாகப் பாவம்
ெசய்வது எப்படி” என்றான். 10 அவள்
ெதாடர்ந்து ேயாேசப்ேபாடு இப்படிப்
ேபச க்ெகாண்டு வந்தும், அவன் அவளுடேன
உறவுெகாள்ளவும் அவளுடேன இருக்கவும்
சம்மத க்கவல்ைல. 11இப்படியருக்கும்ேபாது,
ஒருநாள் அவன் தன் ேவைலையச்
ெசய்க றதற்கு வீட்டிற்குள் ேபானான்;
வீட்டு மனிதர்களில் ஒருவரும் வீட்டில்
இல்ைல. 12அப்ெபாழுது அவள் அவனுைடய
உைடையப் பற்ற ப் ப டித்து, “என்ேனாடு
உறவுெகாள் என்றாள். அவேனா தன்
உைடைய அவள் ைகய ேல வ ட்டுவ ட்டு
ெவளிேயஓடிப்ேபானான். 13அவன்ெவளிேய
ஓடிப்ேபானைத அவள் கண்டேபாது, 14அவள்
தன் வீட்டு மனிதைரக் கூப்ப ட்டு: “பாருங்கள்,
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எப ெரய மனிதன் நம்ைம பரியாசம்ெசய்ய,
ேபாத்த பார் அவைன நம்மிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார், அவன் என்ேனாடு
உறவுெகாள்வதற்கு என்னிடத்தல் வந்தான்;
நான் மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்ப ட்ேடன்.
15 நான் சத்தமிட்டுக் கூப்படுகறைத அவன்
ேகட்டு, தன் உைடைய என்னிடத்தல்
வ ட்டுவ ட்டு, ெவளிேய ஓடிப்ேபாய்வ ட்டான்”
என்று ெசான்னாள். 16 அவனுைடய
எஜமான் வீட்டிற்கு வரும்வைரக்கும்
அவனுைடய உைடையத் தன்னிடத்தல்
ைவத்தருந்து, 17 அவைன ேநாக்க : “நீர்
நம்மிடத்தல் ெகாண்டுவந்த அந்த எப ெரய
ேவைலக்காரன் தவறான எண்ணத்துடன்
என்னிடத்தல் வந்தான். 18 அப்ெபாழுது
நான் சத்தமிட்டுக் கூப்ப ட்ேடன், அவன்
தன் உைடைய என்னிடத்தல் வ ட்டுவ ட்டு
ெவளிேய ஓடிப்ேபானான்” என்றாள்.
19 உம்முைடய ேவைலக்காரன் எனக்கு
இப்படிச் ெசய்தான் என்று தன் மைனவ
தன்னிடம் ெசான்ன வார்த்ைதகைள
அவனுைடய எஜமான் ேகட்டேபாது, அவன்
ேகாபமைடந்தான். 20 ேயாேசப்பன் எஜமான்
அவைனப்ப டித்து, ராஜாவன் கட்டைளயால்
காவலில் ைவக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கும்
சைறச்சாைலய ேல அவைன ஒப்புவத்தான்.
அந்தச் சைறச்சாைலயல் அவன் இருந்தான்.
21 ெயேகாவாேவா ேயாேசப்ேபாடு இருந்து,
அவன்ேமல் கருைபைவத்து, சைறச்சாைலத்
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தைலவனுைடய தயவு அவனுக்குக்
கைடக்கச்ெசய்தார். 22 சைறச்சாைலத்
தைலவன் சைறச்சாைலயல் ைவக்கப்பட்ட
அைனவைரயும் ேயாேசப்பன் ெபாறுப்ப ேல
ஒப்புவத்தான்; அங்ேக அவர்கள்
ெசய்வெதல்லாவற்றற்கும் ேயாேசப்பு
ெபாறுப்பாயருந்தான். 23 ெயேகாவா
அவேனாடு இருந்ததனாலும், அவன்
எைதச் ெசய்தாேனா அைதக் ெயேகாவா
வாய்க்கச்ெசய்ததாலும்,அவன்வசமாயருந்த
ஒன்ைறயும் குறத்துச் சைறச்சாைலத்
தைலவன்வசாரிக்கவல்ைல.

அத்த யாயம் 40
ராஜாவன் பானபாத்த ரக்காரனும் அப்பம்

சுடுகறவனும்
1 இந்த சம்பவங்களுக்குப்பன்பு, எக ப்தன்

ராஜாவுக்கு பானபாத்த ரக்காரனும் அப்பம்
சுடுகறவனும் எக ப்தன் ராஜாவாகய
தங்கள் ஆண்டவனுக்கு வேராதமாகக்
குற்றம் ெசய்தார்கள். 2 பார்ேவான் தன்
பானபாத்த ரக்காரர்களின் தைலவனும்
அப்பம் சுடுகறவர்களின் தைலவனுமாகய
இவ்வ ரண்டு அதகாரிகள்ேமல்
கடுங்ேகாபம்ெகாண்டு, 3 அவர்கைள
ேயாேசப்பு ைவக்கப்பட்டிருந்த இடமும்
காவலாளிகளின் அத பதயன் வீடுமாகய
சைறச்சாைலய ேல காவலில் ைவத்தான்.
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4 காவலாளிகளின் அத பத அவர்கைள
வசாரிக்கும்படி ேயாேசப்பன் வசத்தல்
ஒப்புவத்தான்; அவன் அவர்கைள
வசாரித்துவந்தான்; அவர்கள் அேநகநாட்கள்
காவலில் இருந்தார்கள். 5 எக ப்தன்
ராஜாவுக்குப் பானபாத்த ரக்காரனும் அப்பம்
சுடுகறவனுமாகய அந்த இரண்டுேபரும்
சைறச்சாைலயல் இருக்கும்ேபாது,
ஒேர இரவல் ெவவ்ேவறு அர்த்தமுள்ள
கனவு கண்டார்கள். 6 காைலயல்
ேயாேசப்பு அவர்களிடத்தல் ேபாய்,
அவர்கைளப் பார்க்கும்ேபாது, அவர்கள்
கலங்கயருந்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது
அவன் தன் எஜமானுைடய வீட்டில்
தன்ேனாடு காவலில் ைவக்கப்பட்டிருந்த
பார்ேவானுைடய அதகாரிகைள
ேநாக்க : “உங்கள் முகங்கள் இன்று
துக்கமாயருக்க றது என்ன” என்று
ேகட்டான். 8 அதற்கு அவர்கள்: “கனவு
கண்ேடாம்,அதற்குஅர்த்தம்ெசால்லுகறவன்
ஒருவனும் இல்ைல” என்றார்கள். அதற்கு
ேயாேசப்பு: “கனவுக்கு அர்த்தம் ெசால்லுவது
ேதவனுக்குரியதல்லவா? அைவகைள
என்னிடத்தல் ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
9 அப்ெபாழுது பானபாத்த ரக்காரர்களின்
தைலவன் ேயாேசப்ைப ேநாக்க : “என்
கனவேல ஒரு த ராட்ைசச்ெசடி எனக்கு
முன்பாக இருக்கக்கண்ேடன். 10 அந்தத்
த ராட்ைசச்ெசடிய ேல மூன்று ெகாடிகள்
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இருந்தது; அது துளிர்க்க றதாயருந்தது;
அதல் பூக்கள் மலர்ந்தருந்தது; அதன்
குைலகள் பழுத்த பழங்களாயருந்தது.
11 பார்ேவானுைடய பாத்த ரம் என்னுைடய
ைகய ேல இருந்தது; நான் அந்தப்
பழங்கைளப் பற த்து, அைவகைளப்
பார்ேவானுைடய பாத்த ரத்தல் ப ழிந்து,
அந்தப் பாத்த ரத்ைதப் பார்ேவானுைடய
ைகய ேலெகாடுத்ேதன்”என்றுதன்கனைவச்
ெசான்னான். 12 அதற்கு ேயாேசப்பு: “அந்த
மூன்று ெகாடிகளும் மூன்று நாட்களாம்.
13 மூன்று நாட்களுக்குள்ேள பார்ேவான்
உன் தைலைய உயர்த்த , உன்ைன
மறுபடியும் உன் நைலய ேல நறுத்துவார்;
முன்ேன அவருக்கு பானம் ெகாடுத்துவந்த
வழக்கத்தன்படி பார்ேவானின் பாத்த ரத்ைத
அவருைடய ைகய ேல ெகாடுப்பாய்;
14 இதுதான் அதனுைடய அர்த்தம்
என்று ெசான்னதுமல்லாமல் நீ
வாழ்வைடந்தருக்கும்ேபாது, என்ைன
நைனத்து, என்ேமல் தயவுைவத்து,
என் காரியத்ைதப் பார்ேவானுக்குத்
ெதரிவ த்து, இந்த இடத்தலிருந்து என்ைன
வடுதைலயாக்கேவண்டும். 15 நான்
எப ெரயர்களுைடய ேதசத்தலிருந்து
களவாகக் ெகாண்டுவரப்பட்ேடன்;
என்ைன இந்தக் காவல்க டங்கல்
ைவக்கும்படி நான் இந்த இடத்தல் ஒன்றும்
ெசய்யவல்ைல” என்றும் ெசான்னான்.
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16 அர்த்தம் நன்றாயருக்க றது என்று
அப்பம் சுடுகறவர்களின் தைலவன்
கண்டு, ேயாேசப்ைப ேநாக்க : “நானும்
என் கனவல் மூன்று ெவள்ைளக்
கூைடகள் என் தைலயன்ேமல்
இருக்கக்கண்ேடன்; 17 ேமற்கூைடய ேல
பார்ேவானுக்காக சைமக்கப்பட்ட
அைனத்துவத பலகாரங்களிலும் ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சம் இருந்தது; என் தைலயன்
ேமற்கூைடயல் இருந்தைவகைளப்
பறைவகள் வந்து சாப்ப ட்டுவ ட்டது”
என்றான். 18 அதற்கு ேயாேசப்பு: “அந்த
மூன்று கூைடகளும் மூன்று நாட்களாம்.
19 இன்னும் மூன்று நாட்களுக்குள்ேள
பார்ேவான் உன் தைலைய உயர்த்த ,
உன்ைன மரத்த ேல தூக்கலிடுவார்;
அப்ெபாழுது பறைவகள் உன் மாம்சத்ைதத்
தன்னும், இதுதான் அதனுைடய அர்த்தம்”
என்று ெசான்னான். 20 மூன்றாம் நாள்
பார்ேவானுைடய ப றந்த நாளாயருந்தது;
அவன் தன் ேவைலக்காரர்கள்
எல்ேலாருக்கும் வருந்துெசய்து,
பானபாத்த ரக்காரர்களுைடய
தைலவைனயும் அப்பம் சுடுகறவர்களின்
தைலவைனயும் தன் உத்த ேயாகஸ்தரின்
நடுேவ நறுத்த , 21 பானபாத்த ரக்காரர்களின்
தைலவைனப் பானம் ெகாடுக்க ற தன்
உத்த ேயாகத்த ேல மறுபடியும் ைவத்தான்;
அந்தப்படிேய அவன் பார்ேவானுைடய
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ைகய ேல பாத்த ரத்ைதக் ெகாடுத்தான்.
22 அப்பம் சுடுகறவர்களின் தைலவைனேயா
தூக்கலிட்டான். ேயாேசப்பு அவர்களுக்குச்
ெசான்ன அர்த்தத்தன்படிேய சம்பவத்தது.
23 ஆனாலும் பானபாத்த ரக்காரனின்
தைலவன் ேயாேசப்ைப நைனக்காமல்
அவைனமறந்துவ ட்டான்.

அத்த யாயம் 41
பார்ேவான்கண்டகனவுகள்

1 இரண்டு வருடங்கள் ெசன்றபன்பு,
பார்ேவான் ஒரு கனவு கண்டான்;
அது என்னெவன்றால், அவன் ைநல்
நதயருகல் நன்றுெகாண்டிருந்தான்.
2 அப்ெபாழுது அழகும் ெகாழுத்ததுமான
ஏழு பசுக்கள் நதயலிருந்து ஏறவந்து
புல் ேமய்ந்தன. 3 அைவகளுக்குப்பன்பு
அவலட்சணமும் ேகவலமுமான ேவேற
ஏழு பசுக்கள் நதயலிருந்து ஏறவந்து,
நத ஓரத்தல் மற்ற பசுக்களுடன் நன்றன.
4 அவலட்சணமும் ேகவலமுமான பசுக்கள்
அழகும் ெகாழுத்ததுமான ஏழு பசுக்கைளயும்
வழுங்க ப்ேபாட்டது; இப்படிப் பார்ேவான்
கண்டு வழித்துக்ெகாண்டான். 5 மறுபடியும்
அவன் தூங்கயேபாது, இரண்டாம் முைற
ஒரு கனவு கண்டான்; நல்ல ெசழுைமயான
ஏழு கத ர்கள் ஒேர ெசடியலிருந்து ஓங்க
வளர்ந்தது. 6 பன்பு, ெமலிந்ததும்
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கீழ்காற்றனால் வறண்டதுமான ஏழு
கத ர்கள் முைளத்தது. 7 ெமலிந்த கத ர்கள்
ெசழுைமயும் நைற ேமனியுமான அந்த
ஏழு கத ர்கைளயும் வழுங்க ப்ேபாட்டது;
அப்ெபாழுது பார்ேவான் வழித்துக்ெகாண்டு,
அது கனவு என்று அறந்தான்.
8 காைலய ேலேய பார்ேவானுைடய
மனம் கலக்கம் ெகாண்டிருந்தது;
அப்ெபாழுது அவன் எக ப்தலுள்ள
அைனத்து மந்த ரவாத கைளயும்
அைனத்து அறஞர்கைளயும் அைழப்ப த்து,
அவர்களுக்குத் தன் கனைவச்
ெசான்னான்; ஒருவராலும் அதன்
அர்த்தத்ைதப் பார்ேவானுக்குச் ெசால்ல
முடியாமல் ேபானது. 9 அப்ெபாழுது
பானபாத்த ரக்காரர்களின் தைலவன்
பார்ேவாைன ேநாக்க : “நான்
ெசய்த குற்றம் இன்றுதான் என்
ஞாபகத்தல் வந்தது. 10 பார்ேவான்
தம்முைடய ேவைலக்காரர்கள்ேமல்
கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு, என்ைனயும்
அப்பம் சுடுகறவர்களின் தைலவைனயும்
காவலாளிகளின் அத பதயன் வீடாகய
சைறச்சாைலய ேல ைவத்தருந்த காலத்தல்,
11நானும்அவனும்ஒேரஇரவ ேலெவவ்ேவறு
அர்த்தம்ெகாண்ட கனவு கண்ேடாம்.
12 அப்ெபாழுது காவலாளிகளின் அத பத க்கு
ேவைலக்காரனாகய எப ெரய வாலிபன்
ஒருவன் அங்ேக எங்கேளாடு இருந்தான்;
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அவனிடத்தல் அைவகைளச் ெசான்ேனாம்,
அவன் நாங்கள் கண்ட கனவுகளுக்குரிய
ெவவ்ேவறு அர்த்தத்தன்படிேய எங்கள்
கனவுகளின் அர்த்தத்ைதச் ெசான்னான்.
13 அவன் எங்களுக்குச் ெசால்லிய
அர்த்தத்தன்படிேய நடந்தது; என்ைனத்
தரும்ப என் நைலய ேல நறுத்த ,
அவைனத் தூக்கல் ேபாட்டுவ ட்டார்”
என்றான். 14 அப்ெபாழுது பார்ேவான்
ேயாேசப்ைப அைழப்ப த்தான்; அவைன
அவசரமாகச் சைறச்சாைலயலிருந்து
அைழத்துவந்தார்கள். அவன் சவரம்
ெசய்துெகாண்டு, ேவறு உைட அணிந்து,
பார்ேவானிடத்தல் வந்தான். 15 பார்ேவான்
ேயாேசப்ைப ேநாக்க : “ஒரு கனவு கண்ேடன்;
அதன் அர்த்தத்ைதச் ெசால்ல ஒருவரும்
இல்ைல; நீ ஒரு கனைவக் ேகட்டால்,
அதன் அர்த்தத்ைதச் ெசால்லுவாய் என்று
உன்ைனக்குறத்து நான் ேகள்வப்பட்ேடன்”
என்றான். 16 அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு
பார்ேவானுக்கு மறுெமாழியாக: “நான்
அல்ல, ேதவேன பார்ேவானுக்கு
மங்களமான உத்த ரவு அருளிச்ெசய்வார்”
என்றான். 17 பார்ேவான் ேயாேசப்ைப
ேநாக்க : “என் கனவேல, நான் நதயன்
ஓரத்தல் நன்றுெகாண்டிருந்ேதன்.
18 அழகும் ெகாழுத்ததுமான ஏழு பசுக்கள்
நதயலிருந்து ஏறவந்து புல் ேமய்ந்தன.
19 அைவகளுக்குப்பன்பு இைளத்ததும் மகா
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அவலட்சணமும் ேகவலமுமான ேவேற ஏழு
பசுக்கள் ஏறவந்தன; இைவகைளப்ேபால
அவலட்சணமான பசுக்கைள எக ப்து
ேதசெமங்கும் நான் கண்டதல்ைல.
20 ேகவலமும் அவலட்சணமுமான பசுக்கள்,
ெகாழுத்தருந்த முந்தன ஏழு பசுக்கைளயும்
வழுங்க ப்ேபாட்டன. 21 அைவகள்
இைவகளின்வயற்றுக்குள்ேபானேபாதலும்,
வயற்றுக்குள் ேபாய ற்ெறன்று
ேதான்றாமல், முன்பு இருந்தது ேபாலேவ
அவலட்சணமாக இருந்தன; இப்படிக்
கண்டு வழித்துக்ெகாண்ேடன். 22 பன்னும்
நான் என் கனவேல, நைற ேமனியுள்ள
ஏழு நல்ல கத ர்கள் ஒேர ெசடியலிருந்து
ஓங்க வளரக்கண்ேடன். 23 பன்பு
ெமலிந்தைவகளும் கீழ்காற்றனால் உலர்ந்து
பதரானைவகளுமான ஏழு கத ர்கள்
முைளத்தன. 24 ெமலிந்த கத ர்கள் அந்த ஏழு
நல்ல கத ர்கைளயும் வழுங்க ப்ேபாட்டன”.
இைத மந்த ரவாத களிடத்தல் ெசான்ேனன்;
இதன் அர்த்தத்ைத எனக்கு ெசால்லுகறவன்
ஒருவனும்இல்ைல என்றான். 25அப்ெபாழுது
ேயாேசப்பு பார்ேவாைன ேநாக்க :
“பார்ேவானின் கனவு ஒன்று தான்; ேதவன்
தாம் ெசய்யப்ேபாக றது இன்னெதன்று
பார்ேவானுக்கு ெதரிவ த்தருக்க றார்.
26 அந்த ஏழு நல்ல பசுக்களும் ஏழு
வருடங்களாம்; அந்த ஏழு நல்ல கத ர்களும்
ஏழு வருடங்களாம்; கனவு ஒன்ேற.
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27அைவகளுக்குப்பன்பு ஏறவந்த ேகவலமும்
அவலட்சணமுமான ஏழு பசுக்களும் ஏழு
வருடங்களாம்; கீழ்காற்றனால் தீய்ந்து
உலர்ந்ததுமான ஏழு கத ர்களும் ஏழு
வருடங்களாம்; இைவகள் பஞ்சமுள்ள
ஏழு வருடங்களாம். 28 பார்ேவானுக்கு
நான் ெசால்லேவண்டிய காரியம் இதுேவ;
ேதவன் தாம் ெசய்யப்ேபாக றைதப்
பார்ேவானுக்குக் காண்பத்தருக்க றார்.
29 எக ப்து ேதசெமங்கும் பரிபூரணமான
வைளச்சல்உண்டாயருக்கும்ஏழுவருடங்கள்
வரும். 30அதன்பன்பு பஞ்சமுண்டாயருக்கும்
ஏழு வருடங்கள் வரும்; அப்ெபாழுது
எக ப்துேதசத்தல் அந்தப் பரிபூரணெமல்லாம்
மறக்கப்பட்டுப்ேபாகும்; அந்தப் பஞ்சம்
ேதசத்ைதப் பாழாக்கும். 31 வரப்ேபாக ற
மகா ெகாடுைமயான பஞ்சத்தால்
ேதசத்தல் முன்னிருந்த பரிபூரணெமல்லாம்
ஒழிந்துேபாகும். 32 இந்தக் காரியம்
ேதவனால் ந ச்சய க்கப்பட்டிருக்க றது
என்பைதயும், ேதவன் இைதச் சீக்க ரத்தல்
ெசய்வார் என்பைதயும் குற ப்பதற்காக,
இந்தக் கனவு பார்ேவானுக்கு மீண்டும்
வந்தது. 33 ஆைகயால், வேவகமும்
ஞானமுமுள்ள ஒரு மனிதைனத்
ேதடி, அவைன எக ப்துேதசத்த ற்கு
அதகாரியாகப் பார்ேவான்ஏற்படுத்துவாராக.
34 இப்படிப் பார்ேவான் ெசய்து,
ேதசத்தன்ேமல் வ சாரைணக்காரைர
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ைவத்து, பரிபூரணமுள்ள ஏழு
வருடங்களில் எக ப்துேதசத்த ேல வைளயும்
வைளச்சலில் ஐந்தல் ஒரு பங்ைக
வாங்கும்படிச் ெசய்வாராக. 35 அவர்கள்
வரப்ேபாக ற நல்ல வருடங்களில்
வைளயும் தானியங்கைளெயல்லாம்
ேசர்த்து, பட்டணங்களில் ஆகாரம்
உண்டாயருப்பதற்கு, பார்ேவானுைடய
அதகாரத்த ற்குள்ளாகத் தானியங்கைளப்
பத்த ரப்படுத்த ேசமித்துைவப்பார்களாக.
36ேதசம்பஞ்சத்தனால்அழிந்துேபாகாமலிருக்க,
அந்தத் தானியம் இனி எக ப்துேதசத்தல்
உண்டாகும் பஞ்சமுள்ள ஏழு
வருடங்களுக்காக ேதசத்த ற்கு ஒரு
ைவப்பாயருப்பதாக” என்றான். 37 இந்த
வார்த்ைத பார்ேவானுைடய பார்ைவக்கும்
அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள்
எல்ேலாருைடய பார்ைவக்கும் நன்றாகத்
ேதான்றயது.

ேயாேசப்பு எக ப்து ேதசத்த ற்கு
அதகாரியாக ந யமிக்கப்படுதல்

38 அப்ெபாழுது பார்ேவான் தன்
ஊழியக்காரைர ேநாக்க : “ேதவ
ஆவையப் ெபற்ற இந்த மனிதைனப்ேபால
ேவெறாருவன் உண்ேடா” என்றான்.
39 பன்பு, பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்க :
“ேதவன் இைவெயல்லாவற்ைறயும்
உனக்கு ெவளிப்படுத்தயருக்க றதனால்,
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உன்ைனப்ேபால வ ேவகமும்
ஞானமுமுள்ளவன் ேவெறாருவனும்
இல்ைல. 40 நீ என் அரண்மைனக்கு
அதகாரியாயருப்பாய்; உன் வார்த்ைதக்கு
என் மக்கள் எல்ேலாரும் அடங்க
நடக்கக்கடவர்கள்; சங்காசனத்தல் மாத்த ரம்
உன்னிலும் நான் ெபரியவனாக இருப்ேபன்”
என்றான். 41பன்னும்பார்ேவான்ேயாேசப்ைப
ேநாக்க : “பார், முழு எக ப்துேதசத்த ற்கும்
உன்ைன அதகாரியாக்க ேனன்” என்று
ெசால்லி, 42 பார்ேவான் தன் ைகயல்
ேபாட்டிருந்த தன் முத்தைர ேமாத ரத்ைதக்
கழற்ற , அைத ேயாேசப்பன் ைகய ேல
ேபாட்டு, ெமல்லிய ஆைடகைள அவனுக்கு
அணிவத்து,தங்கச்சங்கலிையஅவனுைடய
கழுத்த ேல அணிவ த்து, 43 தன்னுைடய
இரண்டாம் இரதத்தன்ேமல் அவைன
ஏற்ற , குனிந்து பணியுங்கள் என்று
அவனுக்கு முன்பாகக் கூறுவத்து,
முழு எக ப்துேதசத்த ற்கும் அவைன
அதகாரியாக்கனான்; 44பன்னும் பார்ேவான்
ேயாேசப்ைப ேநாக்க : “நான் பார்ேவான்;
ஆனாலும் எக ப்துேதசத்தலுள்ளவர்களில்
ஒருவனும் உன் உத்த ரவல்லாமல் தன்
ைகையயாவது தன் காைலயாவது
அைசக்கக்கூடாது” என்றான். 45 ேமலும்,
பார்ேவான்ேயாேசப்புக்குசாப்நாத்பன்ேனயா
என்கற ெபயைரய ட்டு; ஓன் பட்டணத்து
ஆசாரியனாகய ேபாத்த ப ராவன் மகளாகய
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ஆஸ்நாத்ைத அவனுக்கு மைனவயாகக்
ெகாடுத்தான். ேயாேசப்பு எக ப்துேதசத்ைதச்
சுற்ற ப்பார்க்கும்படிப் புறப்பட்டான்.
46 ேயாேசப்பு எக ப்தன் ராஜாவாகய
பார்ேவானுக்கு முன்பாக ந ற்கும்ேபாது
முப்பது வயதாயருந்தான்; ேயாேசப்பு
பார்ேவானுைடய சந்ந தயலிருந்து
புறப்பட்டு, எக ப்துேதசம் எங்கும் ேபாய்ச்
சுற்ற ப்பார்த்தான். 47 பரிபூரணமுள்ள
ஏழு வருடங்களிலும் பூமி மிகுதயான
பலைனக் ெகாடுத்தது. 48 அந்த ஏழு
வருடங்களில் எக ப்துேதசத்தல் வைளந்த
தானியங்கைளெயல்லாம் அவன் ேசகரித்து,
அந்தத் தானியங்கைளப் பட்டணங்களில்
ேசமித்துைவத்தான்; அந்தந்தப் பட்டணத்தல்
அதனதன் சுற்றுப்புறத்து தானியங்கைளச்
ேசமித்துைவத்தான். 49 இப்படி ேயாேசப்பு
அளக்கமுடியாத அளவற்குக் கடற்கைர
மணைலப்ேபால மிகுதயாகத் தானியத்ைதச்
ேசர்த்துைவத்தான்; அது அளவுக்கு
அடங்காததாயருந்தது. 50 பஞ்சமுள்ள
வருடங்கள் வருவதற்கு முன்ேன
ேயாேசப்புக்கு இரண்டு மகன்கள்
பறந்தார்கள்; அவர்கைள ஓன் பட்டணத்து
ஆசாரியனாகய ேபாத்த ப ராவன் மகளாகய
ஆஸ்நாத்து அவனுக்குப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
51 ேயாேசப்பு: என் வருத்தம் அைனத்ைதயும்
என் தகப்பனுைடய குடும்பம் அைனத்ைதயும்
நான் மறக்கும்படி ேதவன் ெசய்தார் என்று
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ெசால்லி, மூத்தவனுக்கு மனாேச என்று
ெபயரிட்டான். 52 நான் சறுைமப்பட்டிருந்த
ேதசத்தல் ேதவன்என்ைனப் பலுகச்ெசய்தார்
என்று ெசால்லி,இைளயவனுக்கு எப்ப ராயீம்
என்று ெபயரிட்டான். 53 எக ப்துேதசத்தல்
வந்த பரிபூரணமுள்ள ஏழு வருடங்களும்
முடிந்தபன், 54 ேயாேசப்பு ெசால்லியருந்தபடி
ஏழுவருட பஞ்சம் ெதாடங்கனது;
அைனத்துேதசங்களிலும் பஞ்சம்
உண்டானது; ஆனாலும் எக ப்துேதசெமங்கும்
ஆகாரம் இருந்தது. 55 எக ப்துேதசெமங்கும்
பஞ்சம் உண்டானேபாது, மக்கள்
உணவுக்காகப் பார்ேவாைன ேநாக்க
முைறய ட்டார்கள்; அதற்கு பார்ேவான்:
“நீங்கள் ேயாேசப்ப டம் ேபாய், அவன்
உங்களுக்குச் ெசால்லுகறபடி ெசய்யுங்கள்”
என்று எக ப்தயர்கள் எல்ேலாருக்கும்
ெசான்னான். 56 ேதசெமங்கும்
பஞ்சம் உண்டானதால், ேயாேசப்பு
களஞ்சயங்கைளெயல்லாம் த றந்து,
எக ப்தயருக்கு வற்றான்; பஞ்சம்
எக ப்துேதசத்தல் வரவர அத கமானது.
57 அைனத்து ேதசங்களிலும் பஞ்சம்
அத கமாக இருந்ததால், அைனத்து
ேதசத்தார்களும் ேயாேசப்ப டம் தானியம்
வாங்கஎக ப்த ற்குவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 42
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ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் எக ப்த ற்குச்
ெசல்லுதல்

1 எக ப்த ேல தானியம் உண்ெடன்று
யாக்ேகாபு அற ந்து, தன் மகன்கைள
ேநாக்க : “நீங்கள் ஒருவர் முகத்ைத
ஒருவர் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றது
என்ன? 2 எக ப்த ேல தானியம்
உண்ெடன்று ேகள்வப்படுக ேறன்;
நாம் சாகாமல் உய ேராடிருக்க நீங்கள்
அங்ேக ேபாய், நமக்காகத் தானியத்ைத
வாங்குங்கள்” என்றான். 3 ேயாேசப்பன்
சேகாதரர்கள் பத்துப்ேபர் தானியம் வாங்க
எக ப்த ற்குப் ேபானார்கள். 4 ேயாேசப்பன்
தம்பயாகய ெபன்யமீனுக்கு ஏேதா
தீங்கு வரும் என்று ெசால்லி, யாக்ேகாபு
அவைன அவனுைடய சேகாதரர்கேளாடு
அனுப்பவல்ைல. 5 கானான் ேதசத்த ேல
பஞ்சம் உண்டாயருந்ததால், தானியம்
வாங்கப்ேபாக றவர்களுடேனகூட
இஸ்ரேவலின் மகன்களும் ேபானார்கள்.
6 ேயாேசப்பு அந்த ேதசத்த ற்கு
அத பதயாயருந்து, ேதசத்தன் மக்கள்
அைனவருக்கும் தானியத்ைத வற்றான்.
ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் வந்து,
முகங்குப்புறத் தைரய ேல வழுந்து
அவைன வணங்கனார்கள். 7 ேயாேசப்பு
அவர்கைளப் பார்த்து, தன் சேகாதரர்கள்
என்று ெதரிந்துெகாண்டான்; ெதரிந்தும்
ெதரியாதவன்ேபாலக் கடினமாக



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 42:8 cc ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 42:15

அவர்கேளாடு ேபச : “நீங்கள் எங்ேகயருந்து
வந்தீர்கள்” என்று ேகட்டான்; அதற்கு
அவர்கள்: “கானான் ேதசத்தலிருந்து
தானியம் வாங்கவந்ேதாம்” என்றார்கள்.
8 ேயாேசப்பு அவர்கைளத் தன் சேகாதரர்கள்
என்று ெதரிந்தும், அவர்களுக்கு அவைனத்
ெதரியவல்ைல. 9 ேயாேசப்பு அவர்கைளக்
குறத்துத்தான்கண்டகனவுகைளநைனத்து,
அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் உளவாளிகள்,
ேதசம் எங்ேக த றந்துக டக்க றது என்று
பார்க்க வந்தீர்கள்” என்றான். 10 அதற்கு
அவர்கள்: “அப்படியல்ல, ஆண்டவேன,
உமது அடியாராக ய நாங்கள் தானியம்
வாங்க வந்ேதாம். 11 நாங்கள் எல்ேலாரும்
ஒரு தகப்பனுைடய பள்ைளகள்; நாங்கள்
ேநர்ைமயானவர்கள்; உமது அடியார்
உளவாளிகள் அல்ல” என்றார்கள். 12அதற்கு
அவன்: “அப்படியல்ல, ேதசம் எங்ேக
த றந்துக டக்க றது என்று பார்க்கேவ
வந்தீர்கள்” என்றான். 13 அப்ெபாழுது
அவர்கள்: “உமது அடியாராக ய நாங்கள்
பன்னிரண்டு சேகாதரர்கள்; கானான்
ேதசத்தல் இருக்க ற ஒரு தகப்பனுைடய
பள்ைளகள்; இைளயவன் இப்ெபாழுது
எங்கள் தகப்பனிடத்தல் இருக்க றான்;
ஒருவன் காணாமற்ேபானான்” என்றார்கள்.
14 ேயாேசப்பு அவர்கைள ேநாக்க :
“உங்கைள உளவாளிகள் என்று நான்
ெசான்னது சரி. 15 உங்களுைடய இைளய
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சேகாதரன் இங்ேக வந்தாெலாழிய நீங்கள்
இங்ேகயருந்து புறப்படுவது இல்ைல
என்று பார்ேவானின் ஜீவைனக்ெகாண்டு
ஆைணயட்டுச் ெசால்லுக ேறன். 16இதனால்
நீங்கள் ேசாத க்கப்படுவீர்கள்; உங்கள்
சேகாதரைன அைழத்து வரும்படி
உங்களில் ஒருவைன அனுப்புங்கள்;
உங்களிடத்தல் உண்ைம உண்ேடா
இல்ைலேயா என்று உங்கள் வார்த்ைதகள்
ேசாத க்கப்படும்வைரக்கும், நீங்கள் காவலில்
இருக்கேவண்டும்; இல்லாவ ட்டால், நீங்கள்
உளவாளிகள்தான் என்று பார்ேவானின்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயட்டுச்
ெசால்லுக ேறன் என்று ெசால்லி, 17அவர்கள்
எல்ேலாைரயும் மூன்றுநாட்கள் காவலிேல
ைவத்தான். 18 மூன்றாம் நாளிேல
ேயாேசப்பு அவர்கைள ேநாக்க : “நான்
ேதவனுக்குப் பயப்படுக றவன்; நீங்கள்
உய ேராடு இருக்க ஒன்று ெசய்யுங்கள்.
19 நீங்கள் ேநர்ைமயானவர்களானால்,
சேகாதரர்களாகய உங்களில் ஒருவன்
காவலில் கட்டப்பட்டிருக்கட்டும்; மற்றவர்கள்
புறப்பட்டு,பஞ்சத்தனால்வருந்துகறஉங்கள்
குடும்பத்த ற்குத் தானியம் ெகாண்டுேபாய்க்
ெகாடுத்து, 20 உங்கள் இைளய சேகாதரைன
என்னிடத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
வாருங்கள்; அப்ெபாழுது உங்கள்
வார்த்ைதகள் உண்ைமெயன்று வளங்கும்;
நீங்கள் சாவதல்ைல” என்றான். அவர்கள்
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அப்படிச்ெசய்க றதற்குச் சம்மத த்து:
21 நம்முைடய சேகாதரனுக்கு நாம் ெசய்த
துேராகம் நம்ேமல் சுமந்தது; அவன்
நம்ைமக் ெகஞ்ச ேவண்டிக்ெகாண்டேபாது,
அவனுைடயமனேவதைனையநாம் கண்டும்,
அவன் ெசால்ைலக் ேகட்காமற்ேபாேனாேம;
ஆைகயால் இந்த ஆபத்து நமக்கு
ேநரிட்டது” என்று ஒருவைர ஒருவர்
பார்த்துச் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
22 அப்ெபாழுது ரூபன் அவர்கைளப்
பார்த்து: “இைளஞனுக்கு வேராதமாகப்
பாவம் ெசய்யாதருங்கள் என்று நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லவல்ைலயா? நீங்கள்
ேகட்காமற்ேபானீர்கள்; இப்ெபாழுது, இேதா,
அவனுைடய இரத்தப்பழி நம்மிடத்தல்
வாங்கப்படுக றது” என்றான். 23 ேயாேசப்பு
ெமாழிெபயர்ப்பாளைரக்ெகாண்டு
அவர்களிடத்தல் ேபச யதால், தாங்கள்
ெசான்னது அவனுக்குத் ெதரியும்
என்று அறயாதருந்தார்கள். 24 அவன்
அவர்கைளவ ட்டு அப்புறம்ேபாய்
அழுது, தரும்ப அவர்களிடத்த ற்கு
வந்து, அவர்கேளாடு ேபச , அவர்களில்
ச மிேயாைனப் ப டித்து, அவர்களுைடய
கண்களுக்குமுன்பாகக் கட்டிைவத்தான்.

25 பன்பு, அவர்கள் சாக்குகைளத்
தானியத்தால் ந ரப்பவும், அவர்களுைடய
பணத்ைதத் தரும்ப அவனவன் சாக்க ேல
ேபாடவும், பயணத்தற்குத் ேதைவயான
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ஆகாரத்ைதக் ெகாடுக்கவும் ேயாேசப்பு
கட்டைளய ட்டான்; அப்படிேய அவர்களுக்குச்
ெசய்யப்பட்டது. 26 அவர்கள் அந்தத்
தானியத்ைதத் தங்கள் கழுைதகள்ேமல்
ஏற்ற க்ெகாண்டு, அந்த இடம்வ ட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 27 தங்குகற
இடத்த ேல அவர்களில் ஒருவன் தன்
கழுைதக்குத் தீவனம் ேபாடத் தன்
சாக்ைகத் த றந்தேபாது, சாக்க ேல தன்
பணம் இருக்கறைதக் கண்டு, 28 தன்
சேகாதரர்கைளப் பார்த்து, “என் பணம்
தரும்ப வந்தருக்க றது; இேதா, அது
என் சாக்க ேல இருக்க றது என்றான்.
அப்ெபாழுது அவர்களுைடய இருதயம்
ேசார்ந்துேபாய், அவர்கள் பயந்து,
ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து, “ேதவன் நமக்கு
இப்படிச் ெசய்தது” என்ன என்றார்கள்.
29 அவர்கள் கானான் ேதசத்தலுள்ள
தங்கள் தகப்பனாகய யாக்ேகாப டம் வந்து,
தங்களுக்குச் சம்பவத்தைவகைளெயல்லாம்
அவனுக்கு அறவத்து: 30 “ேதசத்த ற்கு
அத பதயாயருக்க றவன் எங்கைள
ேதசத்ைத உளவுபார்க்க வந்தவர்கள்
என்று நைனத்து எங்கேளாடு கடினமாகப்
ேபசனான். 31 நாங்கேளா அவைன ேநாக்க :
நாங்கள் ேநர்ைமயானவர்கள், உளவாளிகள்
அல்ல. 32நாங்கள்பன்னிரண்டுசேகாதரர்கள்,
ஒரு தகப்பனுைடய பள்ைளகள், ஒருவன்
காணாமற்ேபானான், இைளயவன்
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இப்ெபாழுது கானான்ேதசத்தல் எங்கள்
தகப்பனிடத்தல் இருக்க றான்” என்ேறாம்.
33 அப்ெபாழுது ேதசத்தன் அத பதயானவன்:
நீங்கள் ேநர்ைமயானவர்கள் என்பைத
நான் அறயும்படி உங்கள் சேகாதரர்களில்
ஒருவைன நீங்கள் என்னிடத்தல்
வ ட்டு, பஞ்சத்தனால் வருந்துகற
உங்கள் குடும்பத்த ற்குத் தானியம்
வாங்க க்ெகாண்டுேபாய்க் ெகாடுத்து,
34 உங்கள் இைளய சேகாதரைன
என்னிடத்தல் அைழத்துக்ெகாண்டு
வாருங்கள்; அதனால் நீங்கள் உளவாளிகள்
அல்ல, ேநர்ைமயானவர்கள் என்பைத நான்
அறந்துெகாண்டு, உங்கள் சேகாதரைன
வடுதைல ெசய்ேவன்; நீங்கள் இந்தத்
ேதசத்த ேல வயாபாரமும் ெசய்யலாம்
என்றான் என்று ெசான்னார்கள். 35அவர்கள்
தங்கள் சாக்குகளிலுள்ள தானியத்ைதக்
ெகாட்டும்ேபாது,இேதா,அவனவன்சாக்க ேல
அவனவன் பணமுடிப்பு இருந்தது; அந்த
பணமுடிப்புகைள அவர்களும் அவர்கள்
தகப்பனும் கண்டு பயந்தார்கள். 36 அவர்கள்
தகப்பனாகயயாக்ேகாபுஅவர்கைளேநாக்க :
“என்ைனப் பள்ைளயற்றவனாக்குகறீர்கள்;
ேயாேசப்பும் இல்ைல, ச மிேயானும்
இல்ைல; ெபன்யமீைனயும் ெகாண்டுேபாகப்
பார்க்க றீர்கள்; இெதல்லாம் எனக்கு
வ ேராதமாக ேநரிடுக றது” என்றான்.
37 அப்ெபாழுது ரூபன் தன் தகப்பைனப்
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பார்த்து, “அவைன என் ைகயல்
ஒப்புவயும், நான் அவைனத் தரும்ப
உம்மிடத்தல் ெகாண்டுவருேவன்;
அவைனக் ெகாண்டுவராவ ட்டால், என்
இரண்டு மகன்கைளயும் ெகான்றுேபாடும்”
என்று ெசான்னான். 38 அதற்கு
அவன்: “என் மகன் உங்கேளாடுகூடப்
ேபாவதல்ைல; இவனுைடய அண்ணன்
இறந்துேபானான், இவன் ஒருவன்
மீதயாயருக்க றான்; நீங்கள் ேபாகும்
வழியல் இவனுக்குத் தீங்கு ேநரிட்டால்,
நீங்கள் என் நைரமுடிையச் சஞ்சலத்ேதாடு
பாதாளத்தல்இறங்கச்ெசய்வீர்கள்”என்றான்.

அத்த யாயம் 43
ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் இரண்டாவது

முைறயாக எக ப்த ற்குச்ெசல்லுதல்
1 ேதசத்த ேல பஞ்சம் ெகாடிதாயருந்தது.

2 எக ப்தலிருந்து அவர்கள் ெகாண்டுவந்த
தானியம் ெசலவழிந்தேபாது, அவர்களுைடய
தகப்பன் அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள்
தரும்பப் ேபாய், நமக்குக் ெகாஞ்சம் தானியம்
வாங்க க்ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றான்.
3 அதற்கு யூதா: “உங்கள் சேகாதரன்
உங்கேளாடுகூட வராவ ட்டால், நீங்கள்
என் முகத்ைதக் காண்பதல்ைல என்று
அந்த மனிதன் எங்களுக்குக் கண்டிப்பாகச்
ெசான்னான். 4 எங்கள் சேகாதரைன நீர்
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எங்கேளாடுகூட அனுப்பனால், நாங்கள்
ேபாய்,உமக்குத் தானியம் வாங்க க்ெகாண்டு
வருேவாம். 5 அனுப்பாவ ட்டால். நாங்கள்
ேபாகமாட்ேடாம்; உங்கள் சேகாதரன்
உங்கேளாடுகூட வராவ ட்டால், நீங்கள் என்
முகத்ைதக் காண்பதல்ைல என்று அந்த
மனிதன் எங்கேளாடு ெசால்லியருக்க றான்”
என்றான். 6அதற்குஇஸ்ரேவல்: “உங்களுக்கு
இன்னும் ஒரு சேகாதரன் உண்ெடன்று
நீங்கள் அந்த மனிதனுக்குச் ெசால்லி, ஏன்
எனக்கு இந்தத் துன்பத்ைத வருவத்தீர்கள்”
என்றான். 7 அதற்கு அவர்கள்: “அந்த
மனிதன், உங்கள் தகப்பன் இன்னும்
உய ேராடிருக்க றாரா? உங்களுக்கு
இன்னும் ஒரு சேகாதரன் உண்டா? என்று
எங்கைளயும் எங்களுைடய வம்சத்ைதயும்
குறத்து வபரமாக வ சாரித்தான்; அந்தக்
ேகள்வகளுக்குத் தக்கதாக உள்ளபடி
அவனுக்குச் ெசான்ேனாம்; உங்கள்
சேகாதரைன உங்கேளாடுகூட இங்ேக
ெகாண்டுவாருங்கள் என்று அவன்
ெசால்லுவான் என்பைத நாங்கள்
அற ந்தருந்ேதாமா” என்றார்கள். 8 பன்னும்,
யூதா தன் தகப்பனாகய இஸ்ரேவைல
ேநாக்க : “நீரும் நாங்களும் எங்களுைடய
குழந்ைதகளும் சாகாமல் உய ேராடிருக்க,
நாங்கள் புறப்பட்டுப்ேபாக ேறாம், இைளய
மகைன என்ேனாடுஅனுப்பும். 9அவனுக்காக
நான் உத்த ரவாதம் ெசய்ேவன்; அவைன
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என்னிடத்த ேல ேகளும், நான் அவைன
உம்மிடத்தல் ெகாண்டுவந்து, உமக்கு
முன்பாக நறுத்தாமற்ேபானால், எந்நாளும்
அந்தக் குற்றம் என்ேமல் இருப்பதாக.
10நாங்கள் தாமத க்காமல்இருந்ேதாமானால்,
இதற்குள்ேள இரண்டுமுைற ேபாய்த்
தரும்ப வந்தருப்ேபாேம” என்றான்.
11 அதற்கு அவர்கள் தகப்பனாகய
இஸ்ரேவல்: அப்படியானால், ஒன்று
ெசய்யுங்கள்;இந்தேதசத்தன்வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்களில் ெகாஞ்சம் ப சன் ைதலமும்,
ெகாஞ்சம் ேதனும், கந்தவர்க்கங்களும்,
ெவள்ைளப்ேபாளமும், ெதரப ந்து
ெகாட்ைடகளும், வாதுைமக்ெகாட்ைடகளும்
உங்கள் சாக்குகளில் ேபாட்டு, அந்த
மனிதனுக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுேபாய்க் ெகாடுங்கள். 12 பணத்ைத
இருமடங்கு உங்கள் ைககளில்
ெகாண்டுேபாங்கள், சாக்குகளின் வாய ேல
தரும்பக் ெகாண்டுவந்த பணத்ைதயும்
ெகாண்டுேபாங்கள்; அது ைக தவற
வந்தருக்கும். 13 உங்கள் சேகாதரைனயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அந்த மனிதனிடத்த ற்கு
மறுபடியும் ேபாங்கள். 14 அந்த மனிதன்,
அங்கருக்க ற உங்கள் மற்ற சேகாதரைனயும்
ெபன்யமீைனயும் உங்களுடேன அனுப்பவ ட,
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் அவனுைடய
சமுகத்தல் உங்களுக்கு இரக்கம்
கைடக்கச் ெசய்வாராக; நாேனா



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 43:15 ccviiiஆதயாகமம்அத்தயாயம் 43:19

பள்ைளயல்லாதவைனப்ேபால் இருப்ேபன்”
என்றான்.

15அப்ெபாழுதுஅவர்கள்காணிக்ைகையயும்
தங்கள் ைககளில் இருமடங்கு பணத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு, ெபன்யமீைனயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, பயணப்பட்டு,
எக ப்த ற்குப்ேபாய், ேயாேசப்புக்கு முன்பாக
வந்து நன்றார்கள். 16 ெபன்யமீன்
அவர்கேளாடுகூட வந்தருக்க றைத
ேயாேசப்பு கண்டு, தன் வீட்டு
வ சாரைணக்காரைன ேநாக்க : “நீ இந்த
மனிதர்கைள வீட்டிற்கு அைழத்துப்ேபாய்,
சாப்பாட்டுக்கு ேவண்டியைவகைள அடித்து,
ஆயத்தம்ெசய், மத்தயானத்த ேல இந்த
மனிதர்கள் என்ேனாடு சாப்படுவார்கள்”
என்றான். 17 அவன் தனக்கு ேயாேசப்பு
ெசான்னபடிேய ெசய்து, அந்த மனிதர்கைள
ேயாேசப்பன் வீட்டிற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானான். 18 தாங்கள் ேயாேசப்பன்
வீட்டிற்குக் ெகாண்டுேபாகப்படுக றைத
அவர்கள் கண்டு பயந்து, “முன்ேன
நம்முைடய சாக்குகளில் இருந்த
பணத்தற்காக நம்ேமல் குற்றம் சுமத்த ,
நம்ைமப் ப டித்துச் சைறகளாக்க ,
நம்முைடய கழுைதகைள எடுத்துக்ெகாள்ள
நம்ைமக்ெகாண்டுேபாக றார்கள்”
என்று ெசால்லி, 19 ேயாேசப்பன் வீட்டு
வ சாரைணக்காரனிடம் வந்து, வீட்டு
வாசற்படிய ேல அவேனாடு ேபச :
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20 “ஆண்டவேன, நாங்கள் தானியம் வாங்க
முன்ேன வந்துேபாேனாேம; 21 நாங்கள்
தங்கும் இடத்தல் ேபாய் எங்களுைடய
சாக்குகைளத் தறந்தேபாது, நாங்கள்
நறுத்துக்ெகாடுத்த நைறயன்படிேய
அவனவன் பணம் அவனவன் சாக்க ேல
இருந்தைதக் கண்ேடாம்; அைத நாங்கள்
தரும்பவும் ெகாண்டுவந்தருக்க ேறாம்.
22 ேமலும், தானியம் வாங்க ேவேற பணமும்
ெகாண்டு வந்தருக்க ேறாம்; நாங்கள்
முன் ெகாடுத்த பணத்ைத எங்களுைடய
சாக்குகளில் ேபாட்டது யாெரன்றுஅற ேயாம்”
என்றார்கள். 23அதற்குஅவன்: “உங்களுக்குச்
சமாதானம்; பயப்படேவண்டாம்; உங்கள்
ேதவனும் உங்கள் தகப்பனுைடய
ேதவனுமாயருக்க றவர் உங்கள் சாக்குகளில்
அைத உங்களுக்குப் புைதயலாகக்
கட்டைளய ட்டார்; நீங்கள் ெகாடுத்த பணம்
என்னிடத்தல் வந்து ேசர்ந்தது” என்று
ெசால்லி, ச மிேயாைன ெவளிேய அைழத்து
வந்து, அவர்களிடத்தல் வ ட்டான். 24 ேமலும்,
அந்த மனிதன் அவர்கைள ேயாேசப்பன்
வீட்டிற்குள்ேள கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்,
அவர்கள் தங்கள் கால்கைளக் கழுவும்படி
தண்ணீர் ெகாடுத்து, அவர்களுைடய
கழுைதகளுக்குத் தீவனம் ேபாட்டான்.
25 தாங்கள் அங்ேக சாப்ப டப்ேபாக றைத
அவர்கள் ேகள்வப்பட்டதால்,
மத்தயானத்தல் ேயாேசப்பு வரும்வைர
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காணிக்ைகைய ஆயத்தமாக ைவத்துக்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 26 ேயாேசப்பு
வீட்டிற்கு வந்தேபாது, அவர்கள் தங்கள்
ைகயல் இருந்த காணிக்ைகைய வீட்டிற்குள்
அவனிடத்தல் ெகாண்டுேபாய் ைவத்து,
தைரவைரக்கும் குனிந்து, அவைன
வணங்கனார்கள். 27 அப்ெபாழுது அவன்:
“அவர்கள் சுகெசய்தைய வ சாரித்து,
நீங்கள் ெசான்ன முத ர்வயதான உங்கள்
தகப்பன் சுகமாயருக்க றாரா? அவர்
இன்னும் உய ேராடிருக்க றாரா”? என்று
அவர்களிடத்தல் வ சாரித்தான். 28 அதற்கு
அவர்கள்: “எங்கள் தகப்பனாராக ய உமது
அடியான் சுகமாயருக்க றார், இன்னும்
உய ேராடிருக்க றார்” என்று ெசால்லி,
குனிந்து வணங்கனார்கள். 29 அவன் தன்
கண்கைள ஏெறடுத்து, தன் தாய் ெபற்ற
மகனாகய தன் சேகாதரன் ெபன்யமீைனக்
கண்டு, “நீங்கள் எனக்குச் ெசான்ன உங்கள்
இைளய சேகாதரன் இவன்தானா என்று
ேகட்டு, மகேன, ேதவன் உனக்குக் கருைப
ெசய்யக்கடவர்” என்றான். 30 ேயாேசப்பன்
உள்ளம் தன் சேகாதரனுக்காகப்
ெபாங்கனதால், அவன் அழுகறதற்கு இடம்
ேதடி, ேவகமாக அைறக்குள்ேள ேபாய்,
அங்ேக அழுதான். 31 பன்பு, அவன் தன்
முகத்ைதக் கழுவ ெவளிேய வந்து, தன்ைன
அடக்க க்ெகாண்டு, “உணவு ைவயுங்கள்”
என்றான். 32 எக ப்தயர்கள் எப ெரயேராடு
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சாப்ப டமாட்டார்கள்; அப்படிச் ெசய்வது
எக ப்தயருக்கு அருவருப்பாயருக்கும்;
ஆைகயால், அவனுக்குத் தனியாகவும்,
அவர்களுக்குத் தனியாகவும், அவேனாடு
சாப்படுக ற எக ப்தயருக்குத் தனியாகவும்
ைவத்தார்கள். 33 அவனுக்கு முன்பாக,
மூத்தவன்முதல் இைளயவன்வைரக்கும்
அவனவன் வயதன்படிேய அவர்கைள
உட்காரைவத்தார்கள்; அதற்காக
அவர்கள், ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 34 அவன்
தனக்குமுன் ைவக்கப்பட்டிருந்த உணவல்
அவர்களுக்குப் பங்க ட்டு அனுப்பனான்;
அவர்கள் எல்ேலாருைடய பங்குகைளவ ட
ெபன்யமீனுைடய பங்கு ஐந்துமடங்கு
அதகமாயருந்தது; அவர்கள் குடித்து,
அவேனாடு சந்ேதாஷமாயருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 44
சாக்க ேலெவள்ளிப் பாத்த ரம்

1 பன்பு, அவன் தன் வீட்டு
வ சாரைணக்காரைன ேநாக்க : “நீ
இந்த மனிதர்களுைடய சாக்குகைள
அவர்கள் ஏற்ற க்ெகாண்டுேபாகத்தக்க
பாரமாகத் தானியத்தனாேல ந ரப்ப ,
அவனவன் பணத்ைத அவனவன்
சாக்க ேல ேபாட்டு, 2 இைளயவனுைடய
சாக்க ேல ெவள்ளிப் பாத்த ரமாக ய என்
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பானபாத்த ரத்ைதயும் தானியத்த ற்கு
அவன் ெகாடுத்த பணத்ைதயும் ேபாடு”
என்று கட்டைளய ட்டான்; ேயாேசப்பு
ெசான்னபடிேய அவன் ெசய்தான்.
3 அதகாைலய ேல அந்த மனிதர்கள் தங்கள்
கழுைதகைள ஓட்டிக்ெகாண்டுேபாகும்படி
அனுப்பவ டப்பட்டார்கள். 4 அவர்கள்
பட்டணத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, ெவகுதூரம்
ேபாவதற்கு முன்ேன, ேயாேசப்பு தன்
வீட்டு வ சாரைணக்காரைன ேநாக்க : “நீ
புறப்பட்டுப்ேபாய், அந்த மனிதர்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்து, அவர்கைளப் ப டித்து:
நீங்கள் நன்ைமக்குத் தீைம ெசய்தது என்ன?
5 அது என் எஜமான் பானம்பண்ணுகற
பாத்த ரம் அல்லவா? அது ேபானவதம்
ஞானபார்ைவயனால் அவருக்குத்
ெதரியாதா? நீங்கள் ெசய்தது தகாதகாரியம்
என்று அவர்களிடம் ெசால்” என்றான்.
6 அவன் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து
ப டித்து, தன்னிடத்தல் ெசால்லியருந்த
வார்த்ைதகைள அவர்களுக்குச்
ெசான்னான். 7 அதற்கு அவர்கள்: “எங்கள்
ஆண்டவன் இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லுகறது என்ன? இப்படிப்பட்ட
காரியத்த ற்கும் உம்முைடய அடியாராக ய
எங்களுக்கும் ெவகுதூரம். 8 எங்களுைடய
சாக்குகளிேல நாங்கள் கண்ட பணத்ைதக்
கானான்ேதசத்தலிருந்து தரும்பவும்
உம்மிடத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்ேதாேம;
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நாங்கள் உம்முைடய எஜமானின்
வீட்டிலிருந்து ெவள்ளிையயாகலும்,
ெபான்ைனயாகலும் தருடிக்ெகாண்டு
ேபாேவாமா? 9உம்முைடய அடியாருக்குள்ேள
அது எவனிடத்தல் காணப்படுேமா
அவன் ெகாைல ெசய்யப்படுவானாக;
நாங்களும் எங்கள் ஆண்டவனுக்கு
அடிைமகளாேவாம்” என்றார்கள். 10 அதற்கு
அவன்: “நீங்கள் ெசான்னபடிேய ஆகட்டும்;
எவனிடத்தல் அது காணப்படுேமா,
அவன் எனக்கு அடிைமயாவான்; நீங்கள்
குற்றமில்லாதருப்பீர்கள்” என்றான்.
11அப்ெபாழுதுஅவர்கள்ேவகமாகஅவனவன்
தன்தன் சாக்ைகத் தைரய ேல இறக்க ,
தங்கள் சாக்குகைளத் தறந்து ைவத்தார்கள்.
12 மூத்தவன் சாக்குமுதல் இைளயவன்
சாக்குவைர அவன் ேசாத க்கும்ேபாது,
அந்தப் பாத்த ரம் ெபன்யமீனுைடய
சாக்க ேல கண்டுபடிக்கப்பட்டது.
13 அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள்
உைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
அவனவன் கழுைதயன்ேமல் மூட்ைடைய
ஏற்ற க்ெகாண்டு, பட்டணத்தற்குத்
தரும்பனார்கள். 14 யூதாவும் அவனுைடய
சேகாதரர்களும் ேயாேசப்பன் வீட்டிற்குப்
ேபானார்கள். ேயாேசப்பு அதுவைரக்கும்
அங்ேக இருந்தான்; அவனுக்கு முன்பாகத்
தைரய ேல வழுந்தார்கள். 15 ேயாேசப்பு
அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் என்ன காரியம்
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ெசய்தீர்கள்? என்ைனப் ேபான்ற மனிதனுக்கு
ஞானப்பார்ைவயனால்காரியம்ெதரியவரும்
என்று அறயாமற்ேபானீர்களா” என்றான்.
16 அதற்கு யூதா: “என் ஆண்டவனாகய
உம்மிடத்தல் நாங்கள்என்னெசால்லுேவாம்?
எைதப் ேபசுேவாம்? எதனாேல
எங்களுைடய நீதைய வளங்கச்ெசய்ேவாம்?
உம்முைடய அடியாரின் அக்க ரமத்ைத
ேதவன் வளங்கச்ெசய்தார்; பாத்த ரத்ைத
ைவத்தருக்க றவனும் நாங்களும் என்
ஆண்டவனுக்கு அடிைமகள்” என்றான்.
17 அதற்கு அவன்: “அப்படிப்பட்ட ெசயல்
எனக்குத் தூரமாயருப்பதாக; யாரிடத்தல்
பாத்த ரம் கண்டுபடிக்கப்பட்டேதா, அவேன
எனக்கு அடிைமயாயருப்பான்; நீங்கேளா
சமாதானத்ேதாடுஉங்கள்தகப்பனிடத்த ற்குப்
ேபாங்கள்” என்றான்.

யூதா, ேயாேசப்பனிடத்தல் தாழ்ைமயாக
ேவண்டிக்ெகாண்டது

18 அப்ெபாழுது யூதா அவனருகல்
வந்து: “ஆ, என் ஆண்டவேன, உமது
அடிேயன் உம்முைடய ெசவகள் ேகட்க
ஒரு வார்த்ைத ெசால்லுக ேறன்
ேகட்பீராக; அடிேயன்ேமல் உமது ேகாபம்
வராதருப்பதாக; நீர் பார்ேவானுக்கு
ஒப்பாயருக்க றீர். 19 உங்களுக்குத்
தகப்பனாவது சேகாதரனாவது உண்டா
என்று என் ஆண்டவன் உம்முைடய
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அடியாரிடத்தல் ேகட்டீர். 20அதற்கு நாங்கள்:
எங்களுக்கு முத ர்வயதுள்ள தகப்பனாரும்,
அவருக்கு முத ர்வயத ேல ப றந்த ஒரு
இைளஞனும் உண்டு என்றும், அவனுைடய
அண்ணன் இறந்துேபானான் என்றும்,
அவன் ஒருவன்மாத்த ரேம அவைனப்ெபற்ற
தாயாருக்கு இருப்பதால் தகப்பனார்
அவன்ேமல் பாசமாயருக்க றார் என்றும்
என் ஆண்டவனுக்குச் ெசான்ேனாம்.
21அப்ெபாழுதுநீர்:அவைனஎன்னிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவாருங்கள்; என் கண்களினால்
அவைனப் பார்க்கேவண்டும் என்று உமது
அடியாருக்குச் ெசான்னீர். 22 நாங்கள்
ஆண்டவைன ேநாக்க : அந்த இைளஞன்
தன் தகப்பைனவட்டுப் ப ரியக்கூடாது,
ப ரிந்தால் அவர் இறந்துேபாவார் என்று
ெசான்ேனாம். 23அதற்குநீர்: உங்கள்இைளய
சேகாதரைனக் ெகாண்டுவராவ ட்டால்,
நீங்கள்இனி என்முகத்ைதக் காண்பதல்ைல
என்று உமது அடியாருக்குச் ெசான்னீர்.
24 நாங்கள் உமது அடியானாகய என்
தகப்பனாரிடத்த ற்குப் ேபானேபாது,
என் ஆண்டவனுைடய வார்த்ைதகைள
அவருக்குத் ெதரிவ த்ேதாம். 25 எங்களுைடய
தகப்பனார் எங்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
தரும்பப்ேபாய், நமக்குக் ெகாஞ்சம் தானியம்
வாங்குங்கள் என்று ெசான்னார். 26 அதற்கு:
நாங்கள் ேபாகக்கூடாது; எங்கள் இைளய
சேகாதரன் எங்கேளாடு வந்தால் ேபாேவாம்;
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எங்கள் இைளய சேகாதரன் எங்கேளாடு
வராவ ட்டால், நாங்கள் அந்த மனிதனுைடய
முகத்ைதக் காணமுடியாது என்ேறாம்.
27 அப்ெபாழுது உம்முைடய அடியானாகய
என் தகப்பனார்: என் மைனவ எனக்கு
இரண்டு பள்ைளகைளப் ெபற்ெறடுத்தாள்;
28 அவர்களில் ஒருவன் என்னிடத்தலிருந்து
ேபாய்வ ட்டான்,அவன்கழிக்கப்பட்டிருப்பான்
என்றருந்ேதன், இதுவைரக்கும் அவைனக்
காணாதருக்க ேறன், இெதல்லாம்
நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கள். 29 நீங்கள்
இவைனயும் என்ைன வட்டுப்ப ரித்து
அைழத்துப்ேபாகுமிடத்தல் இவனுக்குத்
தீங்கு ேநரிட்டால், என் நைரமுடிைய
வயாகுலத்ேதாடு பாதாளத்தல் இறங்கச்
ெசய்வீர்கள் என்றார். 30 ஆைகயால்
இைளயவைனவட்டு,நான்என்தகப்பனாகய
உமது அடியானிடத்த ற்குப் ேபானால்,
அவருைடய ஜீவன் இவனுைடய ஜீவேனாடு
ஒன்றாக இைணந்தருப்பதால், 31 அவர்
இைளயவன் வரவல்ைல என்று
அறந்தமாத்த ரத்தல் இறந்துேபாவார்;
இப்படி உமது அடியாராக ய நாங்கள் உமது
அடியானாகய எங்கள் தகப்பனுைடய
நைரமுடிைய மனதுக்கத்துடேன
பாதாளத்தல் இறங்கச்ெசய்ேவாம். 32 இந்த
இைளயவனுக்காக உமது அடியானாகய
நான் என் தகப்பனுக்கு உத்த ரவாத ;
ேமலும், நான் இவைன உம்மிடத்த ற்குக்
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ெகாண்டுவராவ ட்டால், நான் எந்நாளும்
உமக்கு முன்பாகக் குற்றவாளியாயருப்ேபன்
என்று அவருக்குச் ெசால்லியருக்க ேறன்.
33 இப்படியருக்க, இைளயவன் தன்
சேகாதரர்கேளாடுகூடப் ேபாகவடும்படி
மன்றாடுக ேறன்; உம்முைடய அடியானாகய
நான்இைளயவனுக்குப் பதலாகஇங்ேக என்
ஆண்டவனுக்கு அடிைமயாக இருக்க ேறன்.
34 இைளயவைனவட்டு, எப்படி என்
தகப்பனிடத்த ற்குப்ேபாேவன்? ேபானால்என்
தகப்பனுக்கு ேநரிடும் தீங்ைக நான் எப்படிக்
காண்ேபன்” என்றான்.

அத்த யாயம் 45
ேயாேசப்பு தன்ைனெவளிப்படுத்துதல்

1அப்ெபாழுதுேயாேசப்பு தன்அருேக நன்ற
எல்லா ேவைலக்காரர்களுக்கும் முன்பாகத்
தன்ைன அடக்க க்ெகாண்டிருக்கமுடியாமல்:
அைனவைரயும் என்ைனவட்டு ெவளிேய
ேபாகச்ெசய்யுங்கள் என்று கட்டைளய ட்டான்.
ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களுக்குத்
தன்ைன ெவளிப்படுத்தும்ேபாது,
ஒருவரும் அவன் அருகல் நற்கவல்ைல.
2 அவன் சத்தமிட்டு அழுதான்; அைத
எக ப்தயர்கள் ேகட்டார்கள், பார்ேவானின்
வீட்டாரும் ேகட்டார்கள். 3 ேயாேசப்பு தன்
சேகாதரர்கைளப்பார்த்து: நான் ேயாேசப்பு;
என் தகப்பனார் இன்னும் உய ேராடு
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இருக்கறாரா என்றான். அவனுைடய
சேகாதரர்கள் அவனுக்கு முன்பாகக்
கலக்கமைடந்தருந்ததனாேல, அவனுக்கு
பதல் ெசால்லமுடியாமல் இருந்தார்கள்.
4அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்கைள
ேநாக்க : என்னருகல் வாருங்கள்
என்றான். அவர்கள் அருகல்ேபானார்கள்;
அப்ெபாழுது அவன்: நீங்கள் எக ப்த ற்குப்
ேபாக றவர்களிடத்தல் வற்றுப்ேபாட்ட
உங்கள் சேகாதரனாகய ேயாேசப்பு
நான்தான். 5 என்ைன இந்த இடத்த ற்கு
வருவதற்காக வற்றுப்ேபாட்டதனால்,
நீங்கள் வருத்தப்படேவண்டாம்; அது
உங்களுக்குவசனமாயருக்கவும்ேவண்டாம்;
உய ர்கைளப் பாதுகாக்க ேதவன் என்ைன
உங்களுக்கு முன்ேன அனுப்பனார்.
6 ேதசத்தல் இப்ெபாழுது இரண்டு
வருடங்களாகப் பஞ்சம் உண்டாயருக்க றது;
இன்னும் ஐந்து வருடங்கள் வைதப்பும்
அறுப்பும் இல்லாமல் பஞ்சம் இருக்கும்.
7 பூமிய ேல உங்கள் வம்சம் அழியாமலிருக்க
உங்கைள ஆதரிப்பதற்காகவும், ெபரிய
ரட்ச ப்பனால் உங்கைள உய ேராடு
காப்பதற்காகவும் ேதவன் என்ைன
உங்களுக்கு முன்ேன அனுப்பனார்.
8 ஆதலால் நீங்கள் அல்ல, ேதவேன
என்ைன இந்த இடத்த ற்கு அனுப்ப ,
என்ைனப் பார்ேவானுக்குத் தகப்பனாகவும்,
அவருைடய குடும்பம் அைனத்தற்கும்
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கர்த்தனாகவும், முழு எக ப்துேதசத்த ற்கும்
அத பதயாகவும் ைவத்தார். 9 நீங்கள்
சீக்க ரமாக என் தகப்பனிடத்தல்
ேபாய்: ேதவன் என்ைன எக ப்துேதசம்
முழுவதற்கும் அத பதயாக ைவத்தார்;
என்னிடத்தல் வாரும், தாமத க்க ேவண்டாம்.
10 நீரும், உம்முைடய பள்ைளகளும்,
அவர்களுைடய பள்ைளகளும், உம்முைடய
ஆடுமாடுகேளாடும்உமக்குஉண்டாயருக்க ற
எல்லாவற்ேறாடும் ேகாேசன் நாட்டில்
குடியருந்து என் அருகல் இருக்கலாம்.
11 உமக்கும் உம்முைடய குடும்பத்தாருக்கும்
உமக்கு இருக்கற எல்லாவற்றற்கும் வறுைம
வராதபடி, அங்ேக உம்ைமப் பராமரிப்ேபன்;
இன்னும் ஐந்து வருடங்கள் பஞ்சம்
இருக்கும் என்று, உம்முைடய மகனாகய
ேயாேசப்பு ெசால்லச்ெசான்னான் என்று
ெசால்லுங்கள். 12 இேதா, உங்கேளாடு
ேபசுக ற வாய் என் வாய்தான் என்பைத
உங்கள் கண்களும் என் தம்பயாகய
ெபன்யமீனின் கண்களும் காண்கறேத.
13 எக ப்த ேல எனக்கு உண்டாயருக்க ற
அைனத்து மகைமையயும், நீங்கள் கண்ட
எல்லாவற்ைறயும் என் தகப்பனுக்கு
அறவத்து, அவர் சீக்க ரமாக இந்த
இடத்த ற்கு வரும்படிச் ெசய்யுங்கள் என்று
ெசால்லி; 14 தன் தம்பயாகய ெபன்யமீனின்
கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு அழுதான்;
ெபன்யமீனும் அவனுைடய கழுத்ைதக்
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கட்டிக்ெகாண்டு அழுதான். 15 பன்பு தன்
சேகாதரர்கள் அைனவைரயும் முத்தம்ெசய்து,
அவர்கைளயும் கட்டிக்ெகாண்டு அழுதான்.
அதற்குப்பன் அவனுைடய சேகாதரர்கள்
அவேனாடுஉைரயாடினார்கள்.

16 ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள்
வந்தார்கள் என்ற ெசய்த பார்ேவான்
அரண்மைனயல் பரவயேபாது, பார்ேவானும்
அவனுைடய ஊழியக்காரரும் சந்ேதாஷம்
அைடந்தார்கள். 17 பார்ேவான் ேயாேசப்ைப
ேநாக்க : நீ உன் சேகாதரர்கேளாடு
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
உங்கள் கழுைதகளின்ேமல்
பாரேமற்ற க்ெகாண்டு புறப்பட்டு,
கானான்ேதசத்த ற்குப் ேபாய், 18 உங்கள்
தகப்பைனயும் உங்கள் குடும்பத்தாைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, என்னிடத்தல் வாருங்கள்,
நான் உங்களுக்கு எக ப்துேதசத்தன்
நன்ைமையத் தருேவன்; ேதசத்தன்
ெகாழுைமையச் சாப்படுவீர்கள். 19 நீங்கள்
உங்கள் குழந்ைதகளுக்காகவும் உங்கள்
மைனவகளுக்காகவும் வண்டிகைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து ெகாண்டுேபாய்,
அவர்கைளயும் உங்கள் தகப்பனுடேன
ஏற்ற க்ெகாண்டு வாருங்கள். 20 உங்கள்
வீட்டு உபேயாகப்ெபாருட்கைளக்
குறத்துக் கவைலப்படேவண்டாம்;
எக ப்துேதசெமங்குமுள்ள நன்ைம
உங்களுைடயதாயருக்கும் என்று ெசால்லச்



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 45:21 ccxxiஆதயாகமம்அத்தயாயம் 45:26

ெசால்லி, உனக்கு நான் ெகாடுத்த
கட்டைளயன்படிேய ெசய் என்றான்.
21 இஸ்ரேவலின் மகன்கள் அப்படிேய
ெசய்தார்கள், ேயாேசப்பு பார்ேவானுைடய
கட்டைளயன்படிேய அவர்களுக்கு
வண்டிகைளக் ெகாடுத்ததுமன்ற ,
பயணத்தற்கு ஆகாரத்ைதயும், 22அவர்களில்
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் மாற்று உைடகைளயும்
ெகாடுத்தான்; ெபன்யமீனுக்ேகா
முந்நூறு ெவள்ளிக்காைசயும்* ஐந்து
மாற்று உைடகைளயும் ெகாடுத்தான்.
23 அப்படிேய தன் தகப்பனுக்குப்
பத்துக் கழுைதகளின்ேமல் எக ப்தன்
ச றப்பான பதார்த்தங்களும், பத்து
கழுைதகளின்ேமல் தன் தகப்பனுக்காக
பயணத்தற்குத் தானியமும் அப்பமும் மற்றத்
தன்பண்டங்களும் ஏற்ற அனுப்பனான்.
24 ேமலும், நீங்கள் ேபாகும் வழிய ேல
சண்ைடய ட்டுக்ெகாள்ளாதருங்கள்
என்று அவன் தன் சேகாதரர்களுக்குச்
ெசால்லி அனுப்பனான்; அவர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 25 அவர்கள்
எக ப்தலிருந்து ேபாய், கானான்ேதசத்த ேல
தங்கள் தகப்பனாகய யாக்ேகாபனிடத்த ற்கு
வந்து: 26 ேயாேசப்பு உய ேராடிருக்க றான்,
அவன் எக ப்துேதசத்த ற்ெகல்லாம்
அத பதயாக இருக்க றான் என்று

* அத்த யாயம் 45:22 45:22 3,500.ரூபாய்கள்
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அவனுக்குத் ெதரிவ த்தார்கள். அவனுைடய
இருதயம் அத ர்ச்ச அைடந்தது; அவன்
அவர்கைள நம்பவல்ைல. 27 அவர்கள்
ேயாேசப்பு தங்களுடேன ெசான்ன
வார்த்ைதகள் எல்லாவற்ைறயும் அவனுக்குச்
ெசான்னேபாதும், தன்ைன ஏற்ற க்ெகாண்டு
ேபாகும்படி ேயாேசப்பு அனுப்பன
வண்டிகைள அவன் கண்டேபாதும்,
அவர்களுைடய தகப்பனாகய யாக்ேகாபன்
ஆவ உய ர்த்தது. 28அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்:
என் மகனாகய ேயாேசப்பு இன்னும்
உய ேராடிருக்க றாேன, இது ேபாதும்; நான்
மரணமைடயுமுன்ேன ேபாய் அவைனப்
பார்ப்ேபன்என்றான்.

அத்த யாயம் 46
யாக்ேகாபு எக ப்த ற்குச்ெசல்லுதல்

1 இஸ்ரேவல் தனக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டு
புறப்பட்டுப் ெபெயர்ெசபாவுக்குப் ேபாய், தன்
தகப்பனாகய ஈசாக்குைடய ேதவனுக்குப்
பலிய ட்டான். 2 அன்று இரவ ேல
ேதவன் இஸ்ரேவலுக்குக் காட்ச யளித்து:
“யாக்ேகாேப, யாக்ேகாேப” என்று
கூப்ப ட்டார்; அவன் இேதா, “அடிேயன்”
என்றான். 3 அப்ெபாழுது அவர்: “நான்
ேதவன், நான் உன் தகப்பனுைடய
ேதவன்; நீ எக ப்துேதசத்த ற்குப்ேபாகப்
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பயப்படேவண்டாம்; அங்ேக உன்ைனப்
ெபரிய ேதசமாக்குேவன். 4 நான் உன்னுடேன
எக ப்த ற்கு வருேவன்; நான் உன்ைனத்
தரும்பவும் வரச்ெசய்ேவன்; ேயாேசப்பு
தன் ைகயால் உன் கண்கைள மூடுவான்”
என்று ெசான்னார். 5 அதற்குப்பன்பு,
யாக்ேகாபு ெபெயர்ெசபாவலிருந்து
புறப்பட்டான். இஸ்ரேவலின் மகன்கள்
தங்களுைடய தகப்பனாகய யாக்ேகாைபயும்,
குழந்ைதகைளயும், மைனவகைளயும்
பார்ேவான் அனுப்பன வண்டிகளின்ேமல்
ஏற்ற க்ெகாண்டு, 6தங்கள்ஆடுமாடுகைளயும்
தாங்கள் கானான் ேதசத்தல் சம்பாத த்த
தங்கள்ெபாருட்கைளயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
யாக்ேகாபும் அவனுைடய சந்ததயனர்
அைனவரும் எக ப்த ற்குப் ேபானார்கள்.
7அவன்தன்மகன்கைளயும் தன்மகன்களின்
மகன்கைளயும் தன் மகள்கைளயும் தன்
மகன்களின் மகள்கைளயும் தன் சந்ததயார்
அைனவைரயும் எக ப்த ற்குத் தன்னுடன்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான்.

8 எக ப்த ற்கு வந்த இஸ்ரேவலரின்
ெபயர்களாவன: யாக்ேகாபும் அவனுைடய
மகன்களும்; யாக்ேகாபுைடய மூத்தமகனான
ரூபன். 9 ரூபனுைடய மகன்கள் ஆேனாக்கு,
பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ என்பவர்கள்.
10 ச மிேயானுைடய மகன்கள் எமுேவல்,
யாமின், ஓகாத், யாகீன், ெசாகார்,
கானானிய ெபண்ணின் மகனாகய
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சவுல் என்பவர்கள். 11 ேலவயனுைடய
மகன்கள் ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி
என்பவர்கள். 12 யூதாவனுைடய மகன்கள்
ஏர், ஓனான், ேசலா, பாேரஸ், ேசரா
என்பவர்கள்; அவர்களில் ஏரும் ஓனானும்
கானான்ேதசத்தல் இறந்துேபானார்கள்;
பாேரசுைடய மகன்கள் எஸ்ேரான், ஆமூல்
என்பவர்கள். 13 இசக்காருைடய மகன்கள்
ேதாலா, பூவா, ேயாபு, ச ம்ேரான் என்பவர்கள்.
14 ெசபுேலானுைடய மகன்கள் ேசேரத்,
ஏேலான், யக்ேலல் என்பவர்கள். 15இவர்கள்
ேலயாளின்சந்ததயார்;அவள்இவர்கைளயும்
தீனாள் என்னும் ஒரு மகைளயும் பதான்
அராமிேல யாக்ேகாபுக்குப் ெபற்ெறடுத்தாள்;
அவனுைடய மகன்களும், மகள்களுமாகய
எல்ேலாரும் முப்பத்துமூன்றுேபர்.
16 காத்துைடய மகன்கள், ச ப்ப ேயான்,
அக , சூனி, எஸ்ேபான், ஏரி, ஆேராத ,
அேரலி என்பவர்கள். 17 ஆேசருைடய
மகன்கள் இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வ , ெபரீயா
என்பவர்கள்; இவர்களுைடய சேகாதரி
ேசராக்கு என்பவள்; ெபரீயாவன் மகன்கள்
ஏேபர், மல்க ேயல் என்பவர்கள். 18 இவர்கள்
லாபான் தன் மகளாகய ேலயாளுக்குக்
ெகாடுத்த சல்பாளுைடய பள்ைளகள்;
அவள் இந்தப் பதனாறுேபைரயும்
யாக்ேகாபுக்குப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
19 யாக்ேகாபன் மைனவயாகய
ராேகலுைடய மகன்கள் ேயாேசப்பு,
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ெபன்யமீன் என்பவர்கள். 20 ேயாேசப்புக்கு
எக ப்துேதசத்த ேல மனாேசயும் எப்ப ராயீமும்
ப றந்தார்கள்; அவர்கைள ஓன் பட்டணத்து
ஆசாரியனாகய ேபாத்த ப ராவன் மகளாகய
ஆஸ்நாத் அவனுக்குப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
21 ெபன்யமீனுைடய மகன்கள் ேபலா,
ெபேகர், அஸ்ேபல், ேகரா, நாகமான்,
ஏக , ேராஷ், முப்ப ம், உப்பீம், ஆர்து
என்பவர்கள். 22 ராேகல் யாக்ேகாபுக்குப்
ெபற்ற மகன்களாகய இவர்கள் எல்ேலாரும்
பதனான்குேபர். 23 தாணுைடய மகன்
உசீம் என்பவன். 24 நப்தலியன் மகன்கள்
யாத்ச ேயல், கூனி, எத்ெசர், ச ல்ேலம்
என்பவர்கள். 25 இவர்கள் லாபான் தன்
மகளாகய ராேகலுக்குக் ெகாடுத்த பல்காள்
யாக்ேகாபுக்குப் ெபற்றவர்கள்; இவர்கள்
எல்ேலாரும் ஏழுேபர். 26 யாக்ேகாபுைடய
மகன்களின் மைனவகைளத் தவ ர,
அவனுைடய கர்ப்பப்ப றப்பாயருந்து அவன்
மூலமாக எக ப்த ற்குவந்தவர்கள் எல்ேலாரும்
அறுபத்தாறுேபர். 27 ேயாேசப்புக்கு
எக ப்த ேல ப றந்த மகன்கள் இரண்டுேபர்;
ஆக எக ப்த ற்குப் ேபான யாக்ேகாபன்
குடும்பத்தார் எழுபதுேபர்.

ேகாேசன்நாட்டிேலகுடியமர்தல்
28 ேகாேசன் நாட்டிேல தன்ைன ேயாேசப்பு

சந்த க்க வரும்படி ெசால்ல, யூதாைவத்
தனக்கு முன்னாக அவனிடத்த ற்கு
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யாக்ேகாபு அனுப்பனான்; அவர்கள்
ேகாேசனிேல ேசர்ந்தார்கள். 29 ேயாேசப்பு
தன் இரதத்ைத ஆயத்தப்படுத்த , அதன்ேமல்
ஏற , தன் தகப்பனாகய இஸ்ரேவைலச்
சந்த க்கும்படி ேபாய், அவைனக் கண்டு,
அவனுைடய கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு,
ெவகுேநரம் அவனுைடய கழுத்ைத வ டாமல்
அழுதான். 30 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
ேயாேசப்ைபப் பார்த்து: “நீ இன்னும்
உய ேராடிருக்க றாேய, நான் உன் முகத்ைதக்
கண்ேடன், எனக்கு இப்ேபாது மரணம்
வந்தாலும் வரட்டும்” என்றான். 31 பன்பு,
ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்கைளயும்
தன் தகப்பனுைடய குடும்பத்தாைரயும்
ேநாக்க : “நான் பார்ேவானிடத்த ற்குப்
ேபாய், கானான்ேதசத்தலிருந்து என்
சேகாதரர்களும் என்தகப்பன்குடும்பத்தாரும்
என்னிடத்தல் வந்தருக்க றார்கள்.
32 அவர்கள் ேமய்ப்பர்கள், ஆடுமாடுகைள
ேமய்க்க றது அவர்களுைடய ெதாழில்;
அவர்கள் தங்களுைடய ஆடுமாடுகைளயும்
தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள் என்று அவருக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 33 பார்ேவான் உங்கைள
அைழத்து, உங்களுைடய ெதாழில் என்ன
என்றுேகட்டால், 34நீங்கள், ேகாேசன்நாட்டிேல
குடியருக்க, அவைன ேநாக்க : எங்கள்
ப தாக்கைளப்ேபால, உமது அடியாராக ய
நாங்களும் எங்கள் சறுவயதுமுதல்
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இதுவைரக்கும் ேமய்ப்பர்களாக
இருக்க ேறாம் என்று ெசால்லுங்கள்;
ேமய்ப்பர்கள் எல்ேலாரும் எக ப்தயருக்கு
அருவருப்பாகஇருக்க றார்கள்” என்றான்.

அத்த யாயம் 47
யாக்ேகாபன் மகன்கள் ேகாேசனில்

குடியமர்த்தப்படுதல்
1 ேயாேசப்பு பார்ேவானிடம்

ெசன்று: “என்னுைடய தகப்பனும்,
சேகாதரர்களும், தங்களுைடய
ஆடுமாடுகேளாடும் தங்களுக்கு
உண்டான எல்லாவற்ேறாடும்கூடக்
கானான்ேதசத்தலிருந்து வந்தார்கள்;
இப்ெபாழுது ேகாேசன் நாட்டில்
இருக்க றார்கள்” என்று ெசால்லி; 2 தன்
சேகாதரர்களில்ஐந்துேபைரப்பார்ேவானுக்கு
முன்பாகக் ெகாண்டுேபாய் நறுத்தனான்.
3 பார்ேவான் அவனுைடய சேகாதரர்கைள
ேநாக்க : “உங்களுைடய ெதாழில் என்ன”
என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவர்கள்:
“உமது அடியாராக ய நாங்களும் எங்கள்
ப தாக்களும் மந்ைத ேமய்க்க றவர்கள்
என்று பார்ேவானிடத்தல் ெசான்னதுமன்ற ,
4 கானான் ேதசத்த ேல பஞ்சம்
ெகாடிதாயருக்க றது; உமது அடியாரின்
மந்ைதகளுக்கு ேமய்ச்சல் இல்லாததால்,
இந்த ேதசத்த ேல தங்கவந்ேதாம்; உமது
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அடியாராக ய நாங்கள் ேகாேசன் நாட்டிேல
குடியருக்க தயவுெசய்யேவண்டும்” என்று
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 5 அப்ெபாழுது
பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்க :
“உன்னுைடய தகப்பனும், சேகாதரர்களும்
உன்னிடத்தல் வந்தருக்க றார்கேள.
6 எக ப்துேதசம் உனக்கு முன்பாக
இருக்க றது; ேதசத்தலுள்ள நல்ல
இடத்த ேல உன்னுைடய தகப்பைனயும்,
சேகாதரர்கைளயும் குடிேயறும்படி
ெசய்; அவர்கள் ேகாேசன் நாட்டிேல
குடியருக்கலாம்; அவர்களுக்குள்ேள
தறைமயுள்ளவர்கள் உண்ெடன்று
உனக்குத் ெதரிந்தருந்தால், அவர்கைள
என் ஆடுமாடுகைள வசாரிக்க றதற்குத்
தைலவராகஏற்படுத்தலாம்என்றான். 7பன்பு,
ேயாேசப்பு தன் தகப்பனாகய யாக்ேகாைப
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவைனப்
பார்ேவானுக்கு முன்பாக நறுத்தனான்.
யாக்ேகாபு பார்ேவாைன ஆசீர்வத த்தான்.
8 பார்ேவான் யாக்ேகாைப ேநாக்க : “உமக்கு
வயது என்ன” என்று ேகட்டான். 9 அதற்கு
யாக்ேகாபு: “நான் பரேதச யாக வாழ்ந்த
நாட்கள் 130 வருடங்கள்; என் ஆயுசு நாட்கள்
ெகாஞ்சமும் ேவதைன நைறந்ததுமாக
இருக்க றது; அைவகள் பரேதச களாக
வாழ்ந்த என் ப தாக்களுைடய ஆயுசு
நாட்களுக்கு வந்து எட்டவல்ைல” என்று
பார்ேவானுடேன ெசான்னான். 10 பன்னும்
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யாக்ேகாபு பார்ேவாைன ஆசீர்வத த்து,
அவனிடத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபானான்.
11 பார்ேவான் கட்டைளய ட்டபடிேய,
ேயாேசப்பு தன்னுைடய தகப்பனுக்கும்,
சேகாதரர்களுக்கும் எக ப்துேதசத்த ேல
நல்ல நாடாக ய ராமேசஸ் என்னும் நாட்ைடச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்து, அவர்கைளக்
குடிேயற்றனான். 12 ேயாேசப்பு தன்னுைடய
தகப்பைனயும், சேகாதரர்கைளயும் தன்
தகப்பனுைடய குடும்பத்தார் அைனவைரயும்,
அவரவர்கள் குடும்பத்த ற்குத்தக்கதாக
ஆகாரம்ெகாடுத்துஆதரித்துவந்தான்.

பஞ்சத்தல் ேயாேசப்பன்ந ர்வாகம்
13 பஞ்சம் மிகவும் ெகாடிதாயருந்தது;

ேதசெமங்கும்ஆகாரம்கைடக்காமல்ேபானது;
எக ப்துேதசமும் கானான்ேதசமும்
பஞ்சத்தனாேல நலிந்துேபானது.
14 ேயாேசப்பு எக ப்துேதசத்தலும்
கானான்ேதசத்தலுமுள்ளபணத்ைதெயல்லாம்
தானியம் வாங்கயவர்களிடத்தலிருந்து
ெபற்று, அைதப் பார்ேவான்
அரண்மைனயேல ெகாண்டுேபாய்ச்
ேசர்த்தான். 15 எக ப்துேதசத்தலும்
கானான்ேதசத்தலுமுள்ள பணம்
ெசலவழிந்தேபாது, எக ப்தயர்கள்
எல்ேலாரும் ேயாேசப்பனிடத்தல்
வந்து: “எங்களுக்கு ஆகாரம் தாரும்;
பணம் இல்ைல, அதனால் நாங்கள்
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உமக்கு முன்பாகச் சாகேவண்டுேமா”
என்றார்கள். 16 அதற்கு ேயாேசப்பு:
“உங்களிடத்தல் பணம் இல்லாமல்ேபானால்,
உங்கள் ஆடுமாடுகைளக் ெகாடுங்கள்;
அைவகளுக்குப் பதலாக உங்களுக்குத்
தானியம் ெகாடுக்க ேறன்” என்றான்.
17 அவர்கள் தங்கள் ஆடுமாடு
முதலானைவகைள ேயாேசப்பனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; ேயாேசப்பு
குதைரகைளயும் ஆடுகைளயும்
மாடுகைளயும் கழுைதகைளயும்
வாங்க க்ெகாண்டு, அந்த வருடம்
அவர்களுைடய ஆடுமாடு முதலான
எல்லாவற்றற்கும் பதலாக அவர்களுக்கு
ஆகாரம் ெகாடுத்து, அவர்கைள
ஆதரித்தான். 18 அந்த வருடம் முடிந்தபன்,
அடுத்தவருடத்த ேல அவர்கள் அவனிடத்தல்
வந்து: “பணமும் ெசலவழிந்துேபானது;
எங்களுைடய ஆடுமாடு முதலானைவகளும்
எங்கள் ஆண்டவைனச் ேசர்ந்தது;
எங்களுைடய சரீரமும், நலமுேம அல்லாமல்,
எங்கள் ஆண்டவனுக்கு முன்பாக
மீதயானது ஒன்றும் இல்ைல; இது எங்கள்
ஆண்டவனுக்குத் ெதரியாத காரியம் அல்ல.
19 நாங்களும் எங்களுைடய நலங்களும்
உம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாக அழிந்து
ேபாகலாமா? நீர் எங்கைளயும் எங்களுைடய
நலங்கைளயும் வாங்க க்ெகாண்டு,
ஆகாரம் ெகாடுக்கேவண்டும்; நாங்களும்
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எங்களுைடய நலங்களும் பார்ேவானுக்கு
உைடைமகளாயருப்ேபாம்; நாங்கள்
சாகாமல் உய ேராடிருக்கவும், நலங்கள்
பாழாகப் ேபாகாமலிருக்கவும், எங்களுக்கு
வைதத்தானியத்ைதத் தாரும்” என்றார்கள்.
20 அப்படிேய எக ப்தயர்கள் தங்களுக்குப்
பஞ்சம் அத கமானதால் அவரவர்
தங்கள் தங்கள் வயல் நலங்கைள
வற்றார்கள்; ேயாேசப்பு எக ப்தன் நலங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் பார்ேவானுக்காக
வாங்கனான்; இந்த வதமாக அந்த பூமி
பார்ேவானுைடயதாய ற்று. 21 ேமலும்
அவன் எக ப்தன் ஒரு எல்ைல முதல் மறு
எல்ைலவைரக்குமுள்ள மக்கைள அந்தந்தப்
பட்டணங்களில் குடிமாற ப்ேபாகச்ெசய்தான்.
22 ஆசாரியர்களுைடய நலத்ைத மாத்த ரம்
அவன் வாங்கவல்ைல; அது பார்ேவானாேல
ஆசாரியர்களுக்கு மானியமாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்ததாலும், பார்ேவான்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த மானியத்தனாேல
அவர்கள் வாழ்க்ைக நடத்தவந்ததாலும்,
அவர்கள் தங்கள் நலத்ைத வற்கவல்ைல.
23 பன்னும் ேயாேசப்பு மக்கைள ேநாக்க :
“இேதா, இன்று உங்கைளயும் உங்கள்
நலங்கைளயும் பார்ேவானுக்காக
வாங்க க்ெகாண்ேடன்; இேதா, உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படுக ற வைதத் தானியம், இைத
நலத்தல் வைதயுங்கள். 24 வைளச்சலில்
ஐந்தல் ஒரு பங்ைகப் பார்ேவானுக்குக்
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ெகாடுக்கேவண்டும்; மற்ற நான்கு பங்கும்
வயலுக்கு வைதயாகவும் உங்களுக்கும்
உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் உங்கள்
குழந்ைதகளுக்கும் ஆகாரமாகவும்
உங்களுைடயதாகவும் இருக்கட்டும்”
என்றான். 25 அப்ெபாழுது அவர்கள்:
“நீர் எங்களுைடய உயைரக்
காப்பாற்றனீர்; எங்கள் ஆண்டவனுைடய
கண்களில் எங்களுக்குத் தயவு
கைடக்கேவண்டும்; நாங்கள் பார்ேவானுக்கு
அடிைமகளாயருக்க ேறாம்” என்றார்கள்.
26 ஐந்தல் ஒன்று பார்ேவானுக்குச்
ேசரும் வாரம் என்று ேயாேசப்பு வ த த்த
கட்டைளயன்படி எக ப்து ேதசத்த ேல
இந்த நாள்வைரக்கும் நடந்துவருகறது;
ஆசாரியரின் நலம் மாத்த ரம் பார்ேவாைனச்
ேசராமலிருந்தது. 27 இஸ்ரேவலர்கள்
எக ப்து ேதசத்தலுள்ள ேகாேசன் நாட்டிேல
குடியருந்தார்கள்; அங்ேக நலங்கைள
உரிைமபாராட்டி, மிகவும் பலுக ப்
ெபருகனார்கள்.

28 யாக்ேகாபு எக ப்து ேதசத்த ேல பத ேனழு
வருடங்கள் இருந்தான்; யாக்ேகாபுைடய
ஆயுசு நாட்கள் நூற்றுநாற்பத்ேதழு
வருடங்கள். 29 இஸ்ரேவல் மரணமைடயும்
காலம் ெநருங்கயது. அப்ெபாழுது
அவன் தன் மகனாகய ேயாேசப்ைப
வரவைழத்து, அவைன ேநாக்க : “என்ேமல்
உனக்குத் தயவுண்டானால், உன் ைகைய
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என் ெதாைடயன்கீழ் ைவத்து எனக்கு
நம்ப க்ைகயும் உண்ைமயுமுள்ளவனாயரு;
என்ைன எக ப்த ேல அடக்கம்
ெசய்யாதருப்பாயாக. 30 நான் என்
ப தாக்கேளாடு படுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்;
ஆைகயால், நீ என்ைன எக ப்தலிருந்து
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவர்கைள
அடக்கம்ெசய்தருக்க ற நலத்த ேல
என்ைனயும்அடக்கம்ெசய்” என்றான். அதற்கு
அவன்: “உமது ெசாற்படி ெசய்ேவன்”
என்றான். 31 அப்ெபாழுது அவன்: “எனக்கு
ஆைணயட்டுக்ெகாடு” என்றான்; அவனுக்கு
ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்தான். அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் ைக ேகாலில் சாய்ந்து
ெதாழுதுெகாண்டான்.

அத்த யாயம் 48
மனாேசயும் எப்ப ராயீமும்

1 அதற்குப்பன்பு, உம்முைடய
தகப்பனார் வயாதயாயருக்க றார்”
என்று ேயாேசப்புக்குச் ெசால்லப்பட்டது.
அப்ெபாழுது அவன் தன் இரண்டு
மகன்களாகய மனாேசையயும்
எப்ப ராயீைமயும் தன்ேனாடு
அைழத்துப்ேபானான். 2 “இேதா, உம்முைடய
மகனாகய ேயாேசப்பு உம்மிடத்தல்
வந்தருக்க றார்” என்று யாக்ேகாபுக்கு
ெதரிவ க்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
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தன்ைன த டப்படுத்த க்ெகாண்டு,
கட்டிலின்ேமல் உட்கார்ந்தான். 3 யாக்ேகாபு
ேயாேசப்ைப ேநாக்க : “சர்வவல்லைமயுள்ள
ேதவன் கானான் ேதசத்தலுள்ள
லூஸ் என்னும் இடத்தல் எனக்குக்
காட்ச யளித்து, என்ைன ஆசீர்வத த்து:
4 நான் உன்ைனப் பலுகவும் ெபருகவும்
ெசய்து, உன்ைனப் பல ஜனக்கூட்டமாக்க ,
உனக்குப் பன்வரும் உன் சந்தத க்கு
இந்த ேதசத்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
ெசாந்தமாகக்ெகாடுப்ேபன்என்றுஎன்ேனாடு
ெசான்னார். 5 நான் உன்னிடத்தல்
எக ப்த ற்கு வருவதற்குமுன்ேன உனக்கு
எக ப்துேதசத்தல் ப றந்த உன் இரண்டு
மகன்களும் என்னுைடய மகன்கள்;
ரூபன் சமிேயான் என்பவர்கைளப்ேபால,
எப்ப ராயீமும்மனாேசயும்என்னுைடயவர்கள்.
6 இவர்களுக்குப்பன், நீ ெபறும் பள்ைளகள்
உன்னுைடயவர்கள்; அவர்கள் தங்கள்
தங்கள் சேகாதரர்களுைடய ெபயரால்
அைழக்கப்பட்டு அவர்களுக்குரிய ெசாத்தல்
பங்குெபறுவார்கள். 7 நான் பதாைன
வட்டு வருைகயல், கானான்ேதசத்தல்
எப்ப ராத்தாவுக்குக் ெகாஞ்சம் தூரம்
இருக்கும்ேபாது, வழிய ேல ராேகல்
என்னருகல் மரணமைடந்தாள்;
அவைள அங்ேக ெபத்லேகம் என்னும்
எப்ப ராத்தா ஊருக்குப் ேபாக ற வழிய ேல
அடக்கம்ெசய்ேதன்” என்றான். 8 இஸ்ரேவல்
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ேயாேசப்பன் மகன்கைளப் பார்த்து:
“இவர்கள் யார்” என்று ேகட்டான். 9 ேயாேசப்பு
தன் தகப்பைன ேநாக்க : “இவர்கள்
இந்த இடத்தல் ேதவன் எனக்கு அருளின
மகன்கள்” என்றான். அப்ெபாழுது
அவன்: “நான் அவர்கைள ஆசீர்வத க்க
அவர்கைள என் அருகல் ெகாண்டுவா”
என்றான். 10முத ர்வயதனால் இஸ்ரேவலின்
கண்கள் மங்கலாயருந்தால், அவன்
நன்றாகப் பார்க்கமுடியாமலிருந்தது.
அவர்கைள அவனருகல் ேசரச்ெசய்தான்;
அப்ெபாழுது அவன் அவர்கைள
முத்தம்ெசய்து அைணத்துக்ெகாண்டான்.
11 இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைப ேநாக்க :
“உன் முகத்ைதக் காண்ேபன் என்று நான்
நைனக்கவல்ைல; ஆனாலும், இேதா, உன்
சந்ததையயும் காணும்படி ேதவன் எனக்கு
அருள்ெசய்தார்” என்றான். 12 அப்ெபாழுது
அவனுைடய முழங்கால்கள் நடுேவ இருந்த
பள்ைளகைள ேயாேசப்பு பன்னிடச்ெசய்து,
அவனுைடய முகத்த ற்கு முன்பாகத்
தைரமட்டும் குனிந்து வணங்கனான்.
13 பன்பு, ேயாேசப்பு அவ்வருவைரயும்
ெகாண்டுவந்து, எப்ப ராயீைமத் தன்
வலது ைகயனாேல இஸ்ரேவலின்
இடது ைகக்கு ேநராகவும், மனாேசையத்
தன் இடது ைகயனாேல இஸ்ரேவலின்
வலது ைகக்கு ேநராகவும் வ ட்டான்.
14 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல், மனமறய, தன்
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வலது ைகைய நீட்டி, இைளயவனாகய
எப்ப ராயீமுைடய தைலயன்ேமலும்,
மனாேச மூத்தவனாயருந்தும், தன் இடது
ைகைய மனாேசயுைடய தைலயன்ேமலும்
ைவத்தான். 15 அவன் ேயாேசப்ைப
ஆசீர்வத த்து:
“என் ப தாக்களாகய ஆப ரகாமும் ஈசாக்கும்

வழிபட்டுவணங்கயேதவனும்,
நான் ப றந்த நாள்முதல் இந்த
நாள்வைரக்கும் என்ைன
ஆதரித்துவந்த ேதவனும்,

16 எல்லாத் தீைமக்கும் வலக்க என்ைன மீட்ட
தூதனுமானவர் இந்தப் பள்ைளகைள
ஆசீர்வத ப்பாராக,

என் ெபயரும் என் ப தாக்களாகய
ஆப ரகாம் ஈசாக்கு என்பவர்களின்
ெபயரும் இவர்களுக்கு
ைவக்கப்படக்கடவது;
பூமியல் இவர்கள் மிகுதயாகப்
ெபருகுவார்களாக” என்றான்.

17 தகப்பன் தன் வலதுைகைய
எப்ப ராயீமுைடய தைலயன்ேமல்ைவத்தைத
ேயாேசப்பு கண்டு, அது தனக்குப்
ப ரியமில்லாததால், எப்ப ராயீமுைடய
தைலயன்ேமல் இருந்த தன் தகப்பனுைடய
ைகைய மனாேசயனுைடய தைலயன்ேமல்
ைவப்பதற்காக எடுத்து: 18 “என் தகப்பேன,
அப்படியல்ல, இவன் மூத்தவன், இவனுைடய
தைலயன்ேமல் உம்முைடய வலதுைகைய
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ைவக்கேவண்டும்” என்றான். 19அவனுைடய
தகப்பேனா தடுத்து: “அது எனக்குத் ெதரியும்,
என் மகேன, எனக்குத் ெதரியும்;இவனும்ஒரு
ஜனக்கூட்டமாவான், இவனும் ெபருகுவான்;
இவனுைடய தம்ப ேயா இவனிலும்
அதகமாகப் ெபருகுவான்; அவனுைடய
சந்ததயார் த ரளான மக்களாவார்கள்”
என்றான். 20 இந்த வதமாக அவன்
அன்ைறயதனம் அவர்கைள ஆசீர்வத த்து:
“ேதவன் உன்ைன எப்ப ராயீைமப்ேபாலவும்
மனாேசையப்ேபாலவும் ஆக்குவாராக என்று
இஸ்ரேவலர்கள் உன்ைன முன்னிட்டு
வாழ்த்துவார்கள்” என்று ெசால்லி,
எப்ப ராயீைம மனாேசக்கு ேமலாக
ைவத்தான். 21 பன்பு, இஸ்ரேவல்
ேயாேசப்ைப ேநாக்க : “இேதா, நான்
மரணமைடயப்ேபாக ேறன்; ேதவன்
உங்கேளாடு இருப்பார்; அவர் உங்கள்
ப தாக்களின் ேதசத்த ற்கு உங்கைளத்
தரும்பவும் ேபாகச் ெசய்வார் என்றும், 22உன்
சேகாதரர்களுக்குக் ெகாடுத்தைதவ ட, நான்
என் பட்டயத்தாலும், என் வல்லினாலும்,
எேமாரியர்கள் ைகயலிருந்து சம்பாத த்த
ஒரு நலத்ைத உனக்கு அதகமான பங்காகக்
ெகாடுத்ேதன்” என்றும்ெசான்னான்.

அத்த யாயம் 49
யாக்ேகாபு தன்மகன்கைளஆசீர்வத த்தல்
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1 யாக்ேகாபு தன் மகன்கைள அைழத்து:
“நீங்கள் கூடிவாருங்கள், கைடச நாட்களில்
உங்களுக்குச் சம்பவக்கும் காரியங்கைள
அறவப்ேபன். 2 யாக்ேகாபன் மகன்கேள,
கூடிவந்து ேகளுங்கள்;உங்கள் தகப்பனாகய
இஸ்ரேவலுக்குச் ெசவெகாடுங்கள்”.
3 “ரூபேன, நீ என் முதற்ப றந்தவன்; நீ என்
தறைமயும், என் முதற்ெபலனுமானவன்; நீ
ேமன்ைமயல் ப ரதானமும் வல்லைமயல்
வ ேசஷமுமானவன். 4 தண்ணீைரப்ேபால
தளம்பனவேன, நீ ேமன்ைமஅைடயமாட்டாய்;
உன் தகப்பனுைடய படுக்ைகயன்ேமல்
ஏறனாய்; நீ அைதத் தீட்டுப்படுத்தனாய்;
என் படுக்ைகயன்ேமல் ஏறனாேன.
5 ச மிேயானும், ேலவயும் சேகாதரர்கள்;
அவர்களுைடய பட்டயங்கள் ெகாடுைமயன்
கருவகள். 6என்ஆத்துமாேவ,அவர்களுைடய
இரகச ய ஆேலாசைனக்கு உடன்படாேத;
என் ேமன்ைமேய, அவர்கள் கூட்டத்தல் நீ
ேசராேத; அவர்கள் தங்கள் ேகாபத்தனாேல
ஒரு மனிதைனக் ெகான்று, தங்கள்
அகங்காரத்தனாேல அரண்கைள
அழித்தார்கேள. 7 அவர்களுைடய
கடுைமயான ேகாபமும், ெகாடுைமயான
மூர்க்கமும் சப க்கப்படுவதாக; யாக்ேகாப ேல
அவர்கைளப் ப ரியவும், இஸ்ரேவலிேல
அவர்கைளச் ச தறவும் ெசய்ேவன்.
8 யூதாேவ, சேகாதரர்களால் புகழப்படுபவன்
நீேய; உன் ைக உன் எத ரிகளுைடய



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 49:9ccxxxixஆதயாகமம்அத்தயாயம் 49:15

கழுத்தன்ேமல்இருக்கும்;உன்தகப்பனுைடய
மகன்கள் உன்ைனப் பணிவார்கள்.
9 யூதா ெபரிய சங்கம்,* நீ இைரைய
வரும்ப ஏற ப்ேபானாய்; என் மகேன,
சங்கம்ேபாலும் க ழச்சங்கம்ேபாலும்
மடங்க ப்படுத்தான்; அவைன எழுப்புக றவன்
யார்? 10 சமாதானக் ெயேகாவா
வரும்வைரக்கும்† ெசங்ேகால் யூதாைவவ ட்டு
நீங்குவதும் இல்ைல, ஆளுைக அவனுைடய
பாதங்கைளவ ட்டுஒழிவதும்இல்ைல;மக்கள்
அவரிடத்தல் ேசருவார்கள். 11 அவன் தன்
கழுைதக்குட்டிையத் த ராட்ைசச்ெசடியலும்,
தன் ெபண்கழுைதயன் குட்டிைய உயர்தர
த ராட்ைசச்ெசடியலும் கட்டுவான்;
த ராட்ைச ரசத்த ேல தன் ஆைடையயும்,
த ராட்ைசப்பழங்களின் இரத்தத்த ேல
தன் அங்கையயும் ெவளுப்பான்.
12அவனுைடயகண்கள்த ராட்ைசரசத்தனால்
சவப்பாகவும்,அவனுைடயபற்கள்பாலினால்
ெவண்ைமயாகவும் இருக்கும். 13 ெசபுேலான்
கடற்கைர அருேக குடியருப்பான்; அவன்
கப்பல் துைறமுகமாக இருப்பான்;
அவனுைடய எல்ைல சீேதான்வைரக்கும்
இருக்கும். 14இசக்கார் இரண்டு சுைமகளின்‡

நடுேவ படுத்துக்ெகாண்டிருக்க ற பலத்த
கழுைத. 15 அவன், இைளப்பாறுதல்

* அத்த யாயம் 49:9 49:9 ெபண்சங்கம் † அத்த யாயம்
49:10 49:10 அவர் ‡ அத்த யாயம் 49:14 49:14 ஆடு மாடு
கூட்டங்கள்
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நல்லது என்றும், நாடு வசதயானது என்றும்
கண்டு, சுமக்க றதற்குத் தன் ேதாைளச்
சாய்த்து, கூலிேவைல ெசய்க றவனானான்.
16 தாண் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில் ஒரு
ேகாத்த ரமாக , தன் ஜனத்ைத நயாயம்
வ சாரிப்பான். 17 தாண், குதைரயன்ேமல்
ஏறயருக்க றவன் மல்லாந்து வழும்படியாக
அதன் குதகாைலக் கடிக்க றதற்கு வழியல்
க டக்க ற பாம்ைபப்ேபாலவும், பாைதயல்
இருக்கற வ ரியைனப்ேபாலவும் இருப்பான்.
18 ெயேகாவாேவ, உம்மாேல வடுவக்கப்படக்
காத்தருக்க ேறன். 19 காத் என்பவன்ேமல்
ராணுவக்கூட்டம் பாய்ந்துவழும்;
அவேனா முடிவ ேல அதன்ேமல்
பாய்ந்துவழுவான். 20 ஆேசருைடய ஆகாரம்
ெகாழுைமயாயருக்கும்; ராஜாக்களுக்கு
ேவண்டிய ருச கரமானைவகைள அவன்
தருவான். 21 நப்தலி வடுதைலெபற்ற
ெபண்மான்; இன்பமான வசனங்கைள
வசனிப்பான். 22 ேயாேசப்பு கனிதரும் ெசடி;
அவன் நீரூற்றன் அருகல் உள்ள கனிதரும்
ெசடி; அதன் ெகாடிகள் சுவரின்ேமல் படரும்.
23 வல்வீரர்கள் அவைன மனவருத்தமாக்க ,
அவன்ேமல் எய்து, அவைனப் பைகத்தார்கள்.
24 ஆனாலும், அவனுைடய வல் உறுதயாக
நன்றது; அவனுைடய புயங்கள்
யாக்ேகாபுைடய வல்லவரின் ைககளால்
பலமைடந்தன;இதனால்அவன்ேமய்ப்பனும்
இஸ்ரேவலின்கன்மைலயும்ஆனான். 25உன்



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 49:26 ccxli ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 49:28

தகப்பனுைடய ேதவனாேல அப்படியாய ற்று,
அவர் உனக்குத் துைணயாயருப்பார்;
சர்வவல்லவராேல அப்படியாய ற்று, அவர்
உயர வானத்தலிருந்து உண்டாகும்
ஆசீர்வாதங்களினாலும், கீேழ ஆழத்தல்
உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும்,
மார்பகங்களுக்கும் கர்ப்பங்களுக்கும்
உரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும்
உன்ைன ஆசீர்வத ப்பார். 26 உன்
தகப்பனுைடய ஆசீர்வாதங்கள் என்
ப தாக்களுைடய ஆசீர்வாதங்களுக்கு
ேமற்பட்டதாயருந்து, ந த்தய பர்வதங்களின்
முடிவுவைரக்கும் எட்டுகன்றன; அைவகள்
ேயாேசப்புைடய தைலயன் ேமலும், தன்
சேகாதரர்களில் வ ேசஷத்தவனுைடய
உச்சந்தைலயன்ேமலும் வருவதாக.
27 ெபன்யமீன் பீறுகற ஓநாய்; காைலயல்
தன் இைரைய அழிப்பான், மாைலயல்
தான் ெகாள்ைளய ட்டைதப் பங்கடுவான்”
என்றான். 28 இவர்கள் எல்ேலாரும்
இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்தார்;
அவர்களுைடய தகப்பன் அவர்கைள
ஆசீர்வத க்கும்ேபாது, அவர்களுக்குச்
ெசான்னது இதுதான்; அவனவனுக்குரிய
ஆசீர்வாதம் ெசால்லி அவனவைன
ஆசீர்வத த்தான்.

யாக்ேகாபு மரணமைடதல்
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29 பன்னும் அவன் அவர்கைள
ேநாக்க : “நான் என் ஜனத்தாேராடு
ேசர்க்கப்படப்ேபாக ேறன்; ஏத்தயனான
எப்ெபேரானின் நலத்தலுள்ள குைகய ேல
என்ைன என் பதாக்களருகல் அடக்கம்
ெசய்யுங்கள்” என்று கட்டைளய ட்டு; 30அந்தக்
குைககானான்ேதசத்த ேலமம்ேரக்குஎத ராக
மக்ேபலா எனப்பட்ட நலத்தல் இருக்கறது;
அைதநமக்குச் ெசாந்தக் கல்லைறப்பூமியாக
இருக்கும்படி, ஆப ரகாம் ஏத்தயனான
எப்ெபேரான் ைகயல் அதற்குரிய
நலத்துடேன வாங்கனார். 31 அங்ேக
ஆப ரகாைமயும் அவர் மைனவயாகய
சாராைளயும் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அங்ேக
ஈசாக்ைகயும் அவர் மைனவயாகய
ெரெபக்காைளயும் அடக்கம்ெசய்தார்கள்;
அங்ேக ேலயாைளயும் அடக்கம்ெசய்ேதன்.
32 அந்த நலமும் அதல் இருக்கற
குைகயும் ஏத்தன் மகன்களிடமிருந்து
வாங்கப்பட்டது” என்றான். 33 யாக்ேகாபு தன்
மகன்களுக்குக் கட்டைளய ட்டு முடிந்தபன்பு,
அவன் தன் கால்கைளக் கட்டிலின்ேமல்
மடக்க க்ெகாண்டு உய ர்ேபாய், தன்
மக்கேளாடு ேசர்க்கப்பட்டான்.

அத்த யாயம் 50
1 அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு தன்

தகப்பனுைடய முகத்தன்ேமல் வழுந்து,
அழுது, அவைன முத்தம்ெசய்தான்.
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2 பன்பு, தன் தகப்பனுைடய உடைலப்
பதப்படுத்தும்படி ேயாேசப்பு தன்
ேவைலக்காரர்களாகய ைவத்தயர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டான்; அப்படிேய ைவத்தயர்கள்
இஸ்ரேவைலப் பதப்படுத்தனார்கள்.
3 பதப்படுத்த 40 நாட்கள் ஆகும்; அப்படிேய
அந்த நாட்கள் நைறேவறன. எக ப்தயர்கள்
அவனுக்காக 70 நாட்கள் துக்கம்
அனுசரித்தார்கள்.

4 துக்கம் அனுசரிக்கும் நாட்கள்
முடிந்தபன், ேயாேசப்பு பார்ேவானின்
குடும்பத்தாைர ேநாக்க : “உங்கள் கண்களில்
எனக்கு தயவுகைடத்ததானால், நீங்கள்
பார்ேவானுைடய காது ேகட்க அவருக்கு
ெதரிவ க்கேவண்டியது என்னெவன்றால்,
5 என் தகப்பனார் என்ைன ேநாக்க :
இேதா, நான் மரணமைடயப்ேபாக ேறன்;
கானான் ேதசத்த ேல நான் எனக்காக
ெவட்டிைவத்தருக்க ற கல்லைறய ேல
என்ைன அடக்கம் ெசய்யேவண்டும் என்று
என்னிடத்தல் ெசால்லி, உறுதெமாழி
வாங்க க்ெகாண்டார்; நான் அங்ேக
ேபாய், என் தகப்பைன அடக்கம்ெசய்து
வருவதற்கு அனுமதெகாடுக்க
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றான். 6 அதற்குப்
பார்ேவான்: “உன் தகப்பன் உன்னிடத்தல்
உறுதெமாழி வாங்க க்ெகாண்டபடிேய, நீ
ேபாய்,அவைரஅடக்கம்ெசய்துவா”என்றான்.
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7 அப்படிேய ேயாேசப்பு தன் தகப்பைன
அடக்கம்ெசய்யப்ேபானான். பார்ேவானுைடய
அரண்மைனயலிருந்த ெபரியவர்களாகய
அவனுைடய அைனத்து உயர் அத காரிகளும்
எக ப்துேதசத்தலுள்ள அைனத்து
ெபரிேயாரும், 8 ேயாேசப்பன் வீட்டார்
அைனவரும், அவனுைடய சேகாதரர்களும்,
தகப்பன் வீட்டாரும் அவேனாடுகூடப்
ேபானார்கள். தங்கள் குழந்ைதகைளயும்,
தங்கள் ஆடுமாடுகைளயும்மாத்த ரம்
ேகாேசன் நாட்டிேல வ ட்டுப் ேபானார்கள்.
9 இரதங்களும் குதைரவீரரும் அவேனாடு
ேபானதனால், மக்கள்கூட்டம் மிகவும்
அத கமாயருந்தது. 10 அவர்கள்
ேயார்தானுக்கு மறுகைரயல் இருக்கற
ஆத்தாத்தன் ேபார்க்களத்த ற்கு வந்தேபாது,
அந்த இடத்த ேல ெபரும் புலம்பலாகப்
புலம்பனார்கள். அங்ேக தன் தகப்பனுக்காக
ஏழுநாட்கள் துக்கம் அனுசரித்தான்.
11 ஆத்தாத்தன் களத்த ேல துக்கம்
அனுசரிக்க றைத அந்த ேதசத்தன்
குடிமக்களாகய கானானியர்கள் கண்டு:
“இது எக ப்தயருக்குப் ெபரிய துக்கம்
அனுசரித்தல்” என்றார்கள். அதனால்
ேயார்தானுக்கு அப்பால் இருக்க ற
அந்த இடத்த ற்கு ஆேபல்மிஸ்ராயீம்*
என்னும் ெபயர் உண்டானது.

* அத்த யாயம் 50:11 50:11 எக ப்தயர்களின்புலம்பல்
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12 யாக்ேகாபன் மகன்கள், தங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டிருந்தபடிேய, 13 அவைனக்
கானான் ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய்,
ஆப ரகாம் மம்ேரக்கு எத ேர இருக்க ற
மக்ேபலா என்னும் நலத்த ேல தனக்குச்
ெசாந்தக் கல்லைறப் பூமியாக ஏத்தயனான
எப்ெபேரானிடத்தல்வாங்கனநலத்தலுள்ள
குைகய ேலஅவைனஅடக்கம்ெசய்தார்கள்.

ேயாேசப்பன் மன்னிப்பும் ஆதரவான
ேபச்சும்

14 ேயாேசப்பு தன் தகப்பைன
அடக்கம்ெசய்தபன்பு, அவனும் அவனுைடய
சேகாதரர்களும், அவனுைடய தகப்பைன
அடக்கம்ெசய்வதற்கு அவேனாடுகூடப்
ேபானவர்கள் அைனவரும் எக ப்த ற்குத்
தரும்பனார்கள். 15 தங்களுைடய
தகப்பன் மரணமைடந்தைத ேயாேசப்பன்
சேகாதரர்கள்கண்டு: “ஒருேவைளேயாேசப்பு
நம்ைமப் பைகத்து, நாம் அவனுக்குச்
ெசய்த எல்லாப் ெபால்லாங்குக்காகவும்
நம்ைம பழிவாங்குவான்” என்று
ெசால்லி, ேயாேசப்பனிடத்தல் ஆள்
அனுப்ப , 16 “உம்முைடய சேகாதரர்கள்
உமக்குப் ெபால்லாங்கு ெசய்தருந்தாலும்,
அவர்கள் ெசய்த துேராகத்ைதயும்
பாதகத்ைதயும் நீர் தயவுெசய்து
மன்னிக்கேவண்டும் என்று உம்முைடய
தகப்பனார் மரணமைடயுமுன்ேன, உமக்குச்
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ெசால்லும்படி கட்டைளய ட்டார். 17ஆைகயால்,
உம்முைடய தகப்பனாருைடய ேதவனுக்கு
ஊழியக்காரராக ய நாங்கள் ெசய்த
துேராகத்ைத மன்னிக்கேவண்டும்” என்று
அவனுக்குச் ெசால்லச் ெசான்னார்கள்.
அவர்கள் அைத ேயாேசப்புக்குச்
ெசான்னேபாது, அவன் அழுதான். 18 பன்பு,
அவனுைடய சேகாதரர்களும் ேபாய்,
அவனுக்கு முன்பாகத் தாழவழுந்து:
“இேதா, நாங்கள் உமக்கு அடிைமகள்”
என்றார்கள். 19ேயாேசப்புஅவர்கைளேநாக்க :
பயப்படாதருங்கள்; “நான் ேதவனா; 20நீங்கள்
எனக்குத் தீைமெசய்ய நைனத்தீர்கள்;
ேதவேனா,இப்ெபாழுது நடந்துவருகறபடிேய,
த ரளான மக்கைள உய ேராடு காக்கும்படி,
அைத நன்ைமயாக முடியச்ெசய்தார்.
21 ஆதலால், பயப்படாதருங்கள்; நான்
உங்கைளயும் உங்கள் குழந்ைதகைளயும்
பராமரிப்ேபன்” என்று, அவர்களுக்கு
ஆறுதல் ெசால்லி, அவர்கேளாடு ஆதரவாகப்
ேபசனான்.
ேயாேசப்பன்கைடச காலமும்மரணமும்

22 ேயாேசப்பும் அவனுைடய தகப்பன்
குடும்பத்தாரும் எக ப்த ேல குடியருந்தார்கள்.
ேயாேசப்பு 110வருடங்கள்உய ேராடிருந்தான்.
23 ேயாேசப்பு எப்ப ராயீமுக்குப் ப றந்த
மூன்றாம் தைலமுைறப் பள்ைளகைளயும்
கண்டான்; மனாேசயன் மகனாகய
மாகீரின் பள்ைளகளும் ேயாேசப்பன்
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மடியல் வளர்க்கப்பட்டார்கள். 24 ேயாேசப்பு
தன் சேகாதரர்கைள ேநாக்க : “நான்
மரணமைடயப்ேபாக ேறன்;ஆனாலும்ேதவன்
உங்கைள ந ச்சயமாகச் சந்த த்து, நீங்கள்
இந்த ேதசத்ைதவ ட்டு, தாம் ஆப ரகாமுக்கும்
ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும்
ஆைணயட்டுக் ெகாடுத்தருக்க ற
ேதசத்த ற்குப் ேபாகச்ெசய்வார் என்று
ெசான்னதுமல்லாமல்; 25 ேதவன்
உங்கைளச் சந்த க்கும்ேபாது, என்
எலும்புகைள இந்த இடத்தலிருந்து
ெகாண்டுேபாவீர்களாக” என்றும் ெசால்லி;
ேயாேசப்பு இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடத்தல்
உறுதெமாழி வாங்க க்ெகாண்டான்.
26ேயாேசப்பு 110வயதுள்ளவனாகஇறந்தான்.
அவனுைடய உடைலப் பதப்படுத்த , எக ப்து
ேதசத்தல் அவைன ஒரு ெபட்டிய ேல
ைவத்துைவத்தார்கள்.
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